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•'ESUMO -NOTAS /ABSTRACT - NOTES 

Descargas elétricas assimétricas vim sendo amplamente utilizadas) 
dentro da indústria de microeletrônica. A assimetria nas áreas dos eletrodos 
|determina a magnitude da voltagem de corrente contínua, V'a, induzida próximat 
jao eletrodo ao qual se aplica o potencial, que por sua vez determina a energia. 
ide bombardeamento dos íons, um parâmetro crítico para processamento por plasma. 
| Dois códigos computacionais, usando simulação por partículas, chamamos PDC1 e< 
, PDS1 foram desenvolvidos. Estes códigos são eletrostáticos, unidimensionais ; 
•(radial) e permitem simular um plasma limitado por dois cilindros infinitos ou: 
duas esferas concêntricas, que podem ser conectados a um circuito RLC externo.. 
Ambos permitem a construção de um modelo simples que leva em conta a desigual
dade das áreas. A fim da simular descargas elétricas, processos colisionais 
entre elétrons e partículas neutras entre ions e partículas neutras foram in
troduzidos, usando um método de Monte-Carlo. Estes códigos foram utilizados 
para estudar a relação entre a razão entre as voltagens de corrente contínua 
através das bainhas, VJ/VJ,, e a razão entre as áreas dos eletrodos, A{,/Aa. Os 
resultados obtidos estão de acordo com resultados experimentais, e também com 
aqueles obtidos usando um modelo analítico desenvolvido, que inclui a hipótese 
da ionização localizada nas regiões próximas aos eletrodos, observada na maio
ria das simulações. 
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Study of Asymmetrical Electric Discharges using Particle Simulation 

ABSTRACT 

Asymmetrical electric discharges are been widely used in tfie microelectronic industry. 
The asymmetry in the electrode areas determines the magnitude of the plasma-to-
electrode voltage, V a ,at the powered elearode, which determines the ion bombarding 
energy, a critical plasma processing parameter. Two many-panicle simulation codes, 
called PDC 1 and PDS 1 , were developed. Tliese codes are electrostatic, one-
dimensional (radial) and model a bounded plasma between two infinite cylinders or two 
concentric spheres that can be connected to a RLC external circuit. Both codes consider 
asymmetrical electrode areas. In order to simulate electrical discharges, Monte-Carlo 
simulation of electron-neutral and ion-neutral collisions were included. These codes 
were used to study the relationship between the voltage area ratio across the sheaths, 
V a / V „, and the electrode area ratio A b / A a. Simulation resultsagree with experimental 
results and also with the analytical model that includes local ionization near the 
electrodes, observed to occur in almost all our simulations. 
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IWTRQPPÇÃQ 

Durante as últimas décadas um novo método para 

investigar o comportamento de sistemas físicos complexos tem 

sido desenvolvido graças ao advento dos computadores modernos 

de alta velocidade: o método de simulação computacional. Este 

método envolve o desenvolvimento de um modelo numérico do 

sistema ou teoria a ser investigado, o qual é transformado 

num código computacional que permite que o sistema evolua no 

tempo a partir de alguma condição inicial de interesse e de 

acordo com as leis físicas relevantes. Os resultados podem 

ser comparados com previsões teóricas baseadas em modelos 

analíticos simplificados e com observações experimentais de 

fenômenos naturais ou produzidos em laboratório. Pode-se 

ainda utilizar os resultados da simulação para prever o 

comportamento de experimentos a serem realizados. 

Dentro da física de plasmas a simulação computa

cional tem sido muito utilizada, abrangendo duas grandes 

áreas, baseadas nas descrições de fluido e cinética. Em 

particular, a descrição cinética envolvendo simulação via 

partículas, que teve seu início com John Dawson e Oscar 

Buneman no final da década de 50, inicio da de 60, tem 

demonstrado ser um método poderoso e eficiente na análise da 

evolução espacial e temporal de vários fenômenos em plasmas 

(veja, por ex., Dawson, 1983; Birdsall e Langdon, 1985). Este 

método explora com cuidado o fato que, na maioria dos problemas 

de interesse, o comportamento coletivo das partículas no 

plasma determina as características do sistema. Além disto, 
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inúmeras vezes, pode-se obter muitas informações úteis 

estudando o sistema em apenas uma ou duas dimensões, o que 

leva à necessidade de um número menor de particulas do que o 

que seria necessário em três dimensões. Estas considerações 

conduzem à introdução do conceito de Hsuper-partículaM de 

forma que uma partícula na simulação pode representar muitas 

particulas do plasma real; alternativamente, pode-se consi

derar a simulação de apenas uma região pequena mas repre

sentativa do plasma (veja p. ex., Birdsall e Langdon, 1985; 

Dawson, 1983; Hockney e Eastwood, 1981). Considera-se então 

o movimento individual de um grande número de particulas na 

presença dos campos eletromagnéticos internos auto-

consistentes e externamente aplicados. Embora este métodc 

pareça simples e direto, existem limitações computacionais 

práticas que requerem a utilização de técnicas sofisticadas, 

tais como a introdução de uma grade espacial macroscópica 

para o cálculo das interações particulas-campos e a introdução 

de particulas de tamanho finito. Entretanto, a limitação 

maior está relacionada com o número de particulas individuais 

que podem ser seguidas durante um tempo apreciável na 

simulação. Quando métodos apropriados são usados, sistemas 

relativamente pequenos de alguns milhares de particulas podem 

realmente simular de maneira precisa o comportamento coletivo 

de plasmas reais. 

Nos últimos anos um número razoável de códigos 

computacionais utilizando particulas tem sido desenvolvido, 

incluindo modelos uni, bi e tri-dimensionais, eletrostáticos, 

magnetostáticos e eletromagnéticos, com o objetivo de estudar 

os mais diversos problemas. As aplicações tém sido as mais 

variadas possíveis, desde didáticas, com o objetivo de 



esclarecer conceitos básicos em Física de Plasmas (por exemplo, 

o código ESI ("Eletrostatic One-Dimensional") de Birdsall e 

Langdon (1985), passando por aplicações a fenômenos espaciais 

tais como formação de camadas duplas em turbulência acústico 

iônica (por ex. Kindel et ai., 1981; Barnes et ai., 1985; 

Sato e Okuda, 1980; Sato e Okuda, 1981) até aplicações para 

problemas de transporte em "tokamaks", usando novos conceitos 

tais como, escalas diferentes de tempo para avançar ions e 

elétrons, grade espacial variável e inclusão da bainha de 

plasma "artificialmente", quando não é importante saber 

detalhes a respeito da mesma (Parker, 1990; Procassini, 1990). 

Apenas recentemente esta técnica tem sido utilizada 

para a simulação de descargas elétricas de RF e de corrente 

continua (CC) (Morey, 1986; Morey e Boswell, 1988; Surendra 

et ai., 1990). Estes trabalhos apresentam estudos a respeito 

de descargas elétricas simétricas, ou seja, os eletrodos têm 

a mesma área. Entretanto, dentro da indústria eletrônica, 

onde descargas elétricas RF vêm sendo amplamente utilizadas 

para processamento por plasmas, as descargas são, em geral, 

assimétricas, ou seja, os eletrodos têm áreas desiguais. Esta 

assimetria entre as áreas determina a magnitude da voltagem 

de CC, Va, induzida próxima ao eletrodo ao qual se aplica o 

potencial, que por sua vez determina a energia de bom

bardeamento dos ions, um parâmetro crítico para processamento 

por plasma. Embora muitos fenômenos que ocorrem nestas 

descargas tenham sido estudados (Koenig e Maissel, 1970; 

Chapman, 1980), existem poucos estudos a respeito da assimetria 

da descarga (Pointu,1987; Lieberman,1989; Liebennan e Savas, 

1990). 



Com esta motivação desenvolveram-se dois códigos 

computacionais usando o método de simulação via particulas, 

PDC1 ("Plasma Device Cylindrical One-dimensional") e PDSl 

("Plasma Device Spherical One-dimensional"), que tém esferas 

ou cilindros infinitos como eletrodos. Estes dois modelos 

são geometricamente simples, e permitem não só especificar 

as dimensões do plasma, ou seja, a distância entre os eletrodos, 

mas também a razão entre as áreas, parâmetro que determina a 

magnitude dos potenciais de CC através das bainhas que se 

formam nas regiões próximas aos eletrodos. De modo a simular 

descargas elétricas adicionou-se ã técnica convencional de 

simulação de particulas um método de Monte Carlo, que permite 

simular colisões entre particulas carregadas e partículas 

neutras. Os parâmetros que caracterizam a descarga, tais 

como freqüência e amplitude da voltagem aplicada, o gás de 

fundo utilizado, sua densidade (pressão e temperatura), são 

especificados no inicio de cada simulação em computador. 

Oeste modo, é possível analisar a influência de cada um destes 

parâmetros na condição final de equilíbrio. Estes dois códigos 

foram então utilizados para estudar estas descargas 

assimétricas, dentro de um intervalo de razão de áreas entre 

1,3 e 15, a uma pressão de 30 mTorr, simulando dois tipos 

diferentes de gás, hidrogênio e argônio. A partir dos 

resultados obtidos, uma relação entre a razão dos potenciais 

de CC através das bainhas próximas aos eletrodos e a razão 

entre as áreas foi obtida. 

Um modelo teórico analítico de descarga, supondo 

ions náo colisionais e ionizaçáo uniforme ao longo do sistema 

prevê que a razão entre as voltagens de CC através das bainhas, 

Va/Vb, varia com a quarta potência da razão entre as áreas, 
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Ab/Aa' Resultados experimentais, no entanto, mostram uma 

dependência muito menos severa com relação à razão de áreas, 

resultado este que também é obtido através das simulações. 

Sobre um intervalo limitado de razão de áreas, encontrou-se 

que a potência é da ordem de um, e não quatro como previsto 

anteriormente. Como a maioria das simulações indica uma 

ionização localizada na região próxima aos eletrodos, um 

modelo analítico que inclui esta condição foi desenvolvido. 

Os resultados obtidos analiticamente e por simulação foram 

comparados e apresentam uma boa concordância. Embora as 

condições experimentais sejam diferentes das que foram usadas 

para simulação, o comportamento geral dos parâmetros de 

interesse apresenta-se bastante similar. 

O texto aqui apresentado está estruturalmente 

organizado como se segue. No Capitulo 2, são apresentados 

os conceitos básicos utilizados numa simulação por partículas. 

No Capítulo 3 são descritas as equações usadas no modelo 

computacional para resolver a equação do campo elétrico e do 

potencial para as duas diferentes geometrias e também o método 

para avançar as partículas em cada passo no tempo. 0 Capítulo 

4 descreve, em linhas gerais, o modelo computacional de 

colisões entre elétrons e partículas neutras e entre ions e 

partículas neutras. No Capítulo 5 são apresentados os 

resultados que mostram a relação entre as voltagens de CC 

através das bainhas e a razão entre as áreas dos eletrodos. 

As conclusões relativas aos principais resultados obtidos são 

descritas no Capitulo 6, juntamente com sugestões quanto a 

trabalhos futuros e utilização da técnica desenvolvida. 
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CAPÍTULO 2 

o MBTQPQ PB 8HWIAÇÃQ VI* PARTICTW 

2 . 1 - CONCEITOS BÁSICOS 

A teoria envolvida num modelo de simulação usando 

muitas partículas é apresentada em detalhes por Birdsall e 

Langdon (1985) e também por Hockney e Eastwood (1981). 

Considera-se, neste tipo de modelo, o movimento individual 

das partículas do plasma sob a ação dos campos eletromagnéticos 

internos auto-consistentes, resultantes da interação entre 

as partículas carregadas do plasma, e dos campos externamente 

aplicados. De uma maneira bastante simplificada, o ciclo 

geral básico consiste das seguintes etapas: 

a) A partir das posições (v) e velocidades (i) das 

partículas calculam-se as densidades de carga (p) e de 

corrente elétrica (J) macroscópicas numa grade espacial 

previamente definida, utilizando um método de 

suavizaçáo espacial apropriado. 

b) Com estas densidades de carga e corrente elétrica 

macroscópicas calculam-se os campos elétrico (£') e 

magnético (2?) auto-consistentes, através das equações 

de Maxwell. 

c) Utilizando os campos elétrico e magnético auto-

consistentes e externamente aplicados calcula-se a 



força que atua em cada particula e atualizam-se as 

posições e velocidades, através das leis da dinâmica 

clássica. 

A evolução do estado dinâmico das partículas obedece 

às equações do movimento de Newton-Lorentz 

dv - - - (2.1) 

clt /v ' 

fi.V - (2.2) 
l . 

cit 

onde q denota a carga e m a massa da particula. 

Os campos elétrico e magnético internos auto-

consistentes são calculados a partir das distribuições de 

densidades de carga e de corrente elétricas usando-se as 

equações de Maxwell (por exemplo, Bittencourt, 1986) no sistema 

MKSA, 

-7 r P <2-3> 
1 • E * — 

7'B*0 (2.4) 

dt 

r - , * I - "- I (2«6) 47*e°i£) 
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Este ciclo básico é transformado em um código computacional 

e repetido por vários passos de tempo de forma a se obter a 

evolução dinâmica do sistema ou fenômeno em estudo. A Figura 

2.1 sintetiza este ciclo básico. 

•-• "y S_* —•' -_* '*_* — -w —* L.» "-—» >> •— -^ — 

F »* v »> x 

5'JGVÍZGÇÕO 

(x. V ) , - ^ ( P , J ) ! 
J 

Fig. 2.1 - Esquema do ciclo básico de um modelo de simulação 

via partículas. 

- O Índice i denota a* partículas e o Índice j 

refere-se à grade espacial macroscópica, a qual 

constitui um artificio matemático introduzido 

apenas para resolver as equações dos campos 

eletromagnéticos. 

^uavizaçõo 

(E. BV 

àt 

das eauacíes 

(P, J W E , B), 
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2.2 - RELAÇÃO ENTRE AS GRANDEZAS FÍSICAS DE PARTÍCULAS E AS 

GRANDEZAS NA GRADE ESPACIAL 

Para descrever o comportamento coletivo das 

partículas do plasma não é necessário conhecer os micro-campos 

flutuantes de pequena escala, internos, associados ao movi

mento individual das partículas, sendo suficiente apenas o 

conhecimento dos campos macroscópicos suavizados. Para 

especificar estes campos macroscópicos suavizados é necessário 

definir uma grade espacial (índice j). Seja í o comprimento 

do sistema e \C o número de intervalos ou células na grade 

espacial, conforme mostra a Figura 2.2. o espaçamento A.v 

entre pontos consecutivos da grade é dado per Ax--= i/(.\C). 

Um espaçamento de grade da ordem do comprimento de Debye (\D) 

é usualmente escolhido para descrever o comportamento coletivo 

de plasmas com comprimento característico l bem maior que KD. 

Assim, os campos são representados numa grade espacial com 

um número de pontos suficientemente grande para descrever o 

comportamento coletivo e, ao mesmo tempo, pequeno o suficiente 

para que se ignore os micro-campos flutuantes. Este processo 

de suavização espacial dos campos e das densidades de carga 

espaciais associadas pode também ser visto como equivalente 

& utilização de partículas de tamanho finito õ (em geral 

6 « àx), ou "super partículas", em cada ponto da grade. 

- ,0 



dx 

*• £ 

Fig. 2.2 -Grade espacial unidimensional (índice y). 

- A grade é uniformemente espaçada, para cálculo 

das densidades de carga e corrente, e dos campos. 

Há várias maneiras de se determinar a densidade de 

carga em cada ponto da grade a partir da distribuição espacial 

das partículas. Em geral, utiliza-se uma função de forma ou 

de ponderação que estabelece a fração de contribuição da carga 

de cada partícula ã densidade de carga em cada ponto da grade. 

Esta função descreve alternativamente a "forma" de cada 

super-partícula na grade. A partir da carga e posição das 

partículas (índice i) obtém-se a densidade de carga nos pontos 

da grade (índice /) através da seguinte expressão 

P/-p(*,) -Ig .s(* , - .v , ) . ( 2 , 7 ) 
t 

onde S{x,-Xi) é a funç&o de forma ou de ponderação que depende 

basicamente da distância da partícula ao ponto considerado 

na grade. A partir dos p/s obtém-se o campo elétrico E, em 

cada ponto da grade, resolvendo a equação de Poisson 

724>--P- (2*8) 
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A força que atua sobre cada partícula é obtida a 

partir dos E 's, levando-se em conta a mesma função de forma 

anterior, ou seja, 

F.«q1AA.T/r.S(.v/-.vI). (2*9> 
/ 

A função de forma S deve ser tal que a carga sobre a grade 

seja a mesma que a carga total das partículas, isto é, 

A diferença fundamental entre as várias funções de 

forma está na maneira de se acumular a carga espacial nos 

pontos da grade, a partir das posições das partículas. A 

maneira mais simples, conhecida como NOP ("Nearest Grid Point") 

ou "Ponto de Grade mais Próximo", pondera igualmente todas 

as partículas que se encontram a uma distância A.v/2 do ponto 

da grade considerado. Assim, neste esquema, todas as cargas 

contidas num intervalo Ax, em torno de .v,« /lx, são acumuladas 

igualmente para se determinar p,, independente da distância 

Ix̂ -.v,!. Este é um esquema de acumulação de ordem zero. 

Um outro esquema é a função de ponderação de primeira 

ordem que pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira 

é denominada CZC ("Cloud in Cell") ou "Nuvem em Célula", e a 

outra é denominada PIC ("Particle in cell") ou "Partícula em 

Célula" (Birdsall e Fuss, 1969). Em ambos os casos considera-se 

que a partícula tem uma dimensão finita, da mesma ordem que 

a dimensão da célula. A diferença entre um e outro é que no 

primeiro caso a posição da partícula, x„ determina o seu 

centro e a partícula vai de xt-áx/2 a x,*àx/2 enquanto que 
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no segundo caso a partícula é limitada pelas posições dos 

pontos de grade mais próximos, independente de sua localização 

na célula. No caso de "Nuvem em Célula" considera-se como 

peso para cada célula a intersecçáo entre a particula e as 

células. No caso de "Particula na Célula" pondera-se a carga 

de cada particula conforme a distância i\,-.v.| ao pcnto da 

grade. A Figura 2.3 ilustra as duas interpretações em 

coordenadas retangulares, que levam ao mesmo resultado com 

exceção dos pontos de grade 0 e VC. Este esquema resulta 

em flutuações (ou ruídos numéricos) na densidade de carga 

muito mais suaves do que no de ordem zero. Esquemas de 

ponderação de ordem superior podem também ser utilizados e 

mais informações a este respeito podem ser obtidas em Birdsall 

e Langdon (1985, Cáp. 8, 14, e referências ali contidas). 
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Fig. 2.3 - Ponderação linear de cargas num sistema unidi-

mensional cartesiano. 

- Observe-se que neste caso a interpretação de 

"Nuvem em Célula" (CZC) (a) ou a interpretação 

de "Partícula em Célula" (PIC) (b) levam ao mesmo 

resultado, o que não é válido para outros sistemas 

de coordenadas, como será visto no Capitulo 3. 

A distância representada pelo duplo hachurado é 

usada para determinar a densidade de carga no 

ponto / da grade, enquanv.o a distância repre

sentada pelo hachurado simples é usada para 

determinar a densidade de carga no ponto y*l. 

2.3 - INTEGRAÇÃO DA EQUAÇÃO DE PQISSQN 

Uma vez determinadas as densidades de carga elétrica 

p, em cada ponto da grade espacial pode-se calcular o potencial 

elétrico 4>, e conseqüentemente o campo elétrico E,, através 

da equaç&o de Poisson, que em coordenadas cartesianas, 

considerando-se apenas variações na direção x, é dada por 
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d 2$ p (2.10) 

"Í.V" - ; 

Utilizando o método de diferenças finitas pode-se 

escrever a Equação (2.10) na seguinte forma 

<*>.•_! -2<P,-<P..t _ p, (2.11) 

A.v- t0 ' 

e para o campo elétrico, considerando £ = -7<f> (aproximação 

eletróstatica) e apenas variações em x, tem-se que 

(*,-.-*/-.) (2.12) 

Nas equações (2.11) e (2.12), o índice j varia de i a AC- 1. 

As equações para / = 0 e / * NC dependem das condições de contorno 

a serem utilizadas. Desde que se conhecem os p/s, o nUmero 

de equações será igual ao número de incógnitas e o problema 

tem solução única. Neste caso, obtém-se uma equação envolvendo 

uma matriz tridiagonal que pode ser resolvida, por exemplo, 

pelo método de eliminação de Gauss (Potter, 1973). 

Há vários métodos que podem ser utilizados para 

resolver numericamente a equação de Poisson e as condições 

de contorno ocupam um papel importante na determinação do 

método a ser usado (Lawson, 1989). Para sistemas periódicos, 

por exemplo, a equação de Poisson pode ser resolvida 

utilizando-se transformadas de Fourier (Birdsall e Langdon, 

1985). 
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2.4 - INTEGRAÇÃO DAS EQUAÇÕES DO MOVIMENTO 

A evolução temporal do sistema, na simulação 

computacional, desenvolve-se de maneira discreta, a intervalos 

de tempo finitos. O intervalo Aí entre cada ciclo básico 

deve ser pequeno o suficiente para resolver periodos carac

terísticos do sistema, tais como periodos de plasma e 

ciclotrônicos para elétrons e ions. As grades espacial e 

temporal devem ser definidas de modo a se obter estabilidade 

numérica e precisão aceitáveis. Imprecisões sempre existirão 

e deve-se simplesmente torná-las tão pequenas quanto possivel. 

A escolha do método de integração leva em conta 

considerações de precisão, rapidez de cálculo e minimo de 

informações necessárias (armazenamento na memória computa

cional) . Um dos métodos de integração mais comumente usado 

é o método "leap-frog" (veja, por exemplo, Potter, 1973). 

0 esquema deste método de integração é ilustrado na Figura 

2.4, a qual mostra que o método é centrado no tempo. Posições 

e velocidades não são conhecidas no mesmo instante de tempo, 

mas defasadas de Aí/2, sendo ambas avançadas de um mesmo Aí 

em cada integração. Um cuidado especial deve ser tomado 

quanto ás condições iniciais. Em geral são conhecidas a 

posição e a velocidade das partículas no instante í = 0, mas, 

es principio seria necessário o conhecimento das velocidades 

em -At/2 para a aplicação deste método. A idéia inicial seria 

calcular a força que atua nas partículas em í - 0 e retroceder 

as partículas, usando esta força, para obter as velocidades 

em -At/2 (Birdsall e Langdon, 1985). Uma outra maneira de 

contornar o problema, que foi usada nos códigos apresentados 

neste trabalho, é, no primeiro passo no tempo, avançar as 
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velocidades em apenas ^t/2 e as posições em /\f. A partir dai 

aplica-se normalmente o método conforme o fluxo de tempo 

indicado na Figura 2.1. As equações cio movimento (2.1) e 

(2.2) são substituídas por equações em forma de diferenças 

finitas 

m(v l'M/2 _ t - i í / 2 -

M 
F(t) 

( 2 . 1 3 ) 

•*'- v ' 

Aí 
? - i i í / 2 ( 2 . 1 4 ) 

V s ^ * ^ • t 

•? 

Fig. 2.4 - Esquema do método de integração "leap-frog". 

Estas são as. características básicas de um modelo 

para simulação usando muitas partículas, em uma única dimensão 

e usando coordenadas cartesianas. Um código computacional 

periódico, não limitado, que serve como exemplo para este 

método e é um excelente ponto de partida para o aprendizado 
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desta técnica é o código conhecido por ESI ("Electrostatic 

One-Dimensional") , descrito em detalhes por Birdsall e Langdon 

(1985). 
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CAPÍTOQ 3 

SIMULAÇÃO POR PARTÍCULAS PARA SISTEMAS LIMITADOS; 

MODELOS CILÍMPRICO E ESFÉRICO 

3.1 - INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos muitos problemas de simulação em 

plasmas não periódicos espacialmente têm surgido. Estes 

problemas incluem: 

a) arranjos experimentais tais como espelhos magnéticos, 
máquinas de plasma quiescente ("Q-macftines") e máquinas 
de plasma duplo (Chen,1974), 

b) efeitos espaciais tais como amortecimento de ondas e 
conversão de modos, 

c) contornos entre plasmas diferentes como em camadas duplas 
("double-layers"), e 

d) problemas teóricos como o diodo de Pierce ( Pierce, 
1948). 

No decorrer dos últimos 20 anos, muitas simulações têm sido 

desenvolvidas para tratar estes problemas ( por exemplo, 

Birdsall e Bridges,1966; Burger,1964; Burger et ai., 1965; 

Kuhn, 1981; Lawson, 1989). 

Os conceitos de simulação via partículas foram 

utilizados para desenvolver dois códigos computacionais para 
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sistemas limitados, PDC1 ("Plasma Device Cylindrical One-

Dimensional") e PDSl ("Plasma Device Spherical One-

Dimensional") (Alves et ai., 1989a, 1989b, 1989c), que permitem 

simular plasmas contidos entre dois cilindros ou duas esferas 

concêntricas, respectivamente. Os contornos podem ser 

conectados entre si através de um circuito RLC externo. Estes 

códigos foram desenvolvidos tende como ponto de partida o 

código PDP1 ("Plasma Device Planar One-Dimensional"), lar

gamente usado pelo Grupo de Teoria e Simulação de Plasma do 

Laboratório de Pesquisas Elétricas da Universidade da 

Califórnia, Berkeley (PTSG - ERL - UC Berkeley) (Morey et 

ai., 1989a, b, c). PDP1, por sua vez, teve sua origem em 

PDW1, que vem sendo utilizado com sucesso desde 1983 (Crystal 

e Kuhn, 1985; Gray et ai., 1984; Kim e Crystal, 1984; Otani, 1984). 

PDW1 é um anacronismo para "1983 Plasma Device Workshop", o 

modelo planar é bem documentado (Lawson, 1989; Birdsall e 

Langdon, 1985) e não será tratado aqui, a não ser quando 

comparações entre os modelos sejam esclarecedoras. O esquemas 

básicos dos modelos planar, cilíndrico e esférico são 

ilustrados na Figura 3.1. 

A motivação para o desenvolvimento destes códigos 

veio do fato de que descargas elétricas capacitivas, em 

freqüências de RF (radiofreqüência) têm sido largamente 

usadas para processamento de materiais na indústria eletrônica 

nos últimos anos. As descargas são geralmente assimétricas, 

ou seja, o eletrodo ao qual se aplica o potencial e o eletrodo 

aterrado, especificados aqui pelos sub-indices a e fc>, 

respectivamente, tém áreas diferentes, com Aa tipicamente 

menor que Ab. Embora muitos fenômenos que ocorrem nestas 

descargas tenham sido estudados nos últimos anos (Koenig e 
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PDP1 

— : zrza -•joerttetài 

R C V(t) ou l i t ) 

-) 

PDCl k PDSl 

:orcc suoerficia!-^ 

-TP Wv 1|— 

L R C V(t) ou I(t) 

Fig. 3.1 - Configuração básica dos modelos (a) planar e (b) 

cilíndrico e esférico, incluindo o circuito RLC 

externo. 
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Maissel, 1970; Vossen, 1979; Godyac, 1976 e 1986; Chapman, 1980; 

Kõhler et ai., 1985), existem relativamente poucos estudos a 

respeito de descargas assimétricas. A assimetria determina 

a magnitude da voltagem de CC ( l'a ) induzida no eletrodo, 

que por sua vez determina a energia dos ions que bombardeiam 

a parede, um parâmetro critico para a implantação de ions. 

Um sistema esférico ou cilindrico infinito permite 

a construção de um modelo simples que leva em conta a 

desigualdade das áreas. 0 eletrodo ao qual se aplica o 

potencial é a esfera ou cilindro interno tendo raio r„ e área 

Aa, e o eletrodo aterrado é a esfera ou cilindro externo 

tendo raio rb e área Ab. Nestes modelos consideram-se apenas 

variações em r, ou seja, o modelo é unidimensional. A liberdade 

de escolha da distância entre os eletrodos, l-rb-ra, e também 

da razão entre as áreas dos eletrodos, ra/rb para o modelo 

cilindrico e (ra/rb)
2 para o esférico, permite modelar uma 

descarga assimétrica. 

Também é possivel usar estes modelos para o estudo 

de implantação de ions por imersáo em plasma (Alves et ai., 

1989b; Vahedi et ai.,1990). A implantação é obtida através 

da aplicação de um potencial negativo no alvo imerso num 

plasma, inúmeras vezes. 0 alvo pode ter diferentes formas: 

cúbica, cilindrica, esférica ou uma forma geométrica não 

definida. Os parâmetros importantes para o processamento são 

a distribuição de energia dos ions e o fluxo de ions por 

pulso. 
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Detalhes a respeito das aplicações e descrição dos 

processos serão dados quando da apresentação e comparação dos 

resultados com a literatura existente (Capitulo 5). 

3.2 - EQUAÇÕES DO MOVIMENTO E CONDIÇÕES DE CONTORNO 

O objetivo deste modelo é descrever a evolução 

temporal do plasma contido entre duas esferas eu dois 

cilindros. As condições de contorno são determinadas por 

<t>E-dS- ! -dl"*-2-2 — - 0 . o D 

onde a superfície S engloba o plasma e os contornos. A 

partir da Equação 3.1, que expressa a conservação de cargas 

no sistema, e considerando-se apenas variações em r, pode-se 

definir as densidades superficiais de carga 

0,=€o£(ra) (3.2) 

o b--e 0£(r b). (3.3) 

Se os contornos representam paredes condutoras, as cargas 

superficiais correspondentes a aa e ab serão as superfícies 

de carga que estão fisicamente sobre as paredes. Se os 

contornos representam somente o fim da região de interesse, 

então as cargas superficiais representarão as cargas que estão 

além do contorno. 
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O movimento das particulas é determinado pela 

equação do movimento de Newton-Lorentz 

dv, q, - - - <3-4) 

Esta equação em coordenadas cilindricas torna-se (por exemplo, 

Kibble, 1985) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

onde r, 8 e z são as coordenadas cilindricas usuais e i'9 = rtí. 

Na atual simulação ld3v ( 1 dimensão radial e três 

dimensões em velocidade ), Fr = c/(£ r* v9Bz), Ft = -qvrBz ef :'0, 

Quandc um campo magnético Bz está presente, a equação para 

a componente 6 torna-se 

df_ qBZ2\n (3.9) 

dvr 
m——- Fr dt 

d(rvt) m 
dt 

dvz 

m——-
dt 

dr 
dl~V 

mvl 
r 

= rF 9 

Fz 

r * 

As equações (3.5)-(3.9) são escritas em forma de diferenças 

finitas e implementadas em PDC1 na seguinte seqüência: 
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/• m 

r = r + At i-

r r' <£rn 

(3.12) 

Observe-se que a Equação (3.12), quando F9™0, garante a 

conservação do momentum angular. Se F z = F 9 = 0, as Equações 
(3.5) e (3.6) podem ser usadas para mostrar que a energia 

cinética é conservada. Numericamente, pode-se mostrar 

facilmente que a energia cinética relacionada com a velocidade 

na direção r é conservada, independente do intervalo de tempo 
escolhido. Já a energia cinética total será melhor conservada 

quanto menor for o intervalo de tempo escolhido. 

A equação do movimento em coordenadas esféricas 

torna-se (por exemplo, Kibble, 1985) 

dvf m(il + vl) (3-l3) 
m — — - + Fr 

dt r r 

d(rv6) _ (3.14) 
m——-— » mr <J> sino cos 6 + r f 9 

d(mr2<j>sin2e) n„ (3-15) 
— -7- - « r s i n e / - , , 

dt * 
onde r, 9 e $ são as coordenadas es fé r icas usuais e vp = r<t>sin9. 
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Em PDS1, F9=Fb = 0, e Fr-q£r. Se 0- O inicialmente, então <> 

será sempre zero. Neste caso o movimento se dá no plano 

<t> = constante, em torno do eixo polar, no qual r eõ fazem o papel 

de coordenadas polares. 0 momentum angular, mr: ,é então uma 

constante. Com estas suposições, as equações (3.13) e (3.14) 

tornam-se iguais às equações (3.5) e (3.6) com F9 = 0. As 

equações implementadas em PDS1 são iguais às equações 

(3.10)-(3.12), com Bz = 0, uma vez que não se inclui o campo 

magnético neste caso. Em PDC1, o campo magnético é incluído 

no algoritmo implementado. 

3.3 - PONDERAÇÃO DAS PARTÍCULAS NOS MODELOS CILÍNDRICO E 

ESFÉRICO 

Em simulação por partículas, como foi dito ante

riormente, o campo elétrico e o potencial são geralmente 

determinados sobre uma grade espacial usando-se uma 

aproximação por diferenças finitas da equação de Poisson. A 

grade espacial utilizada é similar à descrita no caso planar. 

A diferença está no fato de que aqui especificam-se ra e rt 

como parâmetros de entrada. A separação entre as grades, 

uniforme neste caso, é determinada por 

. „ (3.16) 
Ar - (JVC) 

A posição das partículas é então normalizada por Ar. com 

estas definições, a posição dos pontos da grade é dada por 

ra (3.17) 
r,"r-+j .onde y-0.1.2 NC . 

' Ar 
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Observe-se que r0 = ra/àr e r.vc-r6/,Ar. 

A densidade de carga, p, deve ser conhecida sobre 

cada ponto da grade, p,, e um algoritmo que designa as cargas 

das partículas para os pontos da grade deve ser especificado. 

Considera-se as partículas como cascas cilíndricas uniformes 

em z em PDC1 e cascas esféricas em PDS1. Supõe-se que as 

partículas têm densidade uniforme, o que permite usar a área 

dos anéis cilíndricos ou o volume das cascas esféricas para 

ponderar as cargas em PDC1 e PDS1 respectivamente. A Figura 

3.2 (a) mostra como a ponderação é feita em ambos os códigos. 

O centro da célula está localizado em r , e o da partícula em 

r,; ambas têm um tamanho finito, i-Ar). A intersecçáo entre a 

partícula finita e a célula determina a porção da área ou 

volume da partícula que será colocada naquela grade. Esta é 

a suavização de Nuvem-em-Célula, ligeiramente diferente da 

Particula-em-Célula, mostrada na Figura 3.2 (b) e descrita 

em Birdsall e Langdon (1985) para geometria cilíndrica. Vale 

ressaltar que numa geometria planar, ambos os métodos levam 

ao mesmo resultado, como mostra a Figura 2.3. 
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Fig. 3.2 - Ponderação de partículas para os pontos de grade 

espacial radial rf em geometrias cilíndrica e 

esférica. 

- Supõe-se que a partícula se encontra na posição 

r, e tem dimensão Ar. A região com duplo hachurado 

é usada para determinar a fração da carga da 

partícula que será designada para o ponto j da 

grade e a com hachurado simples para o ponto j + 1. 

Neste caso fica clara a distinção entre (a) Nuvem 

em Célula e (b) Partícula em Célula para 

geometrias diferentes da cartesiana. 
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As expressões para a função de forma em PDCl são: 

2 _ 2 
ri-í.'2 r ( - ! / 2 

S,-—2 — (3-18) 

2 _ 2 
r i - i / 2 r / - | / 2 

S / - ' " ~ 5 ~ • (3 .19) 
r T - i / 2 r i - l / 2 

Em PDS1, os termos são elevados ao cubo, ao invés de ao 

quadrado. A posição do ponto j da grade é determinada 

truncando-se r,-^. Em ambos, a interpretação utilizada para 

efeito de ponderação foi a de Nuvem em Célula. 

Um cuidado especial deve ser tomado quando se 

analisam os contornos do plasma. 0 método implementado em 

PDCl e PDS1 requer um ponto de grade em cada contorno, que 

representa a densidade de carga adjacente ao contorno e a 

carga superficial sobre o contorno. A carga acumulada sobre 

o ponto de grade nos contornos é apenas uma fração da que 

deveria ser acumulada num ponto de grade que não está sobre 

o contorno. Para compensar isto, uma vez determinada a carga 

total que deve ser posta no ponto da grade sobre o contorno, 

define-se a densidade de carga dividindo-se a carga total 

pelo volume de "meia célula". Isto fica claro quando se 

observa como os pontos da grade são definidos para efeito de 

ponderação, como mostra a Figura 3.3. A posição da grade r,, 

é o centro da célula, que tem dimensão Ar. Comparando a 

Figura 3.3 com a Figura 3.2 (a) observa-se que para uma 

partícula que tenha posição r,<r0 +Ar/2, um cuidado especial 

29. 



deve ser tomado, pois se considerar-se que a partícula também 

tem dimensão Ar, uma parte da partícula estará fora do sistema. 

Neste caso a função de forma utilizada será 

2 _ 2 
_ r i - i / 2 r I / 2 

S l 2 2~ ' 
r ( - l / 2 r 0 

S 0 « 1 - S , . 

O mesmo tipo de raciocínio se aplica ao outro contorno. As 

características importantes da função de forma, que são a 

continuidade e a conservação de carga são mantidas. 

i 

Fig. 3.3 - Definição da grade espacial utilizada para 

ponderação e determinação da densidade. 

- A posição do ponto r, determina o centro da célula, 

que tem dimensão Ar. A célula está limitada 

pelas linhas pontilhadas. 

Uma vez estabelecido como ponderar as partículas 

para a grade, é preciso decidir como preencher o sistema, o 

que dependerá do problema a ser tratado. Atualmente em PDC1 

e PDS1, tem-se duas alternativas: pode-se iniciar a simulação 

com o sistema vazio e ir injetando partículas de um ou ambos 

-30-



os contornos ou preenche-se o sistema a partir de uma densidade 

inicial. No último caso, supõe-se que a densidade numérica 

é constante e é dada por 

A" (3.20) 

n(r2
b-ri)h' 

no caso cilindrico, ou por 

3.V (3.21) 

+ n{r3
b-r

3
a)' 

no caso esférico, onde A é o número total de partículas a 

ser colocado no sistema. Como a densidade numérica é suposta 

constante em r, em cada posição r, tem-se 

-, , r2
vc-r

2
0 (3.22) 

T-T-i - — y — 

no caso c i l índr ico, ou 

3 3 rlc-rl (3.23) 
r ' - r " ' — T -

no caso esférico, onde rt.x é a posição da partícula anterior. 

Para a primeira partícula, /\„,-r0. 

A Figura 3.4 mostra como as partículas estão 

distribuídas inicialmente num sistema que tem 20 cm de 

distância entre os raios internos e externos e uma razáo entre 

as áreas dos eletrodos igual a 5, numa geometria cilíndrica. 
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A densidade inicial vale 2x io12 e cada particula na simulação 

representa, neste caso, 1*108 partículas reais. A relação 

entre o número de partículas reais e partículas a serem usadas 

na simulação é determinada pelo parâmetro de entrada nc2p, 

juntamente com o volume do sistema (veja Apêndice A) . 

5E+5Í 

v I • • « * « ! ? * • • 9 I • 4 ; i • • i » è • 11 »• «4 it*2«*ttèiti**<*4«"i*«t**i*l*4iMt**«*>«*4iit^a*«*i*#^9«^«cft4t 

-5tL+5i 

!E-4 

4>(K) 

- I E - * 

Fig. 3.4 - (a) Espaço de fase no instante inicial e (b) 

correspondente variação espacial do potencial. 

- Neste caso é mostrada a distribuição inicial das 

partículas num sistema cilíndrico (vr em função 

de r), de maneira a se ter um potencial nulo no 

instante inicial. 

Observe-se na Figura 3.4 que existe uma distribuição 

de velocidades das partículas. Esta distribuição é determinada 
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pelos parâmetros de entrada t//.(/?), vcL(.R), e iO/?(Z.) como 

visto na Figura 3.5. As velocidades vtL e itR são dadas pela 
magnitude da velocidade térmica das partículas, definida por 

(eT/m)1/z, onde 7 é a temperatura em eV e m é a massa da 
partícula em kilogramas. Estas velocidades são usadas para 

definir tanto a distribuição inicial de velocidades das 

partículas como a distribuição de velocidades das partículas 

injetadas. Definindo-se apenas vtL, a distribuição será de 

"meia" gaussiana, somente com velocidades positivas, se as 

velocidades de deriva vQL (i>0) e vQR (?.<0) são ambas nulas. 
Isto pode ser visto na Figura 3.6. Definindo-se apenas vtR, 
ter-se-á "meia" gaussiana somente com velocidades negativas. 

Especificando-se uma velocidade de corte, LCL (I>0) ou 

vcR (u<0), esta será a máxima velocidade, em magnitude, que 

uma partícula pode ter. 

f(vT)\ / 

vOL(R) vcL(R) 

Fig. 3.5 - Função de distribuição de velocidades na direção 

r. 
- A figura mostra as definições das variáveis 

vtL(R),vcL(R),evOR(L). 
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Fig. 3.6 - Espaço de fase num sistema cilíndrico no instante 

inicial, incluindo apenas velocidades positivas. 

Outras maneiras da preencher o sistema podem ser 

ultilizadas, dependendo do problema a ser estudado. Para 

isto é necessário alterar o código computacional. 

3.4 - RESOLUÇÃO DAS EQUAÇÕES PARA O POTENCIAL E CAMPO 

ELÉTRICO. 

Uma vez conhecida a densidade de carga nos pontos 

da grade, esta é usada para resolver a equação de diferenças 

finitas envolvendo o potencial <t> e as densidades. Uma vez 

que se conheça o potencial, o campo elétrico pode ser 

determinado a partir de £ = -7<t>. A equação de diferenças 

finitas envolvendo o potencial <t> e as densidades é obtida 

usando-se a lei de Gauss, de maneira a conservar o fluxo 

elétrico. 

Considerando apenas variações em r, e aplicando a 

lei de Gauss à superfície cilíndrica y-1/2, obtém-se que 

(Birdsall e Langdon,1985) 
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Q, r,-i*r, ( 3 . 2 4 ) 
2 n r ; . 1 / 2 A r £ , . 1 , 2 - 2 i t r / . 1 / 2 A r £ , _ , , 2 - — . onde r , . 1 / 2 - - e / > 0 . 

2 i t r , , 2 A r £ , / 2 - 2 n r 0 A r F 0 = --2- . ; •= 0 e 
he0 

n~ x c o « v c 9 v c N-r ( 3 ' 2 6 ) 

2nr v c Ar£ v c - 2nr v e . , / 2 i r t i V C . 1 / 2 = -— . / = \ C . 
ae0 

Para obter a equação que rege o potencial, usa-se 
£- = -74> em forma de diferenças finitas, 

*,-!-*, (3.27) 
^ ; - 1 / 2 : 

^ / " / • l /2 

onde Ar/.I/2"(r/.1/2-r/.1/2) e define-se a densidade de carga 

por 

Ql (3.28) 
p' = r, 

onde l/,« n/iCAr2), e 

(Ar2), = (r2.1/2-r
2_1/2)(Ar)

2 = 2r/(Ar)
2 , j > 0 . (3.29) 

(Ar2)0=(r
2
/2-r

2)(Ar)2«(r0 + 0,25)(Ar)
2. y-0. e (3.30) 

(Ar2).vc-(r
2
vc-r

2
vc_I/2)(Ar)

2«(r.vc-0.25)(Ar)
2. ; = VC . (3.31) 

Usando (3.27)-(3.31) en (3.24)-(3.25) obtém-se a equação en 

forma de diferenças finitas para o potencial 
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- r A r ^ p , (3-32) 
( r / - 0 . 5 ) 4 > / . l - 2 r i . + . * ( r , + 0 . 5 ) * ; . l

! • - . / >0 e 

v (ro + 0 , 2 5 ) A r p 0 / 2 + r 0 o a (3.33) 
<pn - <t>, = Ar 
0 ' (r0-0,5)e0 

Para obter a equação (3.33), usou-se (3.2) em (3.25). Esta 

equação representa umas das condições de contorno; a outra é 

obtida fazendo 4>vc = 0, o que define um potencial de referência. 

A altura do cilindro, ti, que aparece nas equações é usada no 

modelo computacional para determinar a carga por unidade de 

comprimento e também para determinar a relação entre o número 

real de partículas e o número de partículas a ser usado na 

simulação. De fato, cada partícula na simulação pode 

representar um grande número de partículas reais 

("super-partícuia"). Para a solução da equação do potencial 

os cilindros são considerados infinitos. 

Para obter a equação de diferenças finitas para o 

potencial em coordenadas esféricas, o procedimento é análogo. 

Aplicando a lei ds Gauss á superfície esférica /- i/2 obtém-se 

9 2 2 Q, ( 3 . 3 4 ) 

4 n r 2
M / 2 ( A r r £ / . l / 2 - 4 n r 2 _ 1 / 2 ( A r ) 2 i T / _ l / 2 = ̂ . / > 0 . 

, , , , Qo (3.35) 
4 n r 2

/ 2 ( A r ) 2 £ I / 2 - 4 j i r 2 ( A r ) 2 £ 0 = - ^ , y = 0 e 

4 n r 2
c ( £ r ) 2 £ „ c - 4 j i r 2

c _ 1 / 2 ( A r ) 2 £ v c _ 1 / 2 - ^ , j-NC. ( 3 * 3 6 ) 
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Neste caso o volume de cada célula é 1'7 --n(Ar
3)., onde 

(Ar3), = (r;.1/2-r;_l/2)(Ar)
3=(3rí + 0.25)(Ar)\ y > 0 . (3.37) 

(Ar3)0«(r
3
/2-r

3)(Ar)3. y = 0 e (3.38) 

(Ar3)iVC = (r
3
c-r

3
vc_l/2)(Ar)\ y = AC. (3.39) 

Usando (3.37)-(3.39) e (3.27) em (3.34)-(3.36) obtém-se a 

equação de diferenças finitas de três pontos para o potencial 

em coordenadas esféricas 

2 2 2 2 3 i ±rzp, ( 3 . 4 0 ) 
r , - . / í * , - | - ( ' - , . . /2 - - ' - ; . l / , )* ,*r; . I / 2 * / . l - - (r > . 1 / 2 -r ; . l / 2 ) -——, y > 0 . e 

^ ^ , ( r 3 , 2 - ' " 3
) ) A r p o / 3 - » - A Í 0 a ( 3 . 4 1 ) 

^ o - ^ . - A r . y - 0 . 
r 1 / 2 ^ 0 

Novamente, para obter a Equação (3.41) usou-se (3.2) em (3.38) 

que juntamente com 4>vc = 0 são as condições de contorno 

necessárias para resolver a equação para o potencial. As 

equações (3.32)-(3.33) e (3.40)-(3.41) são equivalentes à 

equação de Poisson em forma de diferenças finitas em 

coordenadas cilíndricas e esféricas respectivamente, com as 

correspondentes condições de contorno. Estas equações podem 

ser escritas na seguinte forma matricial 
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/ 

í>0 C0 

a, b, 

O a . 

V 

O 

6 2 c : O 

a . V C - 2 " v C - 2 

a .VC-I 

V : ° Y í " Y 

C.VC-2 / \ * .VC-2 / \ d V C - 2 j 

b.vc-i / \ * v c - i / W - 7 

CILÍNDRICA ESFÉRICA 

a , - r , - 0 . 5 

* / — 2 r , 

C y - r ^ O . 5 

a / ' " . / - 1 / 2 

í , , . = - ( r ; - i / 2 - ' " ; - 1 / 2 ) 

C / ~ r /-i/2 

e 0 

d « - A r 
( r 0 + 0 , 2 5 ) A r p 0 / 2 + r0a c 

( r 0 + 0 , 5 ) € 0 

d ; " - ( ^ . 1 / 2 - r ^ 1 / 2 ) A r 2 ^ y > 0 

d n - A r 
( r 1 / 2 - r 5 ) ^ r p 0 / 3 + r5o, 

r 1 / 2 e 0 

ò0 = l e c0 = 1 para ambas. 

A equação acima envolve uma matriz tridiagonal e conseqüen

temente pode ser resolvida com relativa facilidade (veja por 

exemplo Press et ai., 1988). Esta não é ainda a equação 

matricial que é resolvida em PDCl ou PDSl. A estas equações 

para o potencial é necessário acrescentar as equações que 

incluem o circuito externo, que por sua vez dependem do 

potencial nos eletrodos. 
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3.5 - INCLUSÃO DAS EQUAÇÕES PARA O CIRCUITO EXTERNO. 

Uma vez que os eletrodos podem ser acoplados a um 

circuito externo, deve-se incluir a equação para o mesmo, 

dada por 

í<3+ffÇ + 2.i/ ( 0-4, o + <Dvc
 (3*42) 

onde L.R.C.eO são os parâmetros usuais de um circuito e i (0 

é o potencial aplicado. A relação entre o plasma e o circuito 

é dada por 

Aa<\oa-Q:omi+bQ (3-43) 

onde Qconv é devida ã corrente de convecçáo (partículas) e Ò.0 

é devida à corrente no circuito externo. 

Existem quatro maneiras diferentes de resolver o 

circuito em PDP1, PDCl e PDS1 (Verboncoeur et ai, 1990a), que 

serão descritas a sequir. 

1- Case geral: voltagem aplicada e um circuito RLC externo. 

Neste caso a equação geral do circuito, Equação (3.42), 

é usada para avançar no tempo a carga no capacitor Q. 

2- Circuito aberto. 

Quando C -»0 os potenciais sobre os contornos do plasma 

são flutuantes. Neste caso não é necessário resolver 

o circuito externo, já que não existe corrente fluindo 

através do circuito. A carga superficial sobre os 
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eletrodos é ainda levada em conta na determinação do 

potencial, mas os eletrodos não podem trocar cargas via 

circuito externo. 

3- Curto circuito. 

Quando /? = Z. = 0 eC-t», diz-se que o circuito externo está 

em curto. Neste caso a Equação (3.42) torna-se 

simplesmente <t>0-<t> .vc = ̂  (0* Esta solução é usada quando 

(Cln(r6/ra))/(2ne/i)> IO
5 em PDC1 e quando 

(C(rb-ra))/(4nrarbe0)> IO
5 em PDS1. 

4- Fonte de corrente. 

Neste caso supõe-se que uma fonte ideal de corrente induz 

uma corrente especifica / = /(*)» independente dos outros 

parâmetros do circuito. 

No caso geral, obtém-se a equação de diferenças 

f initas para a Equação (3.42) usando a representação retroativa 

de segunda ordem de Euler para a primeira derivada de Q com 

relação ao tempo como segue, 

., 3Q'-4Qí"A'*Q'"z-i' (3.44) 
Ç 2ÃÍ ' 

e a segunda derivada é dada por 

., 3Q'-4Q'"A, + Q,*2A' 
<?' 2 A Í (3.45) 

9Q' - 24Q'"*' + 22Q'"ZA' - 8Q''3M + Q''**' 

4AÍ' 
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onde a última equação foi obtida aplicando-se (3.44) ã primeira 

derivada de Q. 

A Equação (3.43) representa a conservação de cargas 

e pode ser escrita da seguinte maneira, 

(J„»0a + . (3.46) 
•"I a 

A equação 3.46 deve ser usada para substituir oi, em cln que 

aparece na equação matricial mostrada anteriormente. A carga 

sobre o capacitor não é conhecida no instante de tempo t, mas 

pode ser escrita em função da carga em instantes de tempo 

anteriores 

t_V(t)-*'0-K (3.47) 

«o 

onde 
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_9 L | 3 R t 1 
a° 4Ar + 2 A ^ c " 

a. = - 6 — r - 2 — , 
Aí2 Aí 

11 I + 1 Ã 
2 Aí2*2Aí a 2 = - = + r 

„ L 
a 3 = - 2 — - ,e 

Aí 2 

1 L 
a, = ; . 
4 4AÍ 2 (3.48) 

Uma vez que Q' depende de 4>ó, torna-se necessário rearranjar 

a equação matricial, de modo que <t>ó não cpareça na matriz do 

lado esquerdo. Após um pouco de algebra obtém-se uma nova 

equação matricial que inclui o circuito externo e tem a mesma 

forma anterior, mas com valores de b0 e d0 modificados. Estes 
novos valores são, para geometria cilíndrica, 

r0&r 
6.-1 + 

/la(r0 + 0,5)ea0 

e para geometria esférica, 
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rlàr 
r-.2Aa£a0 

Esta equação matricial é resolvida em PDCl e PDSl a cada passo 

no tempo a fim de se obter a variação espacial do potencial 

e, consistentemente, resolver a equação geral do circuito. 

A matriz é resolvida usando um algoritmo otimizado (Press et 

ai., 1988). 

Uma vez que se conhece o potencial nos pontos da 

grade, o campo elétrico, que é usado para avançar as particulas, 

é obtido usando a equação £" = -7<t> na forma de diferenças 

finitas 

C )..<»--»»->. ,.U2 vc-,. <3-,9> 

0 valor do campo elétrico nos contornos é definido 

separadamente, de acordo com as condições de contorno. Este 

é dado por 

F l (r (4>0-<i>l)
 (r *H 0^r9A (3'50> 

v =±-{r (».vc-»-».vc) _ O 2 5 ^ ^ 0 (3'51) 

"SC „ '.VC-1/2 » _ \> SC U l ^° ) o ,-
' .VC V -*' <- e 0 ,/ 

para geometria cilíndrica, e por 
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1 í 2 (*0-*l) , 3 3 ^ P 0 \ 
Eo-~z r-2 (rU2-r0) — -

r.) V -»' J E •-•• J 

(3.52) 

_ J _ ( 2 (fr.vc-i-fr.vc) 3 _ 3 ^ P j ^ (3.53) 

para geometria esférica. 

Sabendo-se os valores dos campos elétricos, é possível avançar 

a posição das partículas, como descrito anteriormente. 



CAPÍTULO 4 

MODELO COMPUTACIOHAL DE COLISÕES PARA DESCARGAS ELÉTRICAS 

4.1 - IUTRQDVÇÀQ 

Como foi dito anteriormente, descargas elétricas 

de rádio-freqüência (RF) vêm sendo largamente utilizadas para 

processamento de materiais, dentro da indústria eletrônica, 

nos últimos anos. Alguns parâmetros típicos para estas 

descargas são: pressão p* 10-300mTorr, 00/211*= 13.56 MHz, 

voltagem aplicada VKF -50- 1000 V, e espaçamento entre os 

eletrodos l* 3- 10cm (Lieberman, 1989). Infelizmente, as 

descargas elétricas constituem um meio extremamente complexo 

e um modelo que inclua todos os fenômenos presentes está longe 

de ser alcançado. A produção e a manutenção de um plasma são 

dois processos distintos unidos por alguns processos básicos: 

ionização e recombinação, transporte de plasma e interação 

plasma-superfície; estes processos, por sua vez, estão 

interligados, de tal maneira que um alimenta o outro. 

Para ter um idéia inicial do principio de fun

cionamento de uma descarga elétrica (veja por exemplo 

Chapman, 1980 e Manos e Flamm, 1989 entre outros) considere-se 

um tubo de vidro, dentro do qual se fez vácuo, com duas placas 

metálicas internas separadas por uma distância l. 0 campo 

elétrico entre as placas é aproximadamente uniforme, exceto 

nas regiões próximas ás placas. Preencha-se a câmara com um 

gás a baixa pressão. Suponha-se que uma partícula carregada, 

por exemplo um elétron, possa ser liberada próximo ao eletrodo 

negativamente carregado (catodo), não sendo muito importante 
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neste ponto que tipo de mecanismo gera o elétron. 0 elétron 

encontra-se agora sob a ação de um campo elétrico e começa a 

ser acelerado em direção ao eletrodo positivamente carregado 

(anodo). Se a pressão do gás é suficientemente baixa, o 

elétron não sofrerá colisões, atingirá o anodo, e possivel

mente, dependendo de sua energia, gerará um elétron secundário. 

Entretanto, se este elétron é gerado muito próximo ao anodo, 

ele simplesmente retornará ao mesmo, sendo absorvido e não 

haverá cargas livres dentro do experimento. 

Suponha-se agora que a pressão é suficientemente 

alta para que o elétron colida com os átomos neutros em seu 

caminho. Se o campo elétrico é baixo, o elétron não ganhará 

energia suficiente para ionizar os átomos neutros e seu 

movimento simplesmente sofrerá uma deriva, determinada pela 

sua mobilidade. Ou ainda se o gás neutro é suficientemente 

eletronegativo, o elétron será capturado. Estes ions negativos 

terão uma mobilidade sensivelmente mais baixa. 

0 próximo passo é considerar que o campo elétrico 

é grande o bastante para que o elétron adquira energia 

suficiente, entre uma colisão e outra, para ionizar o gás por 

impacto. Neste caso um par de ions (negativo e positivo) é 

criado. O ion positivo será atraído para o catodo, enquanto 

o elétron (ou ion negativo) será atraído para o anodo. Elétrons 

secundários podem então ser emitidos por ambos os eletrodos. 

Quando um gás altamente ionizado, isto é, um plasma, 

é colocado entre os eletrodos, o campo elétrico entre as 
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placas se altera drasticamente. Uma bainha de plasma existe 

próxima ao catodo que acelera os ions positivos em direção 

ao catodo e os elétrons secundários em direção ao plasma. 

Até este ponto considerou-se que o campo elétrico 

entre as placas é constante no tempo, o que caracteriza uma 

descarga elétrica continua. Suponha-se agora que um potencial 

da forma V RFsmuot é aplicado entre os eletrodos internos. O 

regime de trabalho da descarga dependerá da freqüência angular 

ou. Se esta é variada continuamente começando por zero, 

primeiro observa-se um regime para o qual a descarga se 

comporta como uma descarga continua, mas que reverte a posição 

do catodo e anodo a cada meio periodo. Quando se aumenta a 

freqüência, o sistema passa gradualmente para uma situação 

em que as partículas carregadas não mais se movem de um 

eletrodo a outro, uma vez que seu percurso no campo elétrico 

é menor que a distância entre os eletrodos. A idéia de anodo 

e catodo não mais existe e a maioria dos elétrons oscila entre 

um eletrodo e outro sem ser absorvida e a descarga é sustentada 

cumulativamente pelos elétrons que adquirem energia cinética 

necessária para ionização, entre colisões sucessivas com os 

átomos neutros. A amplitude do campo elétrico alternante no 

plasma é o parâmetro que determina a temperatura do plasma 

de tal maneira que ionização (produção) e perdas devido a 

recombinação no plasma e perdas para as paredes que limitam 

o plasma são mantidas em equilíbrio. A freqüência com que 

as colisões ocorrem depende da pressão e densidade presentes. 

Desprezando o efeito da gravidade e dos campos elétricos 

pode-se considerar que o movimento das particulas entre uma 

colisão e outra é uma reta. A distância que uma partícula 

percorre entre uma colisão e outra é chamada de caminho livre 
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e este conceito foi introduzido pela primeira vez por Rudolf 

Clausius, na Alemanha, no final do século 19 (Nasser, 1971). 

É claro que o caminho livre é uma quantidade aleatória cujo 

valor médio, chamado caminho livre médio (k) é a quantidade 

significativa e depende da concentração do gás. 

0 plasma contido pelos eletrodos contem elétrons, 

vários tipos de ions, átomos e moléculas neutras e fótons. 

Em principio deveriamos considerar colisões entre todas as 

possiveis combinações de pares. Felizmente algumas colisões 

são mais importantes do que outras, dependendo do regime de 

interesse, e não é necessário incluir todas as colisões 

possíveis. Colisões envolvendo elétrons são dominantes na 

determinação do comportamento macroscópico do plasma enquanto 

que colisões envolvendo ions e partículas neutras são 

importantes na determinação da função de distribuição de 

energia das partículas envolvidas. 

Incluir colisões em códigos computacionais usando 

muitas partículas é algo relativamente recente. Métodos de 

Monte Cario têm sido utilizados em simulações para avalanches 

de elétrons (por ex. Den Hartog et ai., 1988). Em muitos 

esquemas de Monte Cario, o tempo (ou a distância) entre as 

colisões para cada partícula é calculado a partir de um número 

aleatório. Esta técnica, entretanto, não é compatível com o 

método de simulação de partículas em célula (PIC), uma vez 

que as trajetórias das partículas são integradas simulta

neamente no tempo. Assim, a probabilidade de colisão, numa 

simulação PIC, é calculada baseada na distância percorrida 

pela partícula num determinado intervalo de tempo (umAf), 

onde vm é a velocidade da m-ésima partícula. A combinação 
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de simulação PIC com método de Monte Cario para colisões, 

chamada de método PIC-MC, vem sendo utilizada com sucesso 

para simular descargas elétricas simétricas (p.ex., Morey, 

1986; Vender e Boswell, 1988; Surendra et al.r 1990). 

Dentro do regime de interesse para descargas 

elétricas de RF, alguns processos de colisões são 

indispensáveis: colisões elásticas, de excitacào e ionizaçào 

entre elétrons e partículas neutras e colisões de espalhamento 

e troca de carga para ions e partículas neutras. Estes são 

os processos implementados nos códigos PDP1, PDC1 e PDSl 

(Morey et ai., 1990b; Alves et ai., 1989b). Embora a simulação 

considere apenas variações em uma direção (.vou r), os processos 

de colisão têm um caráter tridimensional, no sentido em que 

se leva em conta as três componentes da velocidade, o modelo 

inclui seções de choque de laboratório, seções de choque 

diferenciais angulares e seções de choque diferenciais em 

energia para ionizaçào a fim de determinar a partição de 

energia entre o elétron espalhado e o par ion-elétron que é 

criado. Supõe-se que o gás neutro tem densidade constante e 

uniforme no espaço. Considera-se que o gás neutro está á 

temperatura ambiente (=0.026el<') e é regido pela lei dos gases 

perfeitos 

p-n„KBTn, (4.1) 

onde n, é a densidade do gás, Ka ó a constante de Boltzman, 

p é a pressão e Tn é a temperatura do gás em graus Kelvin. 

Dá-se como parâmetros de entrada p e T n, e usa-se a equação 
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(4.1) para se obter a densidade do gás neutro que por sua vez 

é utilizada para determinar a probabilidade de haver ou não 

colisão, como ficará claro a seguir. 

4.2 - COLISÕES ENTRE ELÉTRONS E PARTÍCULAS NEUTRAS 

Quando uma partícula de massa m (elétron, ion ou 

átomo neutro) está se movendo com uma velocidade i e colide 

com um átomo de massa M, a energia cinética das partículas 

envolvidas se altera. Se não existe excitaçáo ou ionizaçáo, 

a colisão é chamada de colisão elástica. A colisão é dita 

inelásüca se o átomo torna-se excitado ou ionizado por adquirir 

energia da partícula incidente. De uma maneira geral pode-se 

dizer que uma colisão é inelástica quando existe conversão 

de energia cinética em potencial ou vice-versa. As leis -ie 

conservação de energia e momentum podem ser aplicadas para 

encontrar a energia e velocidade das partículas após a colisão 

se as condições antes da colisão são conhecidas. Quando um 

elétron se move num campo elétrico, colisões elásticas têm o 

efeito de tornar o movimento na direção do campo preferencial. 

0 átomo envolvido na colisão praticamente não é afetado. 

Colisões de ionizaçáo têm o efeito de "sustentar" a descarga. 

Neste tipo de colisão, um elétron primário remove um elétron 

de um átomo produzindo um ion positivo e dois elétrons, que 

por sua vez podem ser acelerados pelo campo elétrico até terem 

energia suficiente para também produzirem ionizaçáo. Este 

processo de multiplicação mantém a descarga. Durante uma 

colisão de excitaçáo a energia envolvida não é suficiente 

para remover um elétron do átomo, mas é suficiente para fazê-lo 

passar a um nivel mais alto de energia, através da absorção 
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de energia. Neste processo de colisão o elétron primário 

perde energia cinética em valor igual ao do potencial de 

excitação e pode também sofrer deflexâo. 

Durante a simulação, a enerçia cinética do m-ésimo 

elétron é dada pela equação 

1 - 1 / 2 2 2 \ (4.2) 

em PDC1 e em PDS1 vZm é substituída por t(ii. A probabilidade, 

Pm, de que o m-ésimo elétron tenha uma colisão com uma 

partícula neutra é dada por (Nasser, 1971) 

p _ i -"-.MÉ-J"*^ (4.3) 

m 

onde or é a seção de choque total dada por 

que é a soma das seções de choque para colisões elásticas, 

oe(, colisões de excitação, otx, e colisões de ionização , a,on. 

Uma colisão ocorre se um número aleatório R 

(^£[0,1]), menor do que Pm, ó gerado. Um outro numero aleatório 

é então gerado para determinar que tipo de colisão ocorre, 

baseado nos seguintes critérios: 
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se R s , a co l i s aose ra e l á s t i c a : 
o r ( F ) 

se — < /? S . s e r a de exc i t açao e 
o T ( F ) o r ( £ ) 

( o . , ( f ) + q . * ( f ) ) „ . < _ 
se < R < Pm, s e r a d e ionização . 

oT(E) 

Numa colisão elástica entre elétron e partícula 

neutra, o elétron incidente é apenas espalhado, mantendo sua 

energia. Numa colisão de excitaçao, a energia do elétron 

espalhado é dada por 

£ „ , » £ , - £ . (4.5) 
*- espalhado *- incident* *- axcitaçao ' 

Após uma colisão de ionização, a equação de balanço 

da energia é dada por 

E T E +F =F +E -F (4.6) 
"- espalhada ecrtauo icnado *- Í> incidente *- neutra ionização ' 

A energia do elétron espalhado é obtida usando a 

seção de choque diferencial de ionização na seguinte forma 

(a partir de uma forma simplificada da seção de choque usada 

por Peterson e Allen (1972)) 

r- D / r \ + ^ ^ Í D + « „ - M incident* C neutra ~ C l0nizaçáo ) \ \ • I 

E„painado= fl(F)tanl /?tan I 2B(E) 'J ' 
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onde R é um número aleatório, já definido anteriormente e 
/?(£") é suposto ser 10 eV neste caso (Surendra et ai., 1990). 

A energia do elétron criado é calculada por 

mt (4.8) 
F s ! (F + F -F -F } 
•*- ecriado _ , __ V*- incidente *• neutra *- iontzação *- espalhados ' 

I í L í 11 í 0 

Finalmente, a energia do ion criado pode ser obtida 

a partir da equação do balanço de energia (4.6). Uma vez que 

a energia das partículas é determinada, as novas componentes 

da velocidade podem ser determinadas usando a seguinte seção 

de choque diferencial de colisão (Den Hartog et ai., 1988) 

2 + F - 2 ( l + £ ) * <4-9> 
cosx p . 

onde X é o ângulo entre as velocidades de incidência e de 

espalhadamento, E é a energia da partícula espalhada, e R é 
um número aleatório tal que Re[0,1]. A Figura 4.1 mostra a 

geometria das velocidades incidente ( v ) e espalhada ( i>' ) , 
o ângulo entre elas ( x) e ° sistema de referência usado para 
obter as componentes da velocidade após a colisão, o ângulo 

<t> é escolhido aleatoriamente, tal que <t>e[0,2n]. 
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/ 

X X 

! / 

v _ «j, ( t xê ) 

V, 

( i x ê ) x í 

= i i / ' iCu.cosx-i jSinxcosij i- ivioS'nxsinO) 

= iiy'KieCosx + Ci'r^^sinxsirKt)) 

= \v'\ (t},cosx + L!rsinxcos0 -ti9i;-sinxsin<t>) 

a = cosx 

b - sinxcosij) 

c - sinxsinij) 

Fig. 4.1 - Sistema de referência para o cálculo das velo
cidades das partículas após co l i são . 

4.3 - COUSflES ENTRE ÍONS E PARTÍCULAS NEUTRAS 

Assim como elétrons podem colidir com partículas 

neutras, ions e partículas neutras podem colidir entre si 

elástica ou inelasticamente por troca de cargas ou ionizaçáo. 

Existem dois tipos de troca á«* cargas, o primeiro é chamado 

de transferencia (ou troca) ressonante simétrica de carga , 
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e é a troca de cargas entre um ion atômico e o seu parente 

neutro. A reação pode ser esquematizada da seguinte maneira: 

A * A *-»A' + A . 0 segundo ocorre entre ions moleculares e 

gases moleculares. Neste caso a troca de cargas ocorre entre 

sistemas diferentes, exemplificada com a seguinte reação 

B~ + C->B + C~eé chamada de transferencia assimétrica de carga. 

Embora transferência simétrica de cargas seja apenas um 

processo de troca de momentum na região de luminescência, que 

tem campo elétrico praticamente nulo, esta torna-se importante 

na região da bainha de plasma por alterar a distribuição de 

energia de ions e partículas neutras. Uma vez que o segundo 

processo é menos eficiente (Chapman, 1980, pág.39), apenas o 

primeiro tipo de troca de cargas foi introduzido no modelo 

computacional. As leis de conservação de energia e momentum 

são aplicadas para determinar as velocidades das partículas 

após a colisão a partir das condições antes da colisão. No 

modelo computacional consideram-se dois tipos possíveis de 

colisões entre ions e partículas neutras: espalhamento 

(elástica) e troca de cargas. 

Na simulação, a energia cinética do nt-ésino ion é 

dada por 

1 2 1 r 2 2 2 ] (4.10) 

2 2 * " *"»> 

Em PDC1 e em PDS1 vZn é substituicta por f»m. 

A probabilidade Pm, de que o m-ésimo ion sofra uma 

colisão com uma partícula neutra ó dada por 
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D , -".'rlfJ'^' (4.11) 

onde o 7 é a seção de choque total dada pela soma das seções 

de choque para troca de carga e espalhamento (colisões 

elásticas), ou seja, 

07 = <Je,(f)
+0[c(f)- (4.12) 

Novamente uma colisão ocorre quando um número 

aleatório R (Re[0, 1 ]) é menor que Pm. Um outro número aleatório 
é gerado para determinar que tipo de colisão ocorre, baseado 

no seguinte critério: 

se R < , a colisão será elástica e 
oT(£) 

se — — — < R < Pn, será detroca de carga . 

Supõe-se que as colisões elásticas entre ions e 

partículas neutras são isotrópicas, isto é, não existe uma 

direção preferencial de espalhamento e que ions e partículas 

neutras têm massas iguais. Com estas suposições a energia do 

ion espalhado é dada por 

*" espalhado " £ incident* COS X 

onde X * o ângulo entre as velocidades do ion incidente e do 

ion espalhado, e xe[0,n], conforme mostra a Figura 4.1. 
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No caso de uma colisão entre ion e partícula neutra 

do tipo transferência de carga, uma partícula neutra é 

escolhida aleatoriamente e é ionizada. Supõe-se para a 

partícula neutra uma distribuição Gaussiana das velocidades 

e uma dada temperatura. Após calcular-se a energia do ion, 

uma direção aleatória é escolhida de maneira a determinar as 

novas componentes da velocidade. 

4.4 - MQPELQS UTILIZADOS PARA AS SEÇÕES PE CHOQUE 

0 conceito de seção de choque de colisão é usado 

neste modelo para determinar a probabilidade de ocorrer uma 

colisão ou não. As seções de choque usadas no código 

computacional são obtidas através de um ajuste para os dados 

obtidos experimentalmente (por ex. Brown, 1967). 

A forma geral das seções de choque para todos os 

processos de colisões entre elétrons e partículas neutras é 

mostrada na Figura 4.2 e uma expressão genérica é dada por 

a(F) = 0 para£<F 0, (4.13) 

o(£)«£ para£0< £<£, , (4.14) 

a(£)-om,x para£,<£<£ 2e (4.15) 

, „ 1. •£) „ „ „ (4.16) 

o(£)«—r-^ para£ 2<£. 
E 
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onde E o é a energia minima necessária para que o processo de 

colisão ocorra, Ex. E2 o E3 são fornecidos como parâmetros 

de entrada e dependem do gás que se deseja simular. 

max 

Fig. 4.2 - Forma gt dl das seções de choque para colisões 

entre elétrons e partículas neutras em função da 

energia E das partículas incidentes. 

Supõe-se que as seções de choque para colisões 

entre ions e partículas neutras é da forma o = a + b/-jE, como 

mostrado na Figura 4.3, onde a e b sâo determinados a partir 

d* um ajuste para os dados experimentais. Este ajuste empírico 

parece modelar bem as seções de choque experimentais para 

hélio, argônio e neônio. 
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a - Ü = U - — 

t 

Fig. 4.3 - Forma geral das seções de choque para colisões 

entre ions e partículas neutras em função da raiz 

quadrada da energia E das partículas incidentes. 
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APLICAÇÃO DOS CÓDIGOS PDC1 E PDS1 AO ESTUDO DE DESCARGAS 

ELÉTRICAS ASSIMÉTRICAS 

5.1 - INTRODUÇÃO 

Descargas elétricas capacitivas têm sido largamente 

usadas nos últimos anos para o processamento de materiais na 

indústria eletrônica. As descargas são geralmente 

assimétricas, ou seja, o eletrodo ao qual se aplica um 

potencial, V Rf, que varia no tempo com uma freqüência dentro 

do intervalo de rádio-frequência, e o eletrodo aterrado têm 

áreas diferentes, Aa e Ab respectivamente, com Aa tipicamente 

menor que Ab. Quando o sistema se torna assimétrico, VRf 

torna-se também assimétrico, como se pode ver na Figura 5.1. 

Esta assimetria determina a magnitude da voltagem V a (a energia 

de bombardeamento do ion) no eletrodo ao qual se aplica o 

potencial, a qual é um parâmetro critico para o processamento 

de materiais. A voltagem Va é a diferença entre os valores 

médios num periodo de RF do potencial no eletrodo carregado 

("powered") e do potencial no plasma, I'p. Esta diferença no 

eletrodo aterrado é designada por V b. 

Um modelo simples, supondo uma descarga onde os 

ions são não colisionais, leva à seguinte relação entre as 

razões de voltagem e as áreas dos eletrodos (Chapman, 1980) 
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: | 

Fig. 5.1 - Voltagens, VRF e Vp, numa descarga elétrica RF: 

(a) Sistema simétrico, (b) Sistema assimétrico. 

Va/Vb~(Ab/Aa)* • (5.1) 

Medidas experimentais, no entanto, indicam uma dependência 

muito mais suave entre V'a/V'„ e a razão entre as áreas (Horwitz, 

1983; Kõhler et ai., 1985). 

Nos últimos anos, alguns modelos analíticos têm 

sido desenvolvidos para determinar a razão entre as voltagens 

através das bainhas, V a/V b, em função da razão entre as áreas 

dos eletrodos. Pointu (1987) desenvolveu um modelo baseado 

em teoria de sondas que inclui o potencial flutuante e obteve 
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resultados que estão de acordo com alguns resultados expe

rimentais. Neste modelo supõe-se que os ions são não 

colisionais na região das bainhas e que as densidades de 

corrente dos ions são iguais nos dois eletrodos. 

Uma vez que no intervalo de pressão de interesse, 

p * 10-300 mTorr, o caminho livre méaio para colisões entre 

ions e particulas neutras, kt, pode ser pequeno comparado com 

as dimensões da bainha, estas colisões devem ser incluidas 

nos modelos. Lieberman desenvolveu dois modelos uni-

dimensionais para descargas elétricas assimétricas: o primeiro 

deles usa cascas esféricas concêntricas como eletrodos 

(Lieberman, 1989) e o outro considera diferentes arranjos 

envolvendo cilindros finitos (Lieberman e Savas, 1990), 

baseados em arranjos experimentais. Estes modelos incorporam 

várias suposições a respeito dos processos fisicos na bainha 

e na região de luminescência e produzem resultados que estão 

de acordo com alguns resultados experimentais. 

Neste capitulo são apresentados os resultados sobre 

a dependência da razão entre as voltagens através das bainhas, 

VatV*i com relação à razão entre as áreas dos eletrodos, 

obtidos com os códigos PDC1 e PDS1 descritos nos capítulos 

anteriores. Estes resultados são também comparados com um 

modelo analítico desenvolvido, que inclui a hipótese de 

ionizaçáo localizada, observada na maioria das simulações 

(Alves et ai., 1990). 
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5.2 - MODELO ANALÍTICO 

Nos modelos citados anteriormente, supõe-se que a 

maior parte da diferença de voltagem aparece entre regiões 

tênues próximas aos eletrodos, denominadas bainhas, com 

espessuras s„ e sb. Esta suposição é válida para descargas 

ditas capacitivas, ou seja, as bainhas são primariamente 

capacitivas, devido à carga espacial dos ions nas bainhas e 

à carga superficial negativa que se acumula nas paredes 

adjacentes. 0 capacitor externo, CB, em geral, tem uma 

impedância que é desprezível no intervalo da freqüência 

acionadora, quando comparada com a impedância das bainhas. 

Supõe-se ainda que entre as bainhas existe um plasma 

térmico com temperatura T„ uniforme (ou a região de lumi-
nescência) , com uma espessura d> s, que serve para manter a 
descarga através da produção de ions, que contrabalança a 

perda de partículas para os eletrodos. Estes processos de 

produção e perdas determinam o perfil de densidade do plasma, 

e em particular, as densidades nsa e nsb na região das bainhas, 

que não são iguais como muitas vezes se supõe. Estas 

densidades, por sua vez, determinam a espessura das bainhas 

e as voltagens V a e V b. 

A separação entre bainhas e a região de lumi-

nescéncia é de algum modo arbitrária. O critério mais comumente 

usado é o critério da velocidade de Bohm, u>u„ (Bittencourt, 

1986), onde u-(eT4/M)
1/2 é a velocidade de Bohm (ou velocidade 

acústico iônica), e/M é a razão carga-massa para o ion, e 

T, é dado em eV. A posição da bainha é assim a superfície 

próxima às paredes onde umub. Este é um diagnóstico que não 
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se obtém computacionalmente. A posição da bainha, r.„,„,, é 

obtida a partir da variação espacial e temporal do potencial, 

como mostra a Figura 5.2. Considera-se a posição da bainha 

aquela onde o potencial passa a ser aproximadamente constante 

no espaço. Esta definição baseia-se no fato de que a região 

de luminescência não pode suportar uma diferença de potencial 

maior do que algumas vezes a temperatura do plasma, í„, devido 

a sua alta condutividade. 

A relação entre a amplitude da voltagem de RF, f a, 

e a diferença de voltagem de CC, 1 -,, não é simples (Godyac, 

1986) . Se a voltagem através da bainha é da forma 

V - V cc * l "osinuuf, e os elétrons têm uma distribuição maxweliana 
de velocidades (Keller e Pennebaker, 1979), pode-se escrever 

(Garscadden e Emeleus, 1962) 

ra-7.1n(/0(lVT,)) + ̂ ln(.W/2n/7i).
 (5'2) 

onde I0 é a função modificada de Bessel. Usando-se o fato de 

gue ^'a(b)>>T„ pode-se obter a seguinte relação (Lieberman e 

Savas, 1990) 

onde 

T. f .V/7. ̂  (5.4) T'x ( i,T' } 

>°l""2]nWmÇaJ 
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é o potencial flutuante (ou potencial do plasma). A Figura 

5.2 mostra a variação tipica do potencial em função da posição 

durante um ciclo de RF, para eletrodos infinitos cilíndricos 

e mostra como as definições usadas neste trabalho são obtidas 

a partir dos resultados computacionais. 

-c = 0 

Fig. 5.2 - Variação típica do potencial em função da posição 

durante um período de RF para uma descarga 

assimétrica. 

- Este resultado, em particular, foi obtido com 

PDC1, usando argônio como gás neutro de fundo a 

uma pressão de 30 mTorr e Ab/Aa-5. A Figura 

ilustra como os valores de V /1(D) 
)-1//a(>))/2 são obtidos a partir das 

simulações. 
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Os potenciais (l'max)ri(b) são obtidos tendo como 

referência o potencial de plasma, (1 •',„.„,,„,„,-- t> ,.,6) - *> ,, como 

mostra a Figura 5.2. •i>„ e o potencial no eletrodo interno 
no instante 3x!fF/ \ e <t>>, é o potencial no eletrodo externo no 
instante xRF/ \ supondo-se que a voltagem de RF aplicada é 
proporcional a sinu)0f, onde xKF = 2n/u)0. 0 potencial flutuante 

é a diferença entre o potencial no eletrodo a ou b, e o 

potencial no contorno plasma-bainha, indicado na Figura 5.2 

por r,«(6), nos instantes iguais a xRF/-\ e 3x^/4, 

respectivamente. Os potenciais l',,,6)são finalmente obtidos 

por 

_ ( l max)0fb) ~ l fn(b) (5.5) 

^ a(b) ~ 2 

De um modo geral, para bainhas capacitivas a altas 

voltagens, pode-se supor que V /n(b) «V n e V,, * V „. Neste limite 

pode-se supor que a densidade de corrente de RF, J, relaciona-se 
com a voltagem de CC e a profundidade da bainha por uma escala 

capacitiva dada por: 

/ , " > " • " > ( 5 6 ) 

Sfl(6)(-V) 

onde x especifica a posição na superfície do eletrodo e 

supõe-se que a voltagem é independente da posição (Lieberman 

e Savas, 1990). A corrente total de RF fluindo através do 

eletrodo ao qual se aplica o potencial é dada por 

/.«/ Ja(x)d2x. í57) 

• i,i. 



A relação entre a densidade n.a(t))(.v) na região que 

limita o plasma e a bainha, a diferença de voltagem de CC 

entre o plasma e o eletrodo, l"a(b)f e a profundidade da bainha, 
s a t b ) = rsatb)~ri{b)', è determinada pela dinâmica dos ions. Se 

a pressão é baixa o suficiente para que o caminho livre médio 

entre ions e partículas neutras seja maior que a profundidade 

da bainha, pode-se dizer que os ions são não colisionais e 

neste caso pode-se usar a lei de Child-Langmuir (por exemplo 

Chen, 1965) 

-J/2 
a(t>) 

(5.8) 

S i{b)KX ) 

Lieberman (1989), supondo que processos de 

transferência ressonante de cargas (veja Capítulo 4) são 

predominantes com relação a outros processos colisionais para 

os íons, obteve a seguinte relação 

V3'2 (5-9) 
n « o ( » ) ( * ) a — 

'a(b) (V) 

Cobine (1941), supondo que os íons têm uma 

mobilidade constante, o que significa supor que o tempo médio 

entre colisões é constante (apenas colisões elásticas são 

consideradas, ou seja, há apenas espalhamento), obteve 

,3 
>o(») (V) 

A partir dos modelos de colisionalidade da bainha, 
obtém-se uma expressão para sa(b) em função da densidade de 

-68-



corrente de RF e o potencial de CC. Esta expressão é introduzida 

na Equação 5.6. Devido à continuidade da corrente total de 

RF, pode-se escrever que ía=íb e obter 

(5.H) 

Para grandes razões de área, o potencial através da bainha 

próxima ao maior eletrodo é baixo e o potencial flutuante não 

pode ser negligenciado. Neste caso, l'ai6„ nas equações (5.6), 

(5.9) e (5.10), devem ser substituidos por l•'•,,„)• Seguindo o 

mesmo raciocínio anterior, obtém-se 

^ r h l , r . , (5-12) 

v» \i-vla/vj \vbJo 

onde 

Va e Vb relacionam-se com a voltagem pico a pico C PP apl icada 

a descarga por 

y +y -y +y +Ç /2 (5.13) 
" a r b v fa y fb v pp' *- • . • » - / 

e p e q dependem do modelo utilizado para descrever o 

comportamento dos ions, conforme mostra a Tabela 1. 
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Tabela 5.1 

Valores numéricos de p e q, de acordo com o modelo de 

colisão para os ions. 

Modelo para os 

ions 

Não colisionais 

Espalhamento 

elástico 

Troca ressonante 

de carga 

P 

1/2 

1/3 

2/5 

q 

4 

3 

5/2 

Q 
l~ [> + q 

8/11 (0,7273) 

9/13 (0,6923) 

25/39 (0,641) 

- Expoentes relacionados com os vários modelos para 

a colisionalidade dos ions na bainha e com a 

relação de ordem zero entre a razão das voltagens, 

(Va/Vb)0, e a razão das áreas. 

A maioria dos resultados obtidos por simulação 

indicam que a taxa de ionização é mais alta próxima a região 

das bainhas. Este resultado é mostrado na Figura 5.3(b) para 

uma simulação usando eletrodos cilíndricos infinitos, argônio 

como gás de fundo a uma pressão de 30 mTorr. Esta ionização 

localizada é devida ao aquecimento dos elétrons produzido 

pela oscilação das bainhas e ocorre quando o caminho livre 

médio para ionização por elétrons é menor que o comprimento 

da descarga. A Figura 5.3(a) mostra o valor médio da densidade 

de carga sobre um período de RF para os elétrons ao longo do 

sistema, qnt. o número de ionizaçõeo ocorrendo numa célula 
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da grade espacial por intervalo de tempo é então dada por 

~ev,zV,, onde V, é o volune da célula j e v. é a taxa de 

ionização mostrada na Figura 5.3(b). Esta taxa é obtida 

cumulativamente, durante o tempo da simulação (aproximadamente 

100 períodos de RF, x y f). 

_- 4. - _ = 

f u \ 

.9 ET6( 

v,> 

\ 

^ A .-•.' j-K Vv^,. ,-,̂  /\ ./V"/-

-.05 - •• m j .;._; 

Fig. 5.3 - (a) Variação espacial tipica do valor médio, 

sobre um período de RF, da densidade de carga 

eletrônica, (b) Taxa de ionização, v,,, para uma 

descarga assimétrica cilíndrica (acumulada 

durante toda a rodada). 

- Estes resultados foram obtidos usando argônio 

como gás neutro de fundo (ions colisionais) a 

uma pressão de 30 mTorr e A„/Aa~5. 
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Supondo que a ionização localizada nas regiões das 

bainhas é dominante com relação a ionização em todo o sistema, 

obtém-se que (Lieberman, 1989) 

A Equação (5.14) fornece uma variação da densidade na bainha 

em função do potencial de CC. Esta expressão pode ser 

introduzida na Equação (5.11) e fornecer uma relação de ordem 

zero entre a razão dos potenciais de CC e a razão entre as 

áreas dos eletrodos dada por 

A Tabela 1 mostra também os valores do expoente na Equação 

(5.15), q/(l + p + q), para os diversos modelos para os ions 

na bainha. 

A partir das Equações (5.12), (5.13) e (5.15) 

obtém-se uma equação para Va, em função da razão de áreas, 

do potencial flutuante (7"„ e m/.VÍ) e do potencial pico-a-pico 

que é resolvida numericamente. Obtém-se, assim, valores de 

Va/Vt> em função de Ab/Aa. Esta equação é resolvida para cada 

uma das razões de área utilizadas, considerando-se a tem

peratura para obter os potenciais flutuantes a que é obtida 

a partir das simulações e levando-se em conta o regime 

collsional dos ions através dos parâmetros peq. Os resultados 

obtidos encontram-se na seção seguinte. 
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O valor de í", é obtido a partir das simulações, 

usando a distribuição de velocidades dos elétrons. A Figura 

5.4 mostra o espaço de fase para os ions e elétrons, após 

aproximadamente 100 periodos de RF, para uma descarga elétrica 

assimétrica, esférica, com razão entre as áreas igual a 1,3, 

tendo como gás de fundo hidrogênio, supondo ions não 

colisionais. A partir do espaço de fase para os elétrons, 

supõe-se que a diferença entre a máxima e a mínima velocidade, 

incluindo sinais, é da ordem de 3vt, onde t/t- (eT„/m)
1/2. Uma 

vez estabelecido o valor de 3v, obtém-se T,. 
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• ^ 
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-ZE+S: 

Tm; 

3E+6 

V, |*_~ . - ^ - — , - « » < 

3E+6. 

'(*»/ 

Fig. 5.4 - Espaço de fase para ions e elétrons num plasma 

de hidrogênio. 

- Nesta simulação os ions foram considerados não 

colisionais, numa descarga elétrica assimétrica 

(esférica), com razão entre as áreas igual a 1,3. 

5.3 - RESULTADOS OBTIDOS PARA A RAZÃO EMTRE AS VQLTAGENS. 

Diversas simulações foram feitas usando PDC1 e PDS1 

para diferentes razões de áreas, usando dois tipos de gás 
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neutro de fundo (argônio e hidrogênio) a uma pressão de 30 

mTorr, incluindo ou nào colisões entre ions e partículas 

neutras. A razão entre as áreas, definida por Ab/A„ varia 

entre 1,3 e 15. Os raios dos eletrodos interno e externo 

foram escolhidos de maneira a manter o mesmo comprimento de 

plasma, L, na direção radial, onde l-rb-ra (20 cm) para todas 

as razões de área. A escolha do valor de L baseia-se em 

experimentos e em resultados prévios de simulação. o 

comprimento do sistema deve ser o de alguns caminhos livre 

médios para colisões entre elétrons e partículas neutras, de 

modo a sustentar a descarga. A capacitância externa foi 

escolhida de tal maneira a ter uma impedância, à freqüência 

acionadora de RF, desprezível quando comparada à capacitância 

de vácuo da descarga. 

Para a simulação usou-se um potencial aplicado de 

500 V, uma freqüência de RF igual a 1 x IO7 Hertz e uma pressão 

de 30 mTorr. Como foi dito anteriormente, a pressão e a 

temperatura do gás neutro são usadas para determinar sua 

densidade, que por sua vez é usada para determinar a 

probabilidade que uma partícula sofra colisão. Considera-se 

que a densidade das partículas neutras é uniforme no espaço 

e constante no tempo. A temperatura eletrônica final depende 

apenas do gás usado e pressão, independendo da temperatura 

inicial utilizada para o plasma. 

As Figuras 5.2 e 5.5 mostram variações típicas do 

potencial, $, em função da posição e em diferentes instantes 

dentro de um período de RF para eletrodos cilíndricos (argônio) 

e esféricos (hidrogênio), respectivamente. Observe-se que o 

potencial no eletrodo externo ú o potencial de referência e 
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é, portanto, sempre nulo. Nos resultados apresentados neste 

trabalho, colisões de espalhamento, excitaçao e ionização 

entre elétrons e partículas neutras estão sempre presentes 

na simulação, embora colisões entre ions e partículas neutras 

nem sempre estejam presentes. As características do plasma 

serão determinadas pelo regime de colisionalidade nas bainhas. 

*(l-)/ 

Fig. 5.5 - Variação espacial do potencial em diferentes 

instantes num período de RF. 

- Este resultado foi obtido usando PDSl e tendo 

hidrogênio (ions não colisionais) como gás neutro 

de fundo a una pressão de 30 mTorr e Ab/Aa = 5. 
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5.3.1 - IONS NAO COLISIQNAIS 

Diversas simulações foram feitas, para diferentes 

razões de áreas, usando dois tipos de gas neutro de fundo 

(argônio e hidrogênio) a uma pressão de 30 mTorr, não incluindo 

colisões entre ions e partículas neutras. 

As Figuras 5.6 e 5.7 mostram í -,/t , para diversos 

valores de Ab/Aa obtidos a partir destas simulações usando 

PDC1. Estas figuras mostram também os resultados obtidos com 

o modelo analítico supondo ionizaçào localizada. Os pontos 

para o modelo analítico foram obtidos resolvendo as Equações 

(5.12), (5.13) e (5.15) numericamente, supondo que os ions 

na bainha são não colisionais, o que leva a p=l/2o(j = 4. As 

curvas mostradas no gráfico são as que melhor se ajustam aos 

pontos e são dadas pelas seguintes equações 

(èí 
, . , 0. 7022 , _ , _. 

d [ -"U \ (5.17) 
-- 1. 10451 ' 

V i 

para a simulação usando hidrogênio, e 

Va [Aby
7281 (5-18) 

-^= 1.0005' ' m 
para os pontos teóricos. Usando ions de argônio não 

colisionais, obtém-se para a simulação 

(4) .̂,W" "•"' 
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e para os pontos teóricos, 

r - / i "\ 3- 7 0 5 a / r- ~ « . 

Observe-se que as Equações (5.18) e (5.20) diferem ligeiramente 

da Equação (5.15) com o expoente dado na Tabela 1. A diferença 

é devida â inclusão do potencial flutuante (não incluído em 

5.15) nos cálculos analiticos numéricos. Observe-se também 

que a diferença é maior para o argônio, uma vez que a temperatura 

eletrônica é maior para este do que para o hidrogênio. As 

simulações mostram que 7, = 0.4- 0.6 eV para hidrogênio e 

T,*2-3eV para argônio. 
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AbA 
rr\ \ i i c ( <On.r 1 :NC) 

Fig . 5 .6 - vjvx em função de Ab/Aa para eletrodos 

cilíndricos, com hidrogênio (ions não colisio-

nais) como gás neutro a uma pressão de 30 mTorr. 

- Para se obter os pontos teóricos supõe-se uma 

lei de bainha com ions não colislonais. As curvas 

representam o melhor ajuste para os pontos. 
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V Àa 
Simuiaçõo (PDC1, Ar. IC) 

Í~ 

5.7 -Va/Vb em funçáo de Ab/Aa para eletrodos 

cilíndricos, com argônio (ions não colisionais) 

como gás neutro a uma pressáo de 30 mTorr. 

- Para se obter os pontos teóricos supõe-se uma 

lei de bainha com ions náo colisionais. As curvas 

representam o melhor ajuste para os pontos. 

A Figura 5.8 mostra Va/Vb para diversos valores 

A a, obtidos a partir de simulações utilizando PDS1, com 



hidrogênio como gás de fundo a uma pressão de 30 mTorr. Esta 

figura mostra também os resultados obtidos com o modelo 

analítico supondo ionização localizada. Os pontos para o 

modelo analítico foram obtidos resolvendo as Equações (5.12), 

(5.13) e (5.15) numericamente, supondo que os ions na bainha 

são não colisionais, o que leva a p= 1/2 e g = 4. A curva 

que melhor ajusta os pontos obtidos por simulação é dada por 

ft-Hè)""-
A curva teórica é dada pela Equação 5.15 com p= i/2 e q - 4. 

Fig. 5.8 -Va/Vb em função de Ab/Aa para eletrodos 

esféricos, com hidrogênio (ions não colisionais) 

como gás neutro a uma pressão de 30 mTorr. 
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Observe-se que a derivação da Equação (5.14) não 

considera nenhuma geometria em particular para os eletrodos, 

desde que a condição s,<£r0 seja satisfeita. Entretanto, a 

Figura 5.8, obtida usando PDS1, não apresenta os mesmos 

resultados que a Figura 5.6, obtida usando PDC1. Embora a 

simulação ainda evidencie uma ionizacáo localizada próxima 

ao eletrodo carregado, como se observa na Figura 5.9, a relação 

entre densidades nas bainhas e voltagens, dada pela Equação 

(5.14), não mais se verifica. A Figura 5.11 mostra 

(n,al'j)/(n!6KJ, obtido a partir de simulações, em função de 

.4»/.4, para eletrodos cilíndricos e esféricos. Observe-se que 

para eletrodos cilíndricos, {n.saVb)/(nsbVa) é muito próximo 

a um, como esperado a partir da Equação (5.14), até razões 

de área da ordem de 10. Para eletrodos esféricos, entretanto, 

a relação de ionizacáo localizada é violada para razões de 

área maiores do que aproximadamente 3. Assim, a discrepância 

na escala de Va/V'b com a razão de áreas observada para eletrodos 

esféricos, é devida ao fato que o modelo de ionizacáo localizada 

náo ó mais válido, e a densidade nsb próxima ao eletrodo externo 

será determinada pela difusão do plasma gerado próximo ao 

eletrodo interno, e não pela ionizacáo devida ao aquecimento 

dos elétrons que ccorre próxima ao eletrodo externo. Para 

pequenas razões de área, Ab/Aa<3, a relação (5.14) é 

aproximadamente válida & pode-se observar uma razoável 

concordância entre os resultados de simulação e teoria. 
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-7.3 E-5! "! J 

v = !| 

•.; M 

0.16 r (m, C.36 

Fig. 5.9 - (a) Variação espacial típica do valor médio, 

sobre um período de RF da densidade de carga 

eletrônica, (b) Taxa de ionizaçào, vt., para uma 

descarga assimétrica esférica (acumulada durante 

toda a simulação). 

- Estes resultados foram obtidos usando hidrogênio 

como gás neutro de fundo (ions colisionais) a 

uma pressão de 30 mTorr e Ab/Aa-5. 
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ilíndrico (Ari üsrénco 

Pig. 5.10 - (nsaV„)/(nsbVa) em função de Ab/Alt para eletrodos 

c i l índr i cos e e s f ér i cos . 

5.3.2 - TONS COLISIONAIS 

Diversas simulações foram feitas, para diferentes 

razoes de áreas, usando dois tipos de gás neutro de fundo 

(argônio e hidrogênio) a una pressão de 30 mTorr, incluindo 

colisões entre ions e partículas neutras. 

As Figuras 5.11 e 5.12 mostram Va/Vb para diversos 

valores de Ab/Aa obtidos a partir destas simulações usando 
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PDC1. Estas figuras mostram também os resultados obtidos com 

o modelo analítico supondo ionização localizada e os três 

modelos de colisionalidade nas bainhas. Os pontos para o 

modelo analítico foram obtidos resolvendo as Equações (5.11), 

(5.13} e (5.15) numericamente, para os três valores do par 

peg. As curvas mostradas no gráfico são as que melhor se 

ajustam aos pontos. Para a simulação usando hidrogênio 

obtém-se 

I"", (A>Y-W* (5.22) 
-I-i.l717|-M 
l & v - T a J 

Para os pontos teóricos obtidos supondo ions não colisionais 

(p=l/2 e g*4) tem-se 

(Stf |i.,.W^ 
Para os pontos teóricos obtidos supondo apenas colisões 

elásticas de espalhamento entre ions e partículas neutras 

(p=l/3 e q = 3), tem-se 

<y V M„V'69" (5 24) 
V l 

e para os pontos teóricos obtidos supondo apenas colisões de 

troca de carga entre ions e partículas neutras 

(p-2/5 e (7-5/2) tem-se 

•m 
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'CHS ^ÕO r 2!!S!GHCíS Irc^G 

Fig. *>.\1 - Va/Vb em função de Ab/Aa para eletrodos 

cilíndricos, com hidrogênio (ions colisionais) 
como gás neutro a uma pressão de 30 mTorr. 

- As curvas representam o melhor ajuste para os 
pontos. As três curvas teóricas representam os 
três modelos diferentes relativos aos processos 
colisionais na bainha. 
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Para a simulação usando argônio obtém-se 

<y 
, , .0.7116 

» a / -ib \ (5.26) 
-^ - 1.0306J ' 

Para os pontos obtidos supondo ions não colisionais 

(p=l/2 e g-4) tem-se 

m l 6 

Para os pontos teóricos obtidos supondo apenas colisões 

elásticas de espalhanento entre ions e partículas neutras 

(p=l/3 e g = 3) tem-se 

<íT £-1.0062^*" 

e para os pontos teóricos obtidos supondo apenas colisões de 

troca de carga entre ions e partículas neutras 

(p = 2/5 c q-5/2) tem-se 

fe—KS (5.29) 
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Simulação (PDC1, Ar. iC) üspcíhcmemo 
— * — 

'ens não colisionais ' ^ (- - * r • 

Pig. 5.12 - Va/Vb en função de Ab/Aa para eletrodos 

cilíndricos, com argônio (ions colisionais) como 

gás neutro a uma pressão de 30 mTorr. 

- As curvas representai o melhor ajuste para os 

pontos. As três curvas teóricas referem-se aos 

três modelos diferentes relativos aos processos 

colisionais na bainha. 

Pode-se ver que mesmo neste caso o resultado que 

melhor se ajusta à simulação é dado pelos pontos obtidos 

supondo uma bainha com ions não colisionais, embora a 

profundidade da bainha próxima ao eletrodo interno obtida a 

partir das simulações seja de alguns caminhos livre médios 
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para colisões entre ions e partículas neutras: sa= 10- i5\,* 

Pode-se também observar que para hidrogênio, se não se 

considera o fator multiplicativo que envolve o potencial 

flutuante, a melhor concordância é dada pelo modelo coiisional 

na bainha que considera colisões de espalhamento. A razão 

pode ser devido ao fato que no modelo supõe-se que |T/(t(t) <c l ,, 

o que nem sempre é observado nas simulações. 

A Figura 5.13 mostra Va/Vb para diversos valores 

de A b / A 3 obtidos a partir destas simulações usando PDSl, tendo 

hidrogênio como gás de fundo, juntamente com a curva que 

melhor ajusta estes pontos dada por 

Estas figuras mostram também as curvas teóricas dadas pela 

Equação (5.15) para os três valores do par p o q. 
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Simulação (PDS1, H, lC) b / ° Troca de carga — g — 

ions não colisionais Zspcihcmeruo 

Fig. 5.13 - Va/Vb em função de Ab/Aa para eletrodos 

esféricos, con hidrogênio (ions colisionais) como 

gás neutro a una pressão de 30 mTorr. 

- As curvas representam o melhor ajuste para os 

pontos. As três curvas teóricas representam os 

três modelos diferentes relativos aos processos 

colisionais na bainha e são dadas pela Equação 

(5.14) com os expoentes da Tabela 1. 

Neste caso observa-se também que a concordância 

nio é tão boa quanto a apresentada pelos resultados obtidos 

usando PDCl. A justificativa pode ser a mesaa que aquela 

usada para o caso dos ions não colisionais. Um modelo que 

inclua a transição de ua regime de ionizaçáo localizada para 
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um de ionizaçào praticamente uniforme (Figura 5.10) e que 

considere difusão como o mecanismo responsável para a 

determinação das densidades nas bainhas talvez forneçam 

resultados que melhor concordem com os de simulação. 

Se a curvatura dos eletrodos é levada em conta, o 

que se torna necessário quando saZra, resultados diferentes 

podem ser obtidos. Isto porque a lei de Child-Langmuir para 

eletrodos cilindricos e esféricos torna-se diferente da 

Equação (5.8) (Langmuir e Blodgett, 1923 e Langmuir e Blodgett, 

1924) e as Equações (5.9) e (5.10) foram obtidas supondo 

5a«ra. Uma relação mais geral entre a densidade na região 

da bainha, potencial através da mesma e sua profundidade foi 

desenvolvida para o estudo de implantação de ions por imersão 

em plasma (Vahedi et ai., 1990). Esta relação geral foi 

aplicada a um alvo esférico e os resultados obtidos anali-

ticamente apresentam uma boa concordância com aqueles obtidos 

usando o código computacional PDS1. Incluir a curvatura dos 

eletrodos no modelo teórico pode ser um trabalho para o futuro. 

5.4 - RESULTADOS PARA A RAZÃO DE VOLTAGEWS DE POLARIZAÇÃO 

Na maioria dos experimentos não se mede a razão 

entre as voltagens Va/Vh, mas sim uma quantidade chamada razão 

de voltages de polarização ("bias") que é definida por 

Vpolarização--(Va + Vb), normalizada pela voltagem de RF pico a 

pico, V pp. Em vista disto, apresentam-se os resultados obtidos 

com as diversas simulações usando PDC1 e PDSl para esta 

quantidade em função da razão inversa das áreas, nas Figuras 

5.14 a 5.16. 
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Fig. 5.16 - Vpolarização em função de Aa/A0 para hidrogênio, 

usando eletrodos e s fér i cos . 

5.5 - COMPARAÇÃO COM RESULTADOS EXPERTMEMTAIS 

Como foi dito anteriormente, na maioria dos 

experimentos mede se a razão de voltagem de polarização e não 

a razáo entre as voltagens de CC através das bainhas. Horwitz 

(1983) apresenta resultados para esta quantidade para razões 

inversas de área que variam no intervalo de 0,278 a 0,95. 

• 94-



Seus resultados são mostrados na Figura 5.17. Embora a 

comparação não possa ser feita rigorosamente, uma vez que as 

condições experimentais sáo diferentes das condições usadas 

para a simulação (geometria, pressão e gases utilizados), 

pode-se observar que o comportamento geral da variação da 

voltagem polarizada em função da razão inversa das áreas é 

mantido, incluindo as ordens de grandeza. 

Razão de área inversa geométrica (Aa/Ab) 

r 
•!V-

\ 

~èi Aj At é? A* i* è t> à 
Razão de área inversa corrigida (Aa/Ab) 

Fig. 5.17 - Vpolarização en> função d* Aa/A-, para os resultados 

experimentais de Horwitz (1983). 

FONTE: Horwitz (1983),p. 66. 
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COMCLDSÕBS 

Dois códigos computacionais eletrostáticos, uni-

dimensionais e usando simulação via partículas foram desen

volvidos, para geometrias cilíndrica e esférica. Estes códigos 

permitem simular um plasma limitado por dois cilindros 

infinitos concêntricos ou duas esferas concêntricas, os quais 

podem estar conectados entre si através de um circuito RLC 

externo. Ao método convencional de simulação por partículas 

adicionou-se um modelo de Monte Carlo, qua permite simular 

colisões entre partículas carregadas (ions ou elétrons) e 

partículas neutras. Apesar do código ter sido desenvolvido 

para plasmas limitados, mudando-se alguns parâmetros de 

entrada é possível simular um plasma semi-inf inito. Os códigos 

apresentam uma grande variedade de diagnósticos, e a possi

bilidade de executá-los num microcomputador tipo PC, torna-os 

atrativos para a melhor visualização de fenômenos físicos em 

plasmas. 

Estes códigos foram utilizados para o estudo de 

descargas elétricas assimétricas de baixa densidade em 

rádio-freqüência, as quais tém sido largamente utilizadas 

para processamento de materiais dentro da indústria 

eletrônica. A assimetria da descarga determina a energia de 

bombardeamento dos ions, um parâmetro importante para pro

cessamento por plasmas. Um modelo teórico analítico da 

descarga, supondo ions não colisionais e ionização uniforme 

ao longo do sistema prevê que a razão entre as voltagens de 

CC através das bainhas, Vu/Vb, varia com a quarta potência 
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da razào entre as áreas, Ab/Aa. Resultados experimentais, 

no entanto, mostram uma dependência muito menos severa com 

relação a razão de áreas, resultado este que também é obtido 

através das simulações. Sobre um intervalo limitado de razão 

das áreas, encontrou-se que a potência é da ordem de um, e 

não quatro como previsto anteriormente. 

A maioria dos resultados de simulação indicam que 

existe uma região de ionizaçáo localizada, próxima aos 

eletrodos. Esta localização da ionizaçáo está relacionada 

com o aquecimento dos elétrons, que ocorre quando o caminho 

livre médio para colisões entre elétrons e particulas neutras 

é menor que as dimensões da descarga. Desenvolveu-se então 

um modelo analitico que inclui esta condição e considera três 

modelos diferentes para a colisionalidade dos ions na bainha. 

Os resultados obtidos analiticamente e via simulação furam 

comparados. A concordância é boa para razões de área onde a 

ionizaçáo localizada é observada nas simulações. A con

cordância é melhor para pequenas razões de área, Ab/Aa<3, 

independentemente da geometria utilizada. Observa-se neste 

caso que o modelo de colisões para os ions não exerce um papel 

primordial. A transição para um modelo em que a ionizaçáo 

não é localizada deve ser estudada analiticamente de modo a 

se comparar as simulações neste regime. Simulações adicionais 

tornam-se necessárias a diferentes pressões, de maneira a 

testar a validade do modelo analitico. 

A utilização destes dois códigos para descargas 

elétricas assimétricas mostrou-se bastante simples e efi

ciente. Seria interessante, no futuro, acrescentar-se uma 

outra dimensão aos códigos desenvolvidos (variações na direção 
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~, ou e, dependendo do problema de interesse). Para isto 

seria necessário um computador com maior capacidade de memória, 

uma vez que a introdução de uma nova dimensão aumenta o número 

de pontos na grade, e torna necessário aumentar o número de 

partículas utilizado na simulação, de modo a manter um número 

de partículas por célula que seja representativo. 

O código PDS1 também pode ser usado como ponto de 

partida para o estudo de "partículas grandes" ("particulates") 

(Selwyn et ai., 1989) que têm sido observadas em descargas 

elétricas. Com este código pode-se determinar, levando em 

conta as dimensões da "partícula grande", qual será a carga 

acumulada sobre esta. Numa segunda etapa, pode-se incluir o 

movimento desta partícula e analisar as alterações por ela 

provocadas. Este problema já está sendo analisado teoricamente 

(Trulsen, 1990) e o código PDS1 está sendo adaptado para 

complementar a análise deste problema. Algumas dificuldades 

devea ainda ser superadas, principalmente o pequeno número 

de partículas que ficam próximas ao raio da partícula (a 

esfera interna, na geometria de PDS1), não permitindo que a 

densidade de carga definida nas grades seja precisa o 

suficiente para resolver a equação do potencial. Uma 

alternativa pode ser usar uma grade espacial para a qual o 

tamanho das células seja variável, uma sofisticação que já 

foi utilizada com sucesso, para tratar outros problemas. 

Quanto a problemas a serem tratados no futuro 

pode-se salientar os seguintes: 

a) Os códigos foram desenvolvidos de modo a serem 

versáteis. Assim, mudando apenas alguns parâmetros de 
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entrada é possivel simular um plasma semi-infinito, 

tornando possivel um estudo sobre sondas de plasma de 

forma cilidrica e esférica. Embora o problema de sondas 

não seja novo, é sempre interessante e útil. 

b) Num futuro próximo, grandes estruturas espaciais com 

fontes de alta potência estarão orbitando em torno da 

Terra a altitudes ionosféricas. Voltagens sobre 

qualquer parte da estrutura causarão um fluxo de 

corrente entre o plasma e o objeto exposto ao plasma 

(Ma e Schunk, 1989). Com os códigos PDC1 e PDS1 é 

possivel simular estruturas cilíndrica e esférica 

imersas num plasma, às quais pode-se ou não aplicar 

um potencial, e estudar a resposta do plasma a estes 

objetos. 

c) O código PDPl vem sendo utilizado para o estudo do 

problema de difusão de elétrons através de um campo 

magnético. Espera-se comparar os resultados obtidos 

via simulação com aqueles obtidos experimentalmente 

usando a máquina de plasma quiescente (PQUI) do 

Laboratório Associado de Plasma*- INPE (Ferreira, et ai., 

1989). 
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APÊNDICE A 

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE ENTRADA PARA OS CÓDIGOS 

COMPUTACIONAI8 PDC1 E PDSl 

Neste apêndice apresenta-se a definição dos 

parâmetros de entrada para os códigos computacionais PDC1 e 

PDSl, juntamente com uma listagem de um conjunto típico de 

dados de entrada. A não ser quando especificado, as unidades 

das quantidades estão no sistema MKS. 

A.l - PARÂMETROS GLOBAIS 

nsp - Especifica o número de espécies de partí

culas que se deseja simular. Em geral igual 

a dois: ions e elétrons. 

nc - Especifica o número de pontos ua grade 

espacial. 

nc2p - Especifica a relação entre número real de 

partículas e o número de partículas a ser 

usado na simulação. Quando se determina 

una densidade inicial (initn), e se deseja 

ter um número X de partículas na simulação, 

nc2p é obtido da seguinte maneira: 

(initn)x (Volume do sistema) 
nc2p = -

dt - Especifica o passo de tempo a ser usado. 
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rO - Raio do eletrodo interno. 

ri - Raio do eletrodo externo. 

height - Altura do cilindro (só utilizada em PDC1). 

Determina o volume do sistema, usado para 

determinar o número de particulas a ser 

usado na simulação. 

epsilonr - Constante dielétrica relativa do sistema. 

Se igual a um, a constante dielétrica será 

a do espaço livre. 

Bz - Campo magnético aplicado, suposto con

stante. Não presente em PDS1. 

rhoback - Densidade de carga de fundo fixada (pode 

ser usada para simular ions pesados, 

considerados em repouso, quando comparada 

a escala de tempo de seu movimento com 

relação a outras espécies presentes). 

backj - Densidade de corrente de fundo. 

dde - Perturbação senoidal da densidade de carga. 

extR - Resistência do circuito externo. 

extL - Indutáncia do circuito externo. 

extC - Capacitância do circuito externo. 
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qO - carga inicial no capacitor. 

A. 2 - PARÂMETROS RELACIONADOS COM AS FONTES DB VOLTAGBM E 

DE CORRENTE. 

Quando a variável dcramp^O, a forma geral da fonte 

aplicada, S(t), que pode ser uma fonte de corrente ou de 

voltagem, é 

S(í) = DC* Ramp.t* AC.sin(2nf0t + B0) . 

Quando uma função passo ("step function") é desejada 

der amp = 1. A variável Ramp define como será a variação 

temporal do potencial, até que atinja o valor constante 

desejado. 0 tempo de crescimento do sinal aplicado é igual 

a l/2/o, no caso em que o crescimento é senoidal ou DC/Ramp 

se o sinal cresce com uma inclinação linear constante. A 

Figura A.l mostra os dois casos. 

VI t)! 

T = t/2f T * DC/Ramp 

Fig. A.l - Variação temporal do potencial aplicado, até que 
este atinja um valor constante, (a) Senoidal. (b) 
Inclinação constante* 
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dcramped - Especifica se a fonte externa será aplicada 

de modo a atingir um valor de CC constante 

após um tempo ae crescimento (=1), ou não 

(=0). 

source - Especifica o tipo de fonte: v=voltagem e 

i=corrente. 

DC - Indica o valor da componente constante da 

fonte. 

Ramp - Taxa de crescimento para a fonte de voltagem 

ou corrente. 

AC - Magnitude da voltagem ou corrente alter

nada. Se nula, ignora os valores de 

/O e ItietaO. 

fO - Freqüência da fonte alternada. 

thetaO - Fase inicial da fonte alternada (graus). 

A. 3 - PARÂMETROS QUE INDICAM A PRESENÇA OU MÃO DB ALOUMS 

PROCESSOS FÍSICOS ("flags") 

secondary - Emissão de elétrons secundários pelas 

paredes. Se • 0, nào há emissão. Se igual 

a 1, a espécie 1 será a responsável pela 

emissáo de elétrons secundários e assim por 

diante. 
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e_collisional - Se igual a zero, não há colisões do tipo 

ionizaçâo, elástica ou de excitação entre 

elétrons e partículas neutras. O número 

designado deve corresponder ã espécie que 

deve sofrer colisões. 

i_collisional - Se igual a zero, não há colisões do tipo 

espalhamento ou troca de cargas entre ions 

e partículas neutras. O numero designado 

deve corresponder à espécie que deve sofrer 

colisões. 

reflux - Se - 1, as partículas que atingem a parede 

do lado direito serão refletidas e não 

absorvidas (reflux = 0). 

nfft - Deve ser uma potência de dois. Número de 

amostras a serem consideradas para uma 

análise de Transformada de Fourier Rápida. 

Se igual a zero, não faz análise de Fourier. 

A. 4 - PARÂMETROS QUE CARACTERIZAM O GAS KEUTRO E COEFICIENTES 

DE EMISSÃO DAS PAREDES. 

seec(electron) - Coeficiente de emissão secundária devida a 

elétrons (espécie 1). Se igual a 0.1, em 

cada dez elétrons que atingem a parede, um 

elétron secundário será emitido. 

seec(ions) - Como a anterior para a espécie dois. 

•AS-



ion species - Indica o tipo de ion que será criado por 

processos colisionais de ionização. Se = 

2, os ions criados serão como aqueles 

especificados como espécie dois. Também 

especifica o tipo de gás neutro. 

Gpressure - Pressão do gás neutro de fundo (Torr). 

Gtemp - Temperatura térmica do gás neutro de fundo 

(eV). 

A. 5 - PARÂMETROS PARA OS PROCESSOS COLISIOKAIS. 

selmax - Máxima seção de choque para colisões 

elásticas entre elétrons e partículas 

neutras. 

elsengyO - Energia minima necessária para colisões 

elásticas. 

elsengyl - Energia inferior do patamar para colisões 

elásticas (ver Figura 4.2). 

elsengy2 - Energia superior do patamar para colisões 

elásticas (ver Figura 4.2). 

sextmax - Máxima seção de choque para colisões de 

excitaçào entre elétrons e partículas 

neutras (ver Figura 4.2). 
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extengyO - Energia minima necessária para colisões de 

excitaçào (ver Figura 4.2). 

extengyl - Energia inferior do patamar para colisões 

de excitaçào (ver Figura 4.2). 

extengy2 - Energia superior do patamar para colisões 

de excitaçào (ver Figura 4.2). 

sionmax - Máxima seção de choque para colisões de 

ionização entre elétrons e partículas 

neutras (ver Figura 4.2). 

ionengyO - Energia minima necessária para colisões de 

ionização (ver Figura 4.2). 

ionengyl - Energia inferior do patamar para colisões 

de ionização (ver Figura 4.2). 

ionengy2 - Energia superior do patamar para colisões 

de ionizaçào (ver Figura 4.2). 

achrgx - Parâmetro a de ajuste para seção de choque 

de troca de carga entre ions e partículas 

neutras [m2] (ver Figura 4.3). 

bchrgx - Parâmetro b de ajuste para seção de choque 

de troca de carga entre ions e ;articulas 

neutras [m24eVolt] (ver Figura 4.3). 
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ascat - Parâmetro a de ajuste para seção de choque 

de espalhamento entre ions e partículas 

neutras [m^4eVolt] (ver Figura 4.3). 

bscat - Parâmetro b de ajuste para seção de choque 

de espalhamento entre ions e partículas 

neutras [m2\eVolt] (ver Figura 4.3). 

A.C - PARÂMETROS QUE CARACTERIZAM AS ESPÉCIES. 

q - Carga por partícula física. 

m - Massa por partícula física. 

jOL - Magnitude da densidade de corrente injetada 

a partir do eletrodo do lado esquerdo. 

jOR - Magnitude da densidade de corrente injetada 

do eletrodo a partir do lado direito. 

initin - Densidade inicial da espécie no sistema. 

vrOL - Velocidade de deriva para v>0 (ver Figura 
3.5). 

vrOR - Velocidade de deriva para v<0 (ver Figura 

3.5). 

vrtL - Velocidade térmica para v>0 (ver Figura 

3.5). 
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vrtR - Velocidade térmica para v<0 (ver Figura 

3.5) . 

vrcL - Velocidade de corte para v>0 (ver Figura 

3.5). 

vrcR - Velocidade de corte para v<0 (ver Figura 

3.5). 

vtperp - Velocidade térmica na direção perpendicular 

a r. 

nbin - Número de feixes para obter o diagnóstico 

função de distribuição de energia dos ions 

que atingem o eletrodo esquerdo. 

Emin - Energia mínima considerada para obter a 

função de distribuição de energia dos íons 

que atingem o eletrodo esquerdo. 

Emax - Energia máxima considerada para obter a 

função de distribuição de energia dos íons 

que atingem o eletrodo esquerdo. 
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RF DISCHARGE ÍMKS) (AI/AO = 15.) 
Argon Plasma 

-nsp- -ac- -nc2p- -dt[sj- -rO(m]- -rl(mj- hcight[m) -epsilonr- -BzfTesU]-

2 200 3e8 7.812Se-10 0.0143 02143 0.1 1.00 0.0 

-rhobackfC/iirt]- -backj[Ajnp/m~2]- -dde- -extR[Ohm]- -extL(H]- -extQF]- -q0[C]-
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2e-ll 0.0 

-dcramped- -source- -dc(V/Amp]- -rampf(V| Amp)/s]- -acfV|Amp|- -f0(Hz]- thctaOjD) 
0 v 0.0 0.0 500.0 le7 0.0 

-secondary- -e coilisiooal- -i_collisional- -reflux- -nfft-
0 1 2 0 412 

-scec(electrons)- -seec(ions)- -ion species- -Gpressure{Torr]- -GTcmpfeV] 

0.0 0.2 2 3e-2 0.026 

ELECTRON-NEUTRAL COLLISIONAL PARAMETERS 

-seIsnux(inA2]- -elsengyOfeV]- -elsengyl(eV)-

1.2e-19 0.3 15.0 
-sextmax(m"2]- -extengy0[eV]- -extengyl[eV]-

7.0e-21 11.55 30.0 
-sk>ninaxfm'v2]- -ionengyO{cV]- -ionengyl(eV)-

3.0e-20 15.76 30.0 
ION-NEUTRAL COLLISIONAL PARAMETERS 

-achrgxtM*21- -bchrgxtm^/V^l^J- -ascat[m"2J-

2.0e-19 5.5e-19 l^e-19 

SPECIES 1 

-qPiq- -m[Kg]- -jOLJAmp/m^l- -jOR(Amp/m*2]-

-L602e-19 9.11e-31 0.0 0.0 

-v0L[m/s)- -vOR[m/s]- -vtL[m/$j- -vtR[m/s]- -vcL(m/s]- -vcR[m/s]-
0.0 0.0 le5 le5 0.0 0.0 
-nbin- -Emin(eV]- -EmaxfeV]-

50 0 100 

SPECIES 2 

-qO(C]- -m(Kg)- -jOMAnjp/in"2J- -j0R[Amp/m"2]-

LM2e-19 648e-28 0.0 0.0 

-vOLfm/t]- -V0R(ID/S]- -vtL(m/$J- -vtR(m/$|- -vcL(ni/s]- -vcR[m/s]-

0.0 0.0 le4 le4 0.0 0.0 

-nbm- •EminfeV]- -EmaxfeV]-

50 0 100 

-elsengy2[eV]-

:o.o 
-extengy2[eV]-

100.00 
-ionengy2(eV]-

100.00 

-bscatK^/VVq-
4.0e-19 

-initn[nT-3]-

2el2 

-vtperpfm/s]-

le5 

-imtn[m -3)-
2el2 

-vtnerpfm/sj-
le4 
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