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   چکیده   

یلم نهشت شده نانو ذرات نشان میدهد که فپالسمایی پوشش دهی  در حوزهنتایج تحقیقات تجربی             

نواخت نیستند بطوری که با نهشت فیلم بر روی نانو ذرات، آنها کرویت اولیه خود را از دست بر روی نانوذرات یک

که با اعمال یک میدان الکتریکی خارجی  بوسیله شبیه سازی عددی نشان داده می شودمی دهد.  در این کار 

 مد و کرویت اولیه نانوذرات را حفظیلم ایجاد شده فایق آدر طول فرایند پوشش دهی می توان بر نایکنواختی ف

یک ترکیب خود سازگار از مدل سیالی پالسما، مدل گرمایش نانو ذرات، و مدل نهشت کرد. برای این کار 

های کربن آمورف در یک راکتور پالسمایی فشار سطحی برای بررسی پوشش ذرات نانومتری به وسیله الیه

شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که با رشد ذرات استفاده می در حضور یک میدان الکتریکی خارجی پایین

با  آنها کاهش می یابد و الیه ایجاد شده بر روی آنها نایکنواخت می باشد.  همانند مشاهدات تجربی کرویت

ایجاد شده بر روی آنها نسبتا  اعمال میدان الکتریکی خارجی روند کاهش کرویت ذرات متوقف می شود و فیلم

یکنواخت می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که یکنواختی فیلم تابعی از فرکانس و دامنه میدان الکتریکی 

پوسته کروی در صنعت نانومواد مورد -نتایج این طرح می تواند در تولید نانو ذرات هستهخارجی می باشد. 
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  مقدمه -1-1

ابعاد حداقل یک نانومتر دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی غیرمعمول می باشند که از  نانو ذرات به

های مختلف ها و فرمافزایش کسر نسبت سطح به حجم با کاهش اندازه ناشی می شوند. تولید نانوذرات با شکل

ها و مواد مختلف، بلوک از اهمیت زیادی برخوردار است و هدف اصلِی دانش نانو می باشد. زیرا ذرات نانومتری از

اجزای مهم بسیاری از محصوالت و تولیدات شیمیایی، سرامیکی، مواد کامپوزیت فلزی، دارویی و محصوالت 

باشند. نانو غذایی، محصوالت مربوط به انرژی مانند سوخت جامد و باتری و محصوالت مربوط به الکترونیک می

های مختلف از دانه یا پلیمرها کاربردهایی را در شاخهلزی، رنگپودرها، از جمله کربن سیاه، مگنتیت، اکسید ف

اند. پوشش قبیل، الکترونیک، رنگ، لوازم آرایشی، بیوتکنولوژی، بازیافت و ترکیب، صنعت پالستیک و غیره یافته

گریزی، آب دوستی، دهی این ذرات با مواد دیگر می تواند خصوصیات سطحی آنها از قبیل چسبندگی، آب

پذیری، مقاومت در برابر خوردگی و غیره را تغییر دهد و باعث گسترش و ایجاد کاربردهای جدید شود. چاپ

های فلزی از آب با استفاده از ذرات اکسید روی پوشش داده شده با برخی از این کاربردها عبارتند از: حذف یون

ای پوشش داده شده باهای شیشهفیلم اکرلیکی، فوتوکاتالیستی برای ضد عفونی آب با استفاده از کره
2TiO ،

های زمینه فلزی بر پوشش داده شده با نیکل فلزی و مس برای کامپوزیت SiC آماتور مواد به عنوان مثال ذرات

پایه آلومینیوم، مقدار مصرف دارویی به عنوان مثال میکروکپسول پوشش داده شده با غشا التکس کامپوزیتی، 

نمایشگر گسیل میدان در حوزه نمایشگرهای صفحه تخت با استفاده از ذرات سیلیکا پوشش داده  تکنولوژی

شده با فسفر، کاربرد ابر پارامغناطیسی ذرات ماگنیمیته پوشش داده شده با اسید پلی متاکریلیک، ساینده 

و Si تشکیل یافته به وسیله رشد الماس بر روی ذرات
2SiO ذرات آهن فرومغناطیس پوشش داده شده با ،

آالت کپی رنگی، سوخت جامد برای احتراق به عنوان مثال نانوذرات آلومینیوم برای تونر مورد استفاده در ماشین

پذیری مواد غذایی اشباع شده آلومینیوم پوشش داده شده با کربن، بهبود سیالیت و کاهش ترشوندگی یا خیسی

مل نشاسته، مواد غذایی افزودنی سلولز میکروکریستالی به وسیله پوشش دادن با سیلیکا، افزایش مقاومت با عا

های رسام استفاده شده به وسیله پوشش با سیلیکا وموم. و افزایش دوام آب رطوبت ذرات منیزیم در عود و گلوله
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 و هوایی رنگدانه
2TiO راتدر رنگ به وسیله پوشش ذ 

2TiO [ 1-14با سیلیکا[. 

نانو ذرات پودری به طور مکرر در پالسما های فعال تولید کننده غبار از قبیل سیالن و استیلن 

شدند که ممکن است اثرات مخربی بر روی شوند. آنها عموما به عنوان آلودگی در نظر گرفته میمشاهده می

داشته باشد. بنابراین اهداف اصلی کارهای تحقیقاتی در این زمینه، حذف ذرات کیفیت فرآوری پالسمایی تمیز 

تواند یا به وسیله خارج کردن ذرات غبار آالینده به دام افتاده در فرآوری پالسمایی بود. آلودگی غباری می

رف شود. تشکیل یافته از محیط پالسمایی یا بوسیله جلوگیری از تماس آنها با ویفرهای تحت فرآوری برط

شوند و مدت زمانی است که پالسماهای امروزه ذرات غبار دیگر به عنوان آالینده مخرب در نظر گرفته نمی

[. ذرات 17, 16, 15اند ]دمای پایین فعال از نظر شیمیایی به عنوان منابع کارآمد تشکیل نانوذره شناخته شده

ای برای مثال اندازه های خیلی لب و بالقوهتولید شده به وسیله تکنولوژی پالسمایی خصوصیات مفید جا

گیری ذرات، تزریق مصنوعی ذرات کوچک، توزیع اندازه یکنواخت و فعال از نظر شیمیایی دارند. عالوه بر شکل

در پالسما به منظور فرآوری و پلیمریزاسیون پالسمایی تکنیکی است که قادر به پوشش میکرو و نانو پودرها با 

باشد. فرآوری پالسمایی یک سازوکار مفید ه ضخامت یک نانومتر تا چند صد نانومتر میای در محدودپوسته

توانند به دو دسته اساسی تقسیم گردند. شیمیایی می-های پالسماباشد. فرآوریبرای اصالح سطح ذرات می

شامل   Hetergeneousهای ناهمگونگازی همگن)برای مثال سنتز ازن از اکسیژن( و واکنش-های فازواکنش

جامد سه زیر شاخه وجود -برهمکنش پالسما با سطح جامد )بعضی مواقع با مایع(. در مورد برهمکنش پالسما

گردد. زیر شاخه دوم که دارد. اولی که در آن ماده از سطح جامد به وسیله اچینگ یا فرسایش پالسمایی جدا می

د. فرآیندی که نهشت بخار شیمیایی تقویت شده گردماده به سطح جامد به منظور نهشت فیلم نازک اضافه می

تواند به آسانی فیلم باشد که مییک تکنیک قدرتمند می  PECVD نام دارد. روش PECVD پالسمایی یا

العاده نازک همچنین دهی فوقنانومتر را بدون هیچ ترک و زبری ارائه دهد. این پوشش 1نازک با ضخامت 

و با مواد مختلف )برای مثال سیلیکا، سیلیکون،  nm020 -100 های مختلفهتواند بر روی ذراتی با اندازمی

قادر به پوشش نانوذرات   PECVDطال، کربن، اکسید تیتانیم، آلومینیوم، اکسید مس( نهشت شود. نه تنها
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ماده پلیمریزاسیون توانند به عنوان پیش ها میباشد بلکه همچنین طیف وسیعی از هیدروکربنمختلف می

شود و نه به آن اضافه [. سرانجام در زیر شاخه سوم ماده نه از جامد حذف می19, 18پالسمایی استفاده شوند ]

های پالسما و تابش گردد بلکه سطح به صورت شیمیایی و یا فیزیکی در طول تماس جامد با ذرات و گونهمی

 .گرددحاصل از پالسما فرآوری و اصالح می

باشد. ژل، اسپری و مایع شدن می-های پوشش دهی مرسوم برای ذرات کوچک شامل سلکتکنی

کند و الزم است که پاک گردد. آن همچنین عیب باشد که حالل زاید تولید میژل یک فرآیند فاز مایع می-سل

شش کم انقباض زیاد براساس پخت و خشک کردن و وجود منافذ ریز باقی مانده را دارد. به کار گیری پو

باشد. گرچه مایع کردن به طور گسترده ضخامت و یا همگن برای پودرها به وسیله اسپری نیز کار مشکلی می

قابل کاربرد است  m40-50هایگردد، اما این روش فقط در ذرات با اندازهبرای پوشش پودرها استفاده می

های چندین میکرو تا پایین، که به آسانی برای ذرات دارای اندازه [. اما پالسماهای فشار پایین و دمای25-15]

شان ، تواناییK300-600هایی مانند فرآوری دمای پایینزیر چند نانومتر قابل کاربرد هستند، به دلیل مزیت

نین کنترل خلوص های فاز گازی و همچدر به کارگیری طیف وسیعی از مواد، شکل های ذرات و پیش ماده

بسیار عالی در مقایسه با فرآوری فاز مایع و توانایی برای تولید شمایلی با ابعادی در محدوده نانومتر منحصر به 

های پالسمایی بدلیل وجود گونه های مختلف در پالسما، درجات یونیزاسیون فرد هستند. همچنین روش

ای ابتدایی بر اساس روش گاز شیمیایی خنثی، کارایی مختلف و وجود الیه بارفضایی، در مقایسه با تکنیکه

باشند، به ویژه اگر ضخامت زیر دهی ذرات خیلی مهم میها در پوششاند. این مزیتبسیار باالتری را نشان داده

باشد. مشکلی که هر دو نوع میکرون مد نظر باشد. یکی از نتایج بار فضایی مقاومت این ذرات در برابر تجمع می

مایع و فاز گازی را به چالش می کشد. ذرات وارد شده در پالسما به یک شکل غیر جمعی باقی -ی فازفرآور

باشد. بنابراین ابر ذرات در پذیر میمانند و حتی امکان شکستن تجمع به وسیله بارگیری پالسمایی امکانمی

و یونی، بصورت  PH مل قدرتیپالسما در یک روش مشابه با سوسپانسیون کلئویدی، اما بدون نیاز برای عوا

باشد. موثر می nm50هایالکترواستاتیکی پایدار می گردد. پایداری باری در پالسما برای ذرات در اندازه
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مرسوم، بدون اثرات مضر تجمعی  Fluitizationشدنیهای مایعهای زیر محدودهبنابراین فرآوری اندازه

باشد. همچنین در این روش خصوصیات مهم به راحتی توسط پارامترهای تخلیه از قبیل توان، پذیر میامکان

ها، همراه با تنوع ذره و مواد باشد. امکان پذیری بسیاری از تکنیکپذیر یا قابل کنترل میفشار و جریان، کوک

سازد. در نتیجه قبل از آن دهی را پیچیده میپدیده فیزوشیمیایی پوشش پوشش دهنده و طیف شرایط فرآیند،

بینی کننده های پیشکه بتوان به طور جامع در مورد آنها قضاوت کرد تالش های زیادی باید صرف توسعه مدل

 .]29, 28, 27, 26های متنوع شود تا بتوان آن ترکیب را برای کاربرد خاص بهینه کرد ]تکنیک

 

 های پالسمایی مناسب در فرآوری نانو ذراتیهتخل-1-2

دانش کاربرد پالسماهای دمای پایین برای ساختن و ایجاد مواد جدید در مقیاس نانو و هم چنین 

ای بسیار نو و زودبازده بوده و در مرز بین دانش فیزیک و شیمی قرار ساخت وسایل جدید در مقیاس نانو حیطه

ولوژی نانو، فیزیک حالت جامد و های الکتریکی گازی، تکنگیرد و با مباحثی همچون انواع پالسماها و تخلیهمی

های اخیر شاهد تمایل بسیار زیاد و روزافزون برای استفاده از ابزارهای باشد. در دههعلم مواد مرتبط می

ها می توان به موارد زیر اشاره کرد ایم. از جمله ی اینپالسمایی جهت انجام انواع فرایندهای در مقیاس نانو بوده

کمک پالسما برای ابزارهای تخصصی، انتقال و نهشت نانوساختارها در صنایع کاربردی  :ساخت نانوساختارها به

های ها، تولید انواع ساختارهای کوانتومی در ابعاد مختلف، مثل نقطهمثل زیست ماده ها، انواع الیه نشانی

ی سه اختارهای پیچیدهها )یک بعدی(، نانودیواره ها )دوبعدی( و هم چنین نانوسکوانتومی )صفربعدی(، نانوسیم

بعدی، پردازش کردن با خصوصیات نانو مقیاسی و غیره. برای تولید نانوساختارها به کمک پالسما، نیاز به 

ترین نوع پالسما و بهینه کردن آن به عنوان یک محیط مناسب جهت فرآیند نانومقیاس مورد انتخاب مناسب

ای فوق العاده زیاد و تعداد محدود واحدهای سازنده جوشی به دلیل دمنظر خواهد بود. پالسمای گرم هم

گیرد. در پالسماهای تعادلی ها(، در لیست پالسماهای مناسب نانوساخت قرار نمیترین یونها و ساده)الکترون

رود عالوه بر اثرات سرد، دمای گاز خنثی خیلی بیشتر از پالسماهای غیرتعادلی سرد است. بنابراین انتظار می
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ها مشاهده شود. بنابراین پالسماهای غیرتعادلی سرد باال، اثرات گرمایی شدیدتری در این محیطچگالی ناشی از

های فاز گازی در یک پالسما چند مولفه باشند. واکنشآل برای پوشش نانوذرات حساس به دما میمحیطی ایده

تواند کند. به عنوان مثال پالسما میرا تولید میها ها یا پروتونها، الکترونهای آزاد، یونها، رادیکالمانند اتم

پذیری فعال بسیار باال از نظر شیمیایی باشد. بسته به توزیع چگالی و انرژی و همچنین واکنش یک منبع از گونه

دار کردن، ایجاد اتصال های تولید شده برروی سطح نانوذره، فرآیند های مختلفی مانند پلیمریزاسیون، عاملگونه

 .تواند صورت گیردی، اچینگ یا نهشت میعرض

های پالسمای سرد اما فعال از نظر شیمیایی اصالح کارآمد از خصوصیات سطح مواد را ممکن تخلیه

 شود. برای مثال برای بهبود چسبندگی و پوششسازد. این در رشد تعداد کاربردهای صنعتی آن منعکس میمی

روزه بیشتر راکتورهای پالسمایی تجاری در دسترس، به فرآوری اشیا با ها. امهای پلیمری، بطری یا فیلمپوسته

باشند. اما آنها نسبتا برای ذرات میکروسکوپی، به ویژه، مقادیر بزرگ مانند ابعاد سطحی ماکروسکوپی مناسب می

ی فله پودر باشند. آن هنگام در نظر گرفتن نارسایی در همگنی و بنابراین ناکارآمدی فرآورپودرها نامناسب می

های فرآوری سطحی به کمک گردد. بنابراین تکنیکای مشخص میفشرده در این چنین راکتورهای دسته

شوند. به خصوص با توجه به سهم تولید جهانی حدود پالسما برای فرآوری پودرها به طور کلی ضعیف اجرا می

 .درصد پودرهای اتیلن نیازمند پاالیش سطحی قبل از فرآوری بیشتر 75

فله پودر در طول قرار گرفتن در معرض پالسما بهبود یافتن همگنی و کارایی اصالح را  Agitating تکان دادن

عمدتا مورد   Drum-reactor using baffelsنشان داده است. دو طرح درام راکتور استفاده کننده تیغه ها

شده در مطالعات بنیادی، از راکتورهای اغلب استفاده  Fluidized bed استفاده در صنعت و راکتور بستر سیال

باشند. با توجه به نتیجه مقاالت تحریک فله پودر یک فاکتور کلیدی در حصول مرسوم برای فرآوری پودرها می

باشد. این به شدت به وسیله راکتور به اندازه کافی باریک از ذرات می Residence timeتوزیع زمان اقامت

ای پراکنده از ذرات به طور مداوم شود که در آن فلهرعایت می Downerدونر یا Down stream جریان پایین

کند. در واقع اگر ما هندسه سه بعدی، عدم مخلوط از منطقه فرآوری که ممکن است یک لوله باشد، عبور می
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کار شدگی جامد )به دلیل پدیده تجمع( و مساحت سطح بزرگ پودرهایی تحت فرآوری را در نظر بگیریم، به 

پذیر نیست. بنابراین بردن راکتورهای پالسمایی کالسیک استفاده شده برای اصالح مواد جامد تخت امکان

های بسیاری فرآوری پودرها را به وسیله پالسمای فشار پایین با راکتورهایی با سازوکار مختلف به منظور گروه

 .انددهها و انتقال بسیار خوب جرم و گرما انجام داکاستن تمام تجمع

اندازی ذره در یک پالسمای غباری را به یک روند جدید به تازگی پدید آمده است که مزیت پدیده تله

نشان دادند که  Zhu و Wei 1996[. در55کند ]استفاده می  Fluidizationعنوان یک وسیله مایع کننده

راکتورهای دیگر، از نظر توزیع نسبت به طراحی  Downer یا دونر  Down streamطراحی راکتور جریان پایین

[. واضح است که هنگام تلفیق یک منبع 31باشد ]متوسط کوچک برتر می Residence timeزمان اقامت

این پارامترها تاثیر خودشان را روی همگنی مورد مطلوب فرآوری سطحی با کمک   Drum-reactorپالسما در،

اولین بار یک راکتور جریان پایین  Brabacz 1993. در سال کنندپالسما و کارایی انرژی و زمانی آن اعمال می

[. 32های فعال شده پالسمایی ذرات پلیمری را توصیف کرد ]به کار رفته برای فرآوری گونه (PDR) پالسمایی

سازی شرایط فرآوری ذرات و از آن زمان، چنین همزیستی مفید از راکتوری با طراحی دقیق به منظور بهینه

 .پالسمای غیرتعادلی به ندرت نایل شده است-یمیهای شمزیت

 

  بار و پتانسیل نانو ذرات در پالسما-1-3

 
ها و فضاپیما به مسئله باردار شدن ذره در پالسما سابقه طوالنی و کاربردهای مختلف اعم از پروب 

کند و اغلب آوری میجمعهای پالسما را تشکیل سیاره با پالسماهای غباری در فضا و آزمایشگاه دارد. ذره، گونه

تواند ها، ذره میشود. به هر حال در بسیاری نمونهها به صورت منفی باردار میبه دلیل تحرک باالی الکترون

الکترون را به دلیل گسیل ترمویونی، گسیل فوتونی و گسیل ثانویه الکترون از خود گسیل دهد و به صورت 

های وارد تواند شامل کاربردهای فضاپیمایی، ماه، شهاب سنگاین میهایی برای [. مثال37مثبت باردار گردد ]

ای، محیط های سیارهشده به جو زمین، آزمایشات راکت یونسفیر، ذرات غبار موجود در باد خورشیدی، حلقه
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باشد. آزمایشات زیادی گزارش شده اند که نشان دهنده های همجوشی مغناطیسی ها و یا دستگاهدنباله ستاره

ها می باشند. بار و ها و میکروکاواکشکیل ساختارهایی منظم با ذرات غبار دارای بار مثبت در آزمایشگاهت

پتانسیل یک ذره در داخل پالسما به وسیله موازنه جریان الکترونی و یونی وارد شده به آن جسم تعیین 

توانند از شوند اما همچنین میناشی میآوری ذرات باردار از پالسما ها به طور کلی از جمعشود. این جریانمی

ترند، ها متحرکها نسبت به یونگسیل فوتونی و تابش ثانویه الکترون نیز ناشی شوند. از آنجایی که الکترون

گیرند ولی بنابراین ذرات خارجی عموما بار منفی و پتانسیل منفی نسبت به پالسمای مختل نشده می

یابد که یی هم وجود دارد. این بار و این پتانسیل شناور تا جایی ادامه میاستثناهایی مانند پالسماهای فضا

گویند ها صفر شود. به این حالت، حالت پایدار میها و جذب یونجریان خالص وارد به ذره به دلیل دفع الکترون

های غالفی از یونرسد. اطراف این ذرات منفی، در این حالت ذره خارجی به بار و پتانسیل شناور نهایی خود می

شود. تعیین بار و پتانسیل شود که طول آن قابل مقایسه با طول دبای یون و الکترون میمثبت تشکیل می

شناور ذره خارجی در یک پالسما از توصیف ترابرد الکترون و یون در پتانسیل مختل شده اطراف آن ذره حاصل 

ند از این توصیف استنباط شود، و با نوشتن تعادل بین تواشود. شارهای یون و الکترون به ذره خارجی میمی

شود که پهنای ناحیه غالف اطراف ذره آید. اغلب فرض میاین شارها مقدار بار و پتانسیل شناور بدست می

باشد طوریکه ترابرد ذره باردار در غالف خنثی می-خنثی، الکترون-کوچتر از مسیر آزاد میانگین برخورد یون

شود. با فرض آن که اثر برخوردهای کولنی انفرادی قابل چشم پوشی باشد مسئله به ررسی میبدون برخورد ب

شوند و های مثبت به وسیله ذرات خارجی منفی جذب مییابد. یونحل معادالت والسوف ذرات باردار تقلیل می

ین یون در غالف به دست بنابراین چگالی یون مثبت باید، در تقریب بدون برخورد، از مطالعه مسیر آزاد میانگ

 )به طول دبای )a( آید. عبارات تحلیلی چگالی و شار یون فرودی به ذره خارجی، به نسبت شعاع ذره خارجی

) 
D وابسته است. بطوریکه برای شعاع بزرگ ذره نسبت به طول دبای، در حوزه شناخته شده غالف نازک

ها قبل از وارد شدن به غالف تا سرعت بوهم شتاب بگیرند. در آن مورد ست یونگیریم که الزم ا)تخت( قرار می

تخت صادق نیست های غیرگردد و این مسئله برای وضعیتآوری میهر یون وارد شده به غالف توسط ذره جمع
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ی یعنی زمانی که شعاع ذره بزرگتر از طول دبای نیست. برای شعاع ذره خارجی خیلی کوچکتر از طول دبا

کاهش یابد، در حوزه حرکت مداری  2r )غالف ضخیم( اگر پتانسیل اطراف ذره خارجی خیلی آرامتر از

قرار می گیریم. در این حالت برای هر انرژی یون یک پارامتر برخورد یون وجود دارد که باعث  (OML) محدود

رجی برخورد کند. پارامتر برخورد بیشینه برای ضربه شود یون به صورت فرود خراشان یا مماسی با ذره خامی

باشد. چگالی زدن به ذره خارجی تابع ساده ای از انرژی اولیه یون و پتانسیل ذره خارجی نسبت به پالسما می

باشند. زمانی که نسبت شعاع ذره یون در غالف و جریان به ذره خارجی در آن مورد عبارات تحلیلی ساده ای می

شود. پس خورد و تحلیل دقیق از مسیر یون الزم میشکست می OML یابد تئوریی افزایش میبه طول دبا

پواسون خیلی -ای از پتانسیل موضعی بیان شود و حل سیستم والسوفتواند به عنوان تابع سادهچگالی یون نمی

aD (شود. در حد غالف خیلی نازکپیچیده می ( یا خیلی کلفت) aD( های تک انرژی، و برای یون

تواند به عنوان تابعی از پتانسیل موضعی بیان شود. از آنجائی که چگالی الکترون چگالی یون مثبت در غالف می

شود، معادله پواسون یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم نیز به واسطه فاکتور نمایی به پتانسیل موضعی وابسته می

باشد و باید به صورت عددی انتگرال گیری شود. اگر تابع توزیع یون تک انرژی یح برای پتانسیل میغیر صر

باشد. در مورد غالف تخت، انتگرال نباشد، معادله پواسون یک معادله دیفرانسیل انتگرالی برای پتانسیل می

کترون است. در حالت کروی دهد که طول غالف از مرتبه طول دبای الگیری عددی معادله پواسون نشان می

)مورد غالف ضخیم(، خطی سازی چگالی الکترون و یون در معادله پواسون تخمین تحلیلی از توزیع پتانسیل 

 هاکل متناسب با-دهد. حل در این مورد به پتانسیل دبایاطراف ذره خارجی را نشان می

  Darexpr )()/(1 مشهور است که در آن
D  طول دبای الکترون نیست بلکه طول دبای خطی شده

باشد. پتانسیل باشد که به طول دبای یون نزدیک تر از طول دبای الکترون در پالسمای غیرتعادلی میمی

 .هاکل زمانی که شعاع ذره خارجی نسبت به طول دبای کوچک نباشد معتبر نیست-دبای

ادل آن حرکت ذره در میدان پالسمای ساکن همسانگردی مسئله اضافه کردن یک جریان پالسمایی زمینه یا مع

باشد. این مسئله ای پایسته نمیباشند. زیرا دیگر تکانه زاویهبرد و آنالیزهای قبلی برقرار نمیرا از بین می
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 هایغیرهمسانگرد اخیراً توجهات عمیقی را برای کاربردهایی به فضاپیما در یونسفیر که به طور کلی با سرعت

کنند، به خود جلب کرده است. برای پالسماهای آزمایشگاهی، بار ذره در شماری مافوق صوت در فضا حرکت می

 ].42, 41, 40, 39, 38گیری شده است ]از آزمایشات اندازه

 

 گرمایش نانو ذرات در پالسما -1-4

 
فیلم برای نظارت و کنترل دمای سطح نانوذرات در فرآوری پالسمایی مانند اچینگ و نهشت  

pT [. دمای43ها بسیار مهم است ]سازی فنی سیستمبهینه
 

شود ذره به وسیله تعادل توان گرمایی مشخص می

گیرد. برای مثال انرژی های رسیده به سطح ذره و شارهای ترک کننده سطح را در نظر میکه شار انرژی

ها، رسانش گرمایی، تابش و گرمایش یون، انرژی تفکیک رادیکالها، انرژی ترکیب ها و یونجنبشی الکترون

دهد. در آزمایشات بسیاری، گیری این دما اطالعاتی از این شارها ارائه میحاصل از واکنشهای شیمیایی. اندازه

مشاهده شده است که نانوذرات تشکیل یافته در پالسما طبیعت کریستالی دارند که بسته به مواد نانوذرات 

[. برای نمونه، مطالعات 48, 47, 46, 45, 44دهند ]ای نسبتا باالیی را درطی تشکیل ذره پیشنهاد میدم

نانومتر به ترتیب  10و  8، 6، 4دهد که دمای کریستال ذره سیلیکون با قطرهای [ پیشنهاد می49مرجع ]

تر ازو باالتر برای سیلیکون بزرگK1047باشند. دمای کریستالکلوین می 1273و  1173، 1073، 773

nm10 [ این درجه حرارت نسبتا باال مورد نیاز برای تبلور نانوذرات یک سوال اساسی 50گزارش شده است .]

باشد، تر از دمای تبلور نانوذرات میکند که چطور در پالسماهای دماپایین که دمای آن پایینایجاد می

[ نانوکریستال سیلیکون در یک سیستم 46باشند. برای نمونه در مرجع ]ها در آن قابل مشاهده میتالنانوکریس

 6-2ثانیه به طور معمول که در آن نانوذرات تنها چند میلی  Flowthrough-type plasmaپالسما شارشی

تا  420شده در این راکتور بین گیری اند. دمای گاز اندازهگیرند، مشاهده شدهمیلی ثانیه در پالسما قرار می

های کوچک تر از دمای تبلور گزارش شده برای نانوکریستالباشد. که به طور قابل توجهی پایینکلوین می 450

 .باشدمی
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تواند بیشتر از دمای گاز ور در پالسما میاند که دمای ذرات غوطهچندین محقق در گذشته اشاره کرده

یک مدل عددی برای توصیف موازنه انرژی نانوذرات در پالسمای غیر  Kortshagen و  Mangolini .باشد

تواند ها نشان داد که برای ذرات کوچک با شعاع چند نانومتر دمای سطح می[. نتایج آن51تعادلی ارائه دادند ]

نانوذرات در  تواند برای توصیف ساختار کریستالی مشاهده شدهاز دمای گاز زمینه خیلی بیشتر باشد که می

یک مدل موازنه انرژی برای تعیین  Kersten و. Maurer پالسمای غیر تعادلی دمای پایین استفاده گردد

 شارهای انرژی به سوی نانوذرات غوطه ور در پالسمای
2Ar/H [ نتایج نشان داد که 52استفاده کردند .]

سطح -دلیل گرمای آزاد شده در فرآیندهای برهمکنشی پالسماتواند از دمای گاز به دمای سطح نانوذرات می

% 70باشد که سهمی در حدود الکترون بر روی سطح ذره می-پیشی بگیرد و منبع عمده گرمایش، ترکیب یون

های اسپکتروسکوپی فلورسانسی را گیریاندازه Graresو Daugherty .دهدرا در شار کل به خود اختصاص می

ها یافتند که آن شدنی خازنی استفاده کردند.در تخلیه رادیوفرکانسی جفت m0.5-3 ذراتبرای تعیین دمای 

باشد و برای ذرات در نظر گرفته شده یک تعادل انرژی با کلوین بیشتر می 75دمای ذره از دمای گاز حدود 

کنندگی به واسطه تابش و رسانش ارائه دادند الکترون و خنک-احتساب گرمایش ذرات به واسطه ترکیب یون

زارش گردید که گسیل فلورسانسی ذرات [ گ54و همکارانش ] Swinkels [. نتایج مشابهی توسط53]

نیز در مرجع  K450را مورد مطالعه قرار دادند. دمای ذرات تا حدود m2.4رنگ را با قطرهای-B رودامین

دماهای [ دمای ذرات با اندازه میکرومتر به طور قابل توجهی بیشتر از 56[ مشاهده گردید. در مرجع ]55]

گیری شده است. حقیقت مشاهده شدن نانوکریستال سیلیکونی به شکل طالعات قبلی نتیجهممشاهده شده در 

دهد تا به شکل تعادلی اند که به آنها اجازه میکند که ذرات به دماهایی رسیدهوجه پیشنهاد می 100مکعبی با 

نایل شوند. در این مرجع   Hydrogen-terminated silicon crystalsکریستال سیلیکون هیدروژن خاتمه

بحث شده است که دمای ذرات باید چندین صد کلوین بیشتر از دمای گاز باشد تا اینکه گذار مشاهده از 

[ یک 46[. در مرجع ]57رخ دهد ]nm35های منفرد مکعبی شکل با قطرآگلومره ذرات آمورف به کریستال

دهد دمای ترکیب یون و الکترون بر روی سطح ذره استفاده شده است که نشان می احتسابسازی تنها با شبیه
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کلوین بیشتر از دمای  600تواند دمای آن حدود باشد و مینانومتر بسیار ناپایدار می 10ذرات کوچک زیر 

 .محیط باشد

 

 ترابرد و دینامیک نانو ذرات در پالسما-1-5

 

ترابرد نانوذرات در پالسما تا حد زیادی به خصوصیات بنیادی پالسما بستگی دارد و به شیمی پالسما و 

های احاطه های برانگیختگی وابسته نیست. ترابرد نانوذرات و اختالل پارامترهای جمعی الکترون و یونمکانیسم

دهی وابسته است. عاع ذره و طول پوششکننده آن به جزئیات غالف احاطه کننده نانوذره بستگی دارد که به ش

دینامیک نانو ذرات در پالسما به وسیله تعادل بین نیروهای الکتریکی، کشش یونی، کشش خنثی، ترموفوروتیک 

باشد که از گردد. بار الکتریکی نانو ذرات یک پارامتر مهم برای دینامیک و ترابرد آنها میو گرانش تعیین می

ها، نانو ذرات گردد. به دلیل تحرک باالی الکترونن به سوی سطح ذره مشخص میهای یون و الکتروجریان

کنند در معرض نیروی شوند. ذراتی که بار منفی حمل میمحبوس شده در پالسما به صورت منفی باردار می

خنثیائیت گیرند. غالف پالسما یک الیه مرزی است که در آن پالسما شبه الکترواستاتیکی غالف پالسما قرار می

دهد. زمانی که پالسما در تماس با یک دیوار جامد مانند الکترود قرار بگیرد به دلیل تحرک خود را از دست می

رسند و پتانسیل دیوار نسبت به بدنه اصلی های بیشتری نسبت به یون به دیواره میها، الکترونباالی الکترون

ه یک غالف با کند و در نتیجها جلوگیری میبیشتر الکترون گردد. این پتانسیل منفی از فرارپالسما منفی می

کند. ضخامت ی منفی محافظت میگردد که پالسمای خنثی را از دیوارهتوزیع فضایی بار مثبت تشکیل می

باشد که معموال در مقایسه با طول مشخصه پالسما خیلی کوچک غالف حدوداً چند طول دبای الکترون می

ها باید در داخل پالسما شتاب بگیرند. ل غالف در پالسمای الکتروپوزیتیو فشار پایین، یونباشد. برای تشکیمی

پالسما سرعت معینی داشته باشد )آستانه بوهم(. میدان الکترواستاتیکی غالف  -تا هنگام رسیدن به مرز غالف

کنند یی به ذرات وارد میهای حرکت کننده نیروشود. این یونها به سوی الکترود میپالسما باعث شتاب یون



13 
 

که نیروی کشش یونی نام دارد. معموال در پالسمای آزمایشگاهی شارش گاز نیز برقرار است و آن باعث ایجاد 

گردد. نیروی کشش خنثی حتی در نبود شارش گاز به ذرات در حال حرکت نیز وارد نیروی کشش خنثی می

کند. برای ذرات میکرومتر در ترموفوروتیک به ذرات وارد می نیرویی به نام نیروی شود. حضور گرادیان دماییمی

پالسماهای آزمایشگاهی گرانش یک نقش اساسی دارد. در نهایت خارج کردن نانوذرات از تخلیه معموال توسط 

شود. حفاظ یا غالف اطراف پذیرد که این نیروی اضافی دیگری به نام نیروی تابشی را سبب میلیزر انجام می

کند. نیروی الکترواستاتیکی نقش مهمی بر روی همه نیروهای وارد به ذره به جز نیروی گرانش بازی میذره یک 

باشد در حالی که سایر نیروها تمایل دارند که نانو به طوری کلی دارای جهتی به طرف پالسمای حجیم می

وی ذره صفر باشد به تله می افتند ذرات را از راکتور خارج کنند. ذرات در مکانهای از پالسما که نیروی خالص ر

رسند. از های الکترواستاتیکی، گرانش، ترموفوریتیک، کشش خنثی و کشش یون به تعادل میکه در آن نیروی

باشد. بنابراین ذرات باردار نیروهای آنجایی که ظرفیت بار ذره به طور مستقیم متناسب با شعاع می

خنثی و نیروی ترموفورتیک را با مقیاس هایی متفاوت از اندازه  الکترواستاتیکی، گرانشی، کشش یونی و کشش

<m1 (افتند. ذرات بزرگکنند. پس ذرات با شعاع متفاوت در مکان های مختلف به تله میذره، تجربه می ( 

د، در حالی که شونپالسما، باالی الکترود بایاس شده انباشته می-هایی جایگزیده نزدیک مرز غالفدر ناحیه

شوند. برای ذرات بزرگ ذرات کوچک در مرکز تخلیه در مکانی که پتانسیل پالسما بیشتر است انباشته می

شوند در صورتی که نیروهای الکترواستاتیکی و کشش یونی در نواحی میدان باال یعنی غالف پالسما موازنه می

تر است هدایت سما جایی که پتانسیل پالسما مثبتذرات کوچک به وسیله نیروی الکترواستاتیکی به مرکز پال

های شوند. بطوریکه مشاهدات تجربی هم نشان می دهد، ذرات غبار در فرآوری پالسمای فشار پایین با تخلیهمی

شدگی خازنی نزدیک الکترود بایاس شده منفی بصورت جمعی رفتار می کنند و حتی تحت رادیو فرکانسی جفت

ای بیشتر از انرژی حرارتی یا گرمایی باشد ذرات خود را در یک پتانسیل کولنی بین ذره که شرایطی از تخلیه

گویند. ابر غبار که معموال در فاصله ای در حدود کنند که به آن کریستال پالسما میآرایه بسیار منظم مرتب می

کند. ذرات خود نوسان می چند برابر طول دبای از الکترود جایگزیده می شود به آرامی حول موقعیت تعادلی
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شوند. دهند که به طور تناوبی به الکترود نزدیک و از آن دور میانجام می  Bouncingهای موزونیغبار حرکت

دهد. بار عرضی بواسطه میدان الکتریکی غالف انجام می  Quiveringعالوه بر این، هر ذره یک حرکت لرزشی

تواند به دلیل آشوب حاصل از تغییرات مکانی و زمانی در کند که میالکتریکی ذرات ابرغبار معموال نوسان می 

 ].59, 58خصوصیات پالسما به ویژه دمای الکترون اطراف و همچنین حرکت ارتعاشی ذره باشد ]

مندی قابل های آزمایشگاهی و فضایی عالقهمطالعات شناوری و دینامیک نانو ذرات باردار در محیط

گرانشی دانه غبار منفرد در زمینه اختر فیزیک -عدادی از نویسندگان دینامیک الکتروتوجهی دارد. در گذشته ت

های غبار بزرگ در اختر فیزیک و همچنین در اند. به خوبی شناخته شده است که دانهرا در نظر گرفته

ذرات باشند. می  Elongatedپالسماهای آزمایشگاهی شکل کروی ندارند. و ذرات غبار معموال کشیده شده

های های غبار کشیده شده ممکن است که حرکتغبار باردار کشیده شده ممان دوقطبی غیرصفر دارند. دانه

های اخترفیزیک داشته باشند. نشان داده شده است که حضور چرخشی در محیط آزمایشگاهی و هم در محیط

خصوصیات پاشندگی پالسماهای تواند به طور قابل توجهی کننده و کشیده شده میذرات غبار باردار چرخش

پاسخ زیادی در مورد تعادل نیروهای وارد شده به های بیغباری را تحت تاثیر قرار دهد. به هر حال هنوز پرسش

 ایمانده است. در مقالهذرات و تاثیر آنها بر روی حرکت ذرات باردار در نقاط مختلف یک تخلیه باقی

Tshakaga و Shokla چرخشی، ارتعاشی و موزنی ذرات کشیده شده در حضور میدان  یک تئوری برای حرکت

[. 60الکتریکی در یک پالسما هم با حضور میدان مغناطیسی و هم در غیاب میدان مغناطیسی ارائه دادند ]

برای این کار آنها الگرانژی و معادالت متناظر ذرات کشیده شده را در یک پالسمای غباری ارائه کردند و 

ی برای بررسی حرکت در چندین موارد خاص به دست آوردند. آنها یافتند که میدان الکتریکی معادالت تحلیل

غیریکنواخت در غالف میدان یک حرکت چرخشی از ابرغبار را سبب شود. عالوه بر این، آنها دینامیک ذره 

ها همچنین کننده غالف بررسی کردند. آنکننده را در حضور میدان الکتریکی نوسانکشیده شده و چرخش

دینامیک ذرات کشیده شده و چرخش کننده را در حضور موج الکترومغناطیسی دارای قطبش کروی بررسی 

زمان تواند با فرکانس میدان الکترومغناطیسی چرخش کند و همچنین همکردند و نتایج نشان داد که ذره می
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دان الکتریکی الکترومغناطیسی غالف می تواند در جهت میدان حرکت پیچشی انجام دهند. از لحاظ فیزیکی می

 .شوندو ممان دوقطبی ذره حرکت پیچیده ذرات غبار را سبب می

 

  مروری بر كارهای قبلی-1-6

پوسته از مواد متناوب -چندین گروه تحقیقاتی از پالسماهای فشار پایین برای سنتز ساختارهای هسته

های با ضخامتی اند که قادر به نهشت فیلمپایین توسعه دادهاند. به ویژه یک فرآیند پالسمایی فشار استفاده کرده

پذیری نهشت بر باشد. این مطالعات امکاناز مرتبه چند یا چندین صد نانومتر روی ذرات میکرو و زیرمیکرون می

سازی به های این طراحی را نسبت به عملکرد و بهینهاند. آنها همچنین محدودیتروی ذرات را اثبات کرده

اند. اخیراً کارهای عددی و آزمایشگاهی زیادی برای مطالعه دینامیک پوشش سازی را بررسی کردهله مدلوسی

 .پالسمایی ذرات نانو میکرومتری اختصاص یافته است

های های پالسمایی برای نهشت فیلم نازک بر روی بسترها یا زیر الیهمدت طوالنی است که تکنیک

ند. به هر حال نهشت بر روی ذرات به صورت سیستماتیک تالش نشده است. گیرتخت مورد استفاده قرار می

باشد. زیرا در معرض قرار دادن ذرات به صورت یکنواخت در پالسما در طول فرآیند نهشت مشکل و پیچیده می

جوشی لیزر موجب یک های همای پوشش داده شده به عنوان هدفهای شیشهنیاز برای میکرو کره 1980در 

بر روی ذرات معلق توسط   PVDو نهشت بخار فیزیکی PECVD دهی با استفاده ازآزمایشات پوششسری 

[. در هر دو مورد، اندازه ذرات در 62, 61جریان گاز یا اطراف منعکس کننده به وسیله ارتعاش مکانیکی، شد ]

 PECVD ذرات را به وسیله های تحقیقاتی، نانومحدوده میکرون باال تا میلیمتر پایین بودند. برخی از گروه

برای عملیات حراراتی باال یا فرآوری پالسمایی سنتز کردند. تکنولوژی برای پلیمریزاسیون پالسمایی همزمان و 

مایع کردن ذره برای ذرات میلیمتری در یک بستر مایع کننده، برای ذرات میکرون در یک راکتور چرخش 

توسعه   Stirred vessel)به هم زننده(یستم یا کشتی تکان دهنده کننده یا متزلزل و برای نانو ذرات در یک س

 ].64, 63یافتند. یک پالسمای جفت شده القایی برای این مطالعات استفاده گردید ]
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Spillmann   و همکارانش فرآوری سطحی ذرات الکتوز را در یک پالسمای جفت شده خازنی با

ها یافتند که قابلیت [. آن65اکسان بررسی کردند ]دیسیلهگزامتیلاستفاده از ترکیبی از گاز اکسیژن، آرگون، و 

و همکارانش . Sonnenfeld تواند تا سه برابر نسبت به ذرات فرآوری نشده افزایش یابدشارش میکرو ذرات می

گیری پتانسیل شناور غالف حول هر ذره یک توزیع همگن از ذرات در راکتور نشان دادند که به دلیل شکل

دهد که در مقایسه با فرآیندهای شود که زمان فرآیند سطحی از مرتبه یک دهم ثانیه را نتیجه میار میبرقر

و همکارانش یک سازوکار فرآوری ]. Roth 66[باشد بر در حدود چند ساعت خیلی کوچک میمرسوم زمان

سید برای استفاده در اپذیری و حاللیت پودرهای سالسلیکای را برای افزایش شارشپالسمایی دو مرحله

پوشش SiO  اسید با نانوساختار[. در مرحله اول سطح ذره سالسلیک67کاربردهای دارویی استفاده کردند ]

شد که کرد و مانع برهمکنش ذرات از طریق نیروی واندروالسی میشد که به عنوان جداکننده عمل میداده می

شد، های قطبی فعال میسطح پودر پوشش داده شده با گروهداد. در مرحله دوم شارش آسان ذرات را نتیجه می

طوری که انرژی آزاد سطحی را افزایش و زمان انحالل را برای این ذرات در مقایسه با ذرات فرآوری نشده 

 .دادکاهش می

به صورت تجربی پوشش  Matsoukas و Cao به وسیله استفاده از راکتور پالسمایی جفت شده خازنی

ها یافتند که ضخامت فیلم یک آرگون بررسی کردند. آن-میکروذرات را در پالسمای ایزوپروپانولنانوذرات و 

  Caoباشد، همچنین آهنگ رشد به اندازه ذره بستگی دارد. در کار تجربی دیگر،تابعی خطی از زمان نهشت می

وسیله آنالیز کردن  توزیع آهنگ نهشت را در یک راکتور پالسمای غباری تزریق شده را به Matsoukas و

تحول زمانی توزیع اندازه ذره، مطالعه کردند. آنها دریافتند که اندازه میانگین و واریانس توزیع هر دو با زمان 

یک مدل نهشت  Matsoukas و  Caoشدگی مشاهده شده در توزیع اندازه،یابند. برای توزیع پهنافزایش می

گرفت. بنابراین ذرات های پالسمایی درون راکتور را در نظر میرا توسعه دادند که ناهمگنی فضایی پارامتر

کردند. های رشد متفاوتی را بسته به پارامترهای موضعی پالسما تجربه میهای مختلف آهنگجایگزیده در مکان

یابد و شیب آن با آهنگ بینی کرد که شعاع میانگین ذره به صورت خطی با زمان نهشت افزایش میمدل پیش
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 [. 70, 69, 68باشد ]باشد در حالی که واریانس تابع مربعی از زمان میمیانگین برابر مینهشت 

 

 

 

 

مطالعه پوشش دهی نانو ذرات در راكتور پالسمایی -2فصل

 در حضور میدان خارجی فشار پایین
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 مقدمه -2-1

باشند. به همین دلیل شار وارد شده یون های مختلف پالسما در سرتاسر پالسما در حال شارش می 

ها بر روی نقاط مختلف سطح نانو ذرات محبوس شده در داخل پالسما متقارن نخواهد بود. این هرکدام از یون

هی نانوذرات، فیلم رشد ها سبب می شود که در آزمایشهای مربوط به پوشش دنایکنواختی در توزیع شار یون

خواهیم نایکنواختی در فیلم رشد یافته بر روی نانو یافته بر روی ذرات نایکنواخت باشد. بنابراین در این فصل می

ذرات را با مطالعه عددی و شبیه سازی مورد بررسی قرار دهیم. برای این کار، در بخش بعد ابتدا با استفاده از 

ها شود. سپس مدلی برای محاسبه توزیع شار یونسمای متان مدل بندی میمدل سیالی یک بعدی، تخلیه پال

گردد. همچنین در این بخش معادالتی برای بر روی سطح ذره قرار گرفته در پالسمای شناور توصیف می

شوند. با تزریق چرخش ذرات نامتقارن دارای ممان الکتریکی غیر صفر تحت میدان الکتریکی خارجی ارائه می

ذرات در داخل پالسما و با در نظر گرفتن دینامیک آنها همراه با مدل گرمایش ذرات و مدل نهشت سطحی  نانو

مورد بحث و  3-2شود و نتایج حاصل از آن در بخش برای نقاط مختلف سطح ذره، شبیه سازی انجام می

 .گرددمیگیری گیرد و سرانجام در بخش پایانی، فصل جمع بندی شده و نتیجهبررسی قرار می

 

 مدل خود سازگار  -2-2

 مدل سیالی یک بعدی تخلیه متان-2-2-1

باشد. الکترود می cm 2تخلیه در نظر گرفته شده شامل دو صفحه موازی می باشد که فاصله آنها 

)صفحه( باالیی به زمین وصل است در صورتی که الکترود پایینی بایاس می شود. مدل سیالی یک بعدی تخلیه 

بین دو صفحه موازی را توصیف می کند که در آن مشخصه های وابسته به زمان تخلیه، تنها در  ایجاد شده

تغییر می یابند. مدل سیالی بوسیله سیستم معادالت موازنه جفت  z جهت عمود به صفحه ها یعنی در راستای

دد. این معادالت های مختلف توصیف می گرپخش برای شارهای گونه-ها و توصیف سوقشده برای چگالی گونه
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شوند. حل این معادالت رفتار در فظا و زمان موازنه با معادله پواسون برای محاسبه میدان الکتریکی ترکیب می

دهد. معادله موازنه برای هر گونه در نظر گرفته چگالی گونه ها و میدان الکتریکی را بین دو الکترود نتیجه می

 د:ردگ شده در پالسما با رابطه زیر بیان می

(1)                                                 ,= j

jj

dz

d

dt

dn



 

واکنش عبارت چشمه jباشند، ومی z در j به ترتیب چگالی و شار خالص گونه j و jC که

گردد. شارها به کنند، محاسبه میهای موجود در پالسما که آن ذره را تولید یا نابود میباشد و از همه واکنشمی

 د:گردنپخش محاسبه می-له تقریب سوقوسی

(2)                                         ,=
dz

d
n

dz

dn
D jj

j

jj


 

کند در حالی که ها را توصیف میناشی از گرادیان چگالی گونهکه در آن عبارت اول در طرف راست ترابرد 

به  j و jD کند. اینجاهای باردار ناشی از تاثیر میدان الکتریکی را توصیف میعبارت دوم ترابرد گونه

پتانسیل الکتریکی با ضریب منفی برای یون و   باشند. ومی j ترتیب ضریب پخش و تحرک پذیری گونه

، ابتدا ضرایب دوتایی Vsm2/در j باشد. برای محاسبه ضریب تحرکبا عالمت مثبت برای الکترون می

 د:گردت زیر تعیین میبه صور i در گاز زمینه ijتحرک

(3                                )             ,0.514=
tot

gas

,

iij

ji
mP

T


   

دمای گاز در کلوین،  gasT که
totP  ،فشار کل در پاسکالijm جرم مولکولی کاهش یافته در واحد amu 

 د:باشمی

(4                                )                   ,=
ji

ji

ij
mm

mm
m


 

تواند به وسیله قانون می jاست. پس ضریب تحرک کلی یون،  i پذیری گاز زمینهقطبش 3Å در i و

 محاسبه گردد،   Blanch's lawبلنچ
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(5                                    )          ,=
p

,background= ji

i

ij

tot P


 

 گیرد. فشار جزئیبندی روی همه گازهای زمینه انجام میکه عالمت جمع
ip گونه i به وسیله چگالی 

iC 

 تواند از رابطه انیشتین استخراج شودگردد. سرانجام ضریب پخش یون میو معادله حالت تعیین می

(6)                                               ,= ionB
jj

e

Tk
D  

 ثابت بولتزمن و Bkبار الکترون،  e که 
ionT دهد. ضریب تحرکدمای یون را نمایش می j  برای

12smدر j باشد. اما برای تعیین ضریب پخش گونه خنثیها به دلیل فاقد بار بودنش صفر میخنثی  ابتدا ،

 :کنیمرا به صورت زیر محاسبه میijDضریب پخش دوتایی

(7)                                       ,
)(

)/(2

16

3
=

2

1/2

gasB

tot

gas

Dij

ijB

ij

mTk

p

Tk
D




 

 باشد،می Å قطر برخورد دوتایی در واحد ij که

(8)                                                       ,
2

=
ji

ij





 

D)( برخوردی پخشو انتگرال 
 د:شوبا رابطه زیر داده می 

(9)                                     ,=






HFDBD

e

G

e

E

e

CA
 

ijTبا /= gas0.5هاو ثابت)(= jiij  ,1.04=E, 0.48=D,0.19=C,0.16=B,1.06=A,

 1.76=G 1.53=F 3.89 , و=H همچنین j و 
i جونز-پارامترهای لنارد 

 Jones-Lennardباشند. پس ضریب پخشمی jD تواند از قانون بالنچکلی می s law
,

Blanch  حاصل

 گردد. برای الکترون ضریب پخش
eD 17شود ]به وسیله رابطه زیر داده می.[ 

(10                                      )          ,=
e

eB
e

m

Tk
D 

 د:آیباشد که از رابطه زیر به دست میفرکانس برخورد می  جرم الکترون و emدمای الکترون،  eT که 
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(11                                )         ,10=
1=

3/212

j

j

e CTBc 

 

 در آن ثابت بدون بعد 
B  ًباشد، می 10تقریبا

eT دمای الکترون در واحد eV و jC 3 در واحدm 

.گیردها انجام میگونهآید و حاصل جمع برای روی همه به دست می 1s در بعد  باشد در حالی کهمی

c ا با عبارت بیان ر 10الکترون محاسبه شده از رابطه باشد که ضریب پخش یک پارامتر تنظیم کننده می

 الکترون تحرککند. سرانجام ضریب شده پیشین در سایر منابع را با همدیگر سازگار می
e توان از را می

 د:کرزیر محاسبه  رابطه

(21                                  )                 .=
eBTk

eDe
e 

کند در حالی که ها را توصیف میکه در آن عبارت اول در طرف راست ترابرد ناشی از گرادیان چگالی گونه

به  j و jD کند. اینجاتوصیف میهای باردار ناشی از تاثیر میدان الکتریکی را عبارت دوم ترابرد گونه

پتانسیل الکتریکی با ضریب منفی برای یون و   باشند. ومی j ترتیب ضریب پخش و تحرک پذیری گونه

پتانسیل الکترواستاتیکی در نقاط مختلف تخلیه از حل معادله پواسون  باشد.با عالمت مثبت برای الکترون می

 د:گردزیر تعیین می 

(13)                                        ,=
ion=0

2

2









  ej

j

nn
e

dz

d




 

آنجا جمع بندی در طرف راست بر روی همه یون ها انجام می گیرد. پالسمای در نظر گرفته شده در این کار  

 فصل قبل پالسمایهمانند دو 
24/HCH  می باشد که سنتیک آن بصورت جامع در فصل های قبل توصیف

صفر در  )2cm=z( و هم بر روی کاتد )z=0( گردید. در این مدل چگالی الکترون ها هم بر روی آند

خنثی از شرط نویمن )مشتق عمود صفر( در مرزها تبعیت نظر گرفته می شوند در حالیکه یون ها و گونه های 

می کنند. برای معادله پواسون، پتانسیل بر روی آند مقدار صفر و بر روی کاتد مقدار منفی با رابطه زیر داده می 

 د:شو
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(14                                                  )),(2= tSinVV rfrf  

ها ثابت در نظر گرفته باشد. در این مدل دمای الکترونمی MHz13.58=rf و rfV=100 که در آن 

 .می شود بطوریکه از حل معادله انرژی برای الکترون صرفنظر می گردد

  

 پالسمای متانشیمی -2-2-2

 فشاردر این کار ما بر روی پالسمای کم           
24/HCH های شویم. مکانیسم سنتیک واکنشمتمرکز می

الکتروشیمیایی در این پالسما در کارهای زیادی با جزئیات به صورت دقیق ارائه شده است. و بنابراین در این جا 

 20نشان داده شده،  1گیرد. در این کار به طوری که در جدول تنها به صورت مختصر مورد بررسی قرار می

های شیمیایی به حساب آورده شده در پالسما در جدول فته شده است. مجموعه کامل واکنشگونه در نظر گر

ها، در نظر خنثی برانگیختگی ارتعاشی به منظور کم کردن گونه-های الکتروننشان داده شده است. واکنش  2

 2ها در جدول یر آنها، ضرایب آهنگ واکنش ثابت در نظر گرفته شده است و مقادبرای واکنش اند.گرفته نشده

نمایش داده  3برای هر گونه در جدول ( 1)های چشمه محاسبه شده معادله ارائه شده است. همچنین عبارت

 جونز-شده است. پارامترهای لنارد
i و

i 4ها در جدولها و پارامتر انرژی آنیعنی قطر برخورد گونه 

 ]. 73, 72ه است ]آوری شدجمع

 

 .های شرکت کننده در مکانیسم واکنشگونه :1جدول 

 شماره گونه شماره گونه شماره گونه شماره گونه

52HC 16 

5CH 11 
2CH 6 H 1 



52HC 17 
22HC 12 

3CH 7 
2H 2 

62HC 18 

22HC 13 

3CH 8 

2H 3 

83HC 19 
42HC 14 

4CH 9 

3H 4 
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e 20 

42HC 15 

4CH 10 CH 5 

 

 

 .مکانیسم واکنش :2جدول

sm(ثابت آهنگ فرمول واکنش   مرجع  )3/

   خنثی-الکترون

  eCHCHe 244
 )14.6/(exp103.17= 14

1 eTk   [ 27 ] 

 

 

 

 

 

Simulation of plasma coating of nanoparticles in presence of 

circularly polarized electric field 
 

Zahra Ebadi 

  

Abstract 

 

Results of experimental research on plasma coating of nanoparticles show that the 

film coated onto nanopowders are non-uniform as it results in that the nanoparticles lose 

their sphericity after the coating process. In this work, it is proposed that rotation of 

particles during the process by circularly polarized electric field can improve the film 

uniformity. To confirm that, we simulate the system by using fluid model for plasma 

discharge and surface deposition and heating models for nanoparticles. Also, linear and 

rotational dynamics models for the nanoparticles are considered in the simulation. The 

results of the study show that by applying the external field the decrease in the sphericity of 

particles is stopped and the coated film becomes remarkably uniform. Also, it is found that 
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the control of sphericity is strongly dependent on frequency and amplitude of the external 

field. Findings of this work can be helpful to produce spherical core-shell nanopowders in 

nanomaterial industry. 

 

 

Keywords: Plasma coating, Nanoparticle, Discharge, Plasma sheath, Particle heating, 

Deposition, Methane plasma, Particle dynamics    

 



 
 

  

  University of Mohaghegh Ardabili 

 

Final Report of Research Project 

 

Simulation of plasma coating of nanoparticles in 

presence of circularly polarized electric field 

 

Zahra Ebadi 

 

Department of Physics 

Faculty of Science 

 

This Research Project Has Been Financially Supported by the Office of  

ViceChancellor for Research 

 

Novomber 2017 



 
 

 

 


