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Samenvatting 

Bij de produktie van gei.ntegreerde schakelingen vinden radiofrequente (RF) plasma's een 
belangrijke toepassing als etsend medium. Bij het etsproces spelen de (positieve) ion en 
die uit de glow van het plasma naar de electroden bewegen, een belangrijke rol. Voor 
een goed etsresultaat is kennis van de energieverdeling van deze ionen aan de electroden 
noodzakelijk. 

Gedurende dit afstudeerproject bij de groep Elernentaire Processen in Gasontladingen, zijn 
met een deeltjesmodel sirnulaties verricht aan RF-plasrna's. Sirnulaties op basis van derge
lijke rnodellen geven gedetailleerde inforrnatie over het gesirnuleerde systeern. Het doel van 
het afstudeerproject is om met behulp van dergelijke sirnulaties de ionen-energieverdelingen 
aan de electroden te bestuderen. 

Gesirnuleerd zijn een waterstofplasrna opgewekt tussen gelijke planparallelle electroden en 
een argonplasrna met bolsyrnrnetrische electroden. De afstand tussen de electroden is bij 
het waterstofplasrna 20 ern en bij het argonplasrna 2 ern. De frequenties en de arnplituden 
van de RF-spanning zijn respectievelijk 10 MHz en 1000 Volt, en 13.56 MHz en 150 Volt. 
De druk van het waterstofgas is 20 rnTorr en van het argongas 0.5 Torr. 

Bij de sirnulaties van het waterstofplasrna zijn ioniserende botsingen en ladingsruilbotsin
gen verdisconteerd. Het is een syrnrnetrische ontlading zodat de ionen-energieverdelingen 
aan beide electroden gelijk zijn. Bij het gesirnuleerde argonplasrna zijn uitsluitend io
niserende botsingen in rekening gebracht. Het plasma is niet syrnrnetrisch. De ionen
energieverdelingen aan de electroden verschillen. 

De ionen-energieverdelingen aan de electroden van de gesirnuleerde plasma's, zijn aan de 
hand van de verkregen inforrnatie goed te verklaren. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Een belangrijke toepassing van radiofrequente (RF) plasma's (gasontladingen) is het ge
bruik als etsend medium [8], met name bij de produktie van gei"ntegreerde schakelingen. 
Een te etsen sample (wafer) wordt hiervoor op de bekrachtigde electrode bevestigd. Omdat 
de wafer niet geleidend is, moet er een RF-ontlading worden gebruikt. Een voordeel van 
het etsen met behulp van een plasma, is de mogelijkheid om dit anisotroop te doen. Er 
is sprake van een voorkeursrichting naar de electroden en het sample toe. Dit is bij het 
etsen met een vloeistof, nat etsen, niet het geval. Met een plasma kunnen in een opper
vlak structuren worden aangebracht tot in de orde van 0.5 J.Lm, met een vloeistof tot in de 
orde van 2 a 3 J.Lm. Het aantal schakelingen per oppervlakte-eenheid kan dus bij een met 
een plasma geetste schakeling aanzienlijk grater zijn dan bij een met een vloeistof geetste 
schakeling. 

Bij het etsproces spelen de positieve ionen die uit de bulk (glow) van het plasma naar de 
electroden bewegen, een belangrijke rol. Voor een goed etsresultaat en om het etsproces te 
modelleren is kennis van de ionen-energieverdeling aan de electroden (lEV) noodzakelijk. 
lonen met een te hoge energie zouden het substraat kunnen beschadigen, terwijl ionen met 
een te lage energie geen bijdrage leveren aan het etsproces. 

In de onderwerpsgroep Elementaire Processen in Gasontladingen van de vakgroep Deel
tjesfysica, wordt daarom onder andere onderzoek gedaan naar de lEV. Daartoe is een 
massaspectrometer met een energieselector achter de geaarde electrode van een etsreactor 
geplaatst [1],[2]. Hiermee kan de lEV worden gemeten aan de geaarde electrode. Met de 
massaspectrometer kan de ionensamenstelling van het plasma worden bepaald. Deze me
tingen worden om practische redenen (nog) niet aan de bekrachtigde electrode uitgevoerd. 

Ter aanvulling en ter ondersteuning van dit onderzoek, is dit afstudeerproject gestart. 
Het oorspronkelijke plan was om aan de hand van de theorie van deeltjesmodellen en 
een voorbeeldprogramma [4], zelf een computerprogramma te ontwikkelen waarmee RF
plasma's kunnen worden gesimuleerd. De reden om een deeltjesmodel te gebruiken, ligt in 
het feit dat een simulatie op basis van een dergelijk model gedetailleerde informatie geeft. 
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Het idee was dat deze informatie inzicht zou geven in de totstandkoming van de lEV. 

Er bleken echter al op een deeltjesmodel gebaseerde simulatieprogramma's te bestaan. 
Deze zijn ontwikkeld door J.P. Verboncoeur, V. Vahedi en C.K. Birdsall van de Plasma 
Theory and Simulation Group van de Universiteit van Californie. De programma's zijn 
ter beschikking gesteld door W.G.J.H.M. van der Sark van bet Debye Instituut te Utrecht. 
De programmatuur bestaat uit vier programma's, ESl, PDPl, PDCl en PDSl, geschreven 
in Microsoft C. De programma's draaien op IBM-compatible PC's. Het programma ESl 
is een simulatieprogramma op basis van de Vlasov-vergelijking (botsingsloze of ongecor
releerde benadering). De programma's PDPl, PDCl en PDSl zijn simulatieprogramma's 
waarbij de electroden respectievelijk planparallel, cilindersymmetrisch en bolsymmetrisch 
zijn. Bij deze drie programma's kunnen binaire botsingsprocessen, zoals ionisatie, exitatie 
en ladingsruil, worden verdisconteerd. Alle programma's zijn quasi een-dimensionaal: de 
positie van de deeltjes wordt een-dimensionaal behandeld en de snelheid drie-dimensionaal. 

Het programma ES 1 is gebruikt om ervaring op te doen met bet simulatieproces en om 
de programmatuur te testen. Als eerste is een simulatie gedaan waarbij twee electronen 
in een harmonische potentiaal bewegen. Daarna is bet verschijnsel 'Landau demping' on
derzocht. Dit is bet effect dat een plasma bepaalde electro(magnetische) golven dempt [5]. 
Beide simulaties zijn op een PC-AT uitgevoerd. Vervolgens zouden er op de PC met de 
andere programma's simulaties van RF-plasma's worden uitgevoerd, te beginnen met een 
planparallelle situatie en daarna met een bolsymmetrische situatie. Het bleek echter niet 
mogelijk om dit op een PC te doen, aangezien bier zeer lange rekentijden ( weken) mee 
gemoeid zouden zijn. Op grond hiervan is besloten deze simulaties op de Alliant FX/2800 
van bet rekencentrum van de TUE, uit te voeren. Daartoe zijn de programma's PDPl en 
PDSl aangepast, omdat Microsoft C niet geheel overeenkomt met standaard ANSI C. 

Met PDPl zijn simulaties uitgevoerd aan een RF-waterstofplasma, deels omdat hiervan 
in de literatuur [11] al enige resultaten zijn vermeld. De afstand tussen de gelijke planpa
rallelle electroden is 20 em. Bij deze simulaties zijn ioniserende en ladingsruil botsingen in 
rekening gebracht. De structuur van de verkregen lEVen is goed te verklaren. Aansluitend 
zijn er met de bolsymmetrische variant PDSl, simulaties van een RF-argonplasma verricht. 
Deze opstelling is gekozen om de simulatie zo goed mogelijk overeen te Iaten komen met 
de experimentele opstelling waarmee de lEV wordt gemeten. Bij deze berekeningen zijn 
uitsluitend ioniserende botsingen verdisconteerd. 

De modellen die worden gebruikt om plasma's te simuleren, zijn ruwweg in te delen in 
drie kategorien, te weten: (1) kinetische modellen ( deeltjesmodellen), (2) vloeistofmodellen 
waarbij de plasmadeeltjes als een vloeistof worden gezien en {3) hybride modellen waarbij 
een deel van de plasmadeeltjes wordt gesimuleerd met een vloeistofmodel en het andere 
deel met een kinetisch model. Kinetische modellen worden vooral gebruikt om plasma's 
met !age ionen- en electronendichtheden te simuleren. Bij hogere ionen- en electronendicht
heden, worden vloeistofbeschrijvingen gebruikt. De hybride modellen worden toegepast als 
men is ge!nteresseerd in een zeker dee! van de plasmadeeltjes. Deze worden dan met een 
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deeltjesmodel beschreven. De andere deeltjes met een vloeistofmodel. 

Dit verslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel, de hoofdstukken 2-4, kan worden 
beschouwd als achtergrondkennis. In hoofdstuk 2 wordt de opbouw van RF-plasma's en 
de totstandkoming van de lEV en de energieverdeling van de electronen aan de electroden 
besproken. De achtergrond van de Vlasov- en Boltzmann-vergelijking is het onderwerp van 
hoofdstuk 3. Het hier gebruikte deeltjesmodel is het onderwerp van het vierde en laatste 
hoofdstuk van het eerste deel. Het tweede deel beslaat drie hoofdstukken met daarin 
de resultaten van de simulaties en de conclusies. In het 5de en 6de hoofdstuk worden de 
resultaten van de simulatie van achtereenvolgens een RF-waterstof- en een RF-argonplasma 
gepresenteerd. In hoofdstuk 7 volgen de conclusies. Het laatste hoofdstuk van dit verslag, 
hoofdstuk 8, kan worden beschouwd als toegift. In dit hoofdstuk wordt een programma 
besproken, waarmee de ionenbeweging in het ruimteladingsdeel van een RF-plasma kan 
worden gesimuleerd. 
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Hoofdstuk 2 

Radiofrequente plasma's 

2.1 Inleiding 

Een plasma kan men opvatten als een gedeeltelijk gei.oniseerd gas dat op voldoende grote 
lengteschaal ladingsneutraal is. De geladen deeltjes, ionen en electronen, bepalen de ei
genschappen van het plasma. Een vereiste bij de beschrijving van een plasma is dat de 
theorie zelfconsistent en dus niet-lineair moet zijn. Een lineair model eindigt in dit geval 
altijd in de vraag van de kip of het ei: wie een aanname doet over het verloop van de 
potentiaal, legt via de Poisson-vergelijking de ladingsverdeling vast en oingekeerd. In de 
eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk zal een beknopte beschrijving worden gegeven van 
RF-plasma's (voor een uitgebreidere behandeling zie Ref. [8],[9]). Dit betreft de ruimtelijke 
opbouw en de ontwikkeling in de tijd. In de daaropvolgende paragraaf komt ter sprake hoe 
de energieverdeling van de electronen en ion en aan de electrode tot stand komt. 

2.2 Opbouw van radiofrequente plasma's 

In figuur 2.1 is schematisch een RF-plasma opstelling geschetst. De opstelling bestaat uit 
een RF-spanningsbron, een aangedreven en een geaarde electrode. Tussen de electroden 
bevindt zich een plasma. Het plasma bestaat uit een glow (in figuur 2.1 gestippeld weerge
geven) en twee ruimteladingsgebieden met positieve ruimtelading. Het RF-vermogen kan 
direct worden ingekoppeld, DC-koppeling, of via een condensator, AC-koppeling. Bij DC
koppeling wordt de spanning op de bekrachtigde electrode gegeven door de spanning van 
de voeding. Bij AC-koppeling heeft het systeem door de spanning over de condensator een 
extra vrijheidsgraad. 

De ruimteladingsgebieden liggen tussen de glow en de electroden in. De glow is er als 
het ware door opgesloten. Op voldoende grote schaal is de glow ladingsneutraal, ne = ni. 
Men noemt de low daarom wel quasi-neutroal. De maat van deze schaal is de Debyelengte 

>.o = EoksTe/nee2, waarbij ne en Te achtereenvolgens de dichtheid en de temperatuur van 
de electronen voorstellen Opdat de glow quasi-neutraal is, moet de gemiddelde afstand 8 
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l..·--·-··.L.------1 

Figuur 2.1: Een RF-plasma opstelling. Een RF-spanningsbron drijft de linker-electrode 
aan. Het plasma bestaat uit een glow (gestippeld) die is ingesloten door twee gebieden met 
positieve ruimtelading. Het RF-vermogen kan direct worden ingekoppeld (DC-koppeling, 
doorgetrokken lijn) of via een condensator (A C-koppeling, gestippelde lijn) 

tussen de deeltjes veel kleiner zijn dan Ao en moet Ao weer veel kleiner zijn dan de lengte 
L van de glow. 

8 « Ao « L 

Aileen binnen de Debyelengte, kan er ladingsscheiding optreden. De plasmadeeltjes zullen 
deze ladingsscheiding willen herstellen. Dit leidt tot oscillaties met een frequentie, de 

plasmafrequentie, Wp = Jnq 2 / t 0 m, waarbij m de massa en q de lading van de deeltjes is. 

De potentiaal in de glow, de plasmapotentiaal, is altijd boger dan die van beide electro
den onafhankelijk van de waarde voor de potentiaal op de electroden. Dit is een gevolg van 
het feit dat een electron veel lichter en dus mobieler is dan een ion. Zodra een electrode 
een hogere potentiaal heeft dan de glow, zullen er electronen naar de electrode bewegen en 
deze negatief opladen tot de potentiaal van de electrode lager is dan die van de glow. De 
electrode stoot dan electronen af en trekt ionen aan; er onstaat bij de electrode een gebied 
met een positieve ruimtelading. Dit gebied wordt sheath ( =schede) genoemd. 

Als de oppervlakte van de electroden gelijk is, zal de ontlading symmetrisch zijn. Het 
gemiddelde spanningsverschil over de sheath's is gelijk. Als de electroden niet gelijk zijn, 
is de ontlading niet symmetrisch. Met behulp van een eenvoudige theorie [8] waarbij de 
sheath's worden opgevat als capaciteiten (het capacitieve grenslaag model), valt in te zien 
dat in dat geval het gemiddelde spanningsverschil vk t ussen de kleine electrode ( oppervlak 
A~t) en de glow groter is dan het gemiddelde spanningsverschil V8 tussen de grote electrode 
(oppervlak A8 ) en de glow. De verhouding tussen Vk en V8 hangt uitsluitend af van de 
oppervlakteverhouding 

(2.1) 

met q = 4. Bij experimenten is overigens vastgesteld dat voor de parameter q geldt 
1.25 ~ q ~ 2.50 [3]. 
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2.3 Tijdontwikkeling van radiofrequenteplasma's 

Radiofrequente plasma's kenmerken zich door het feit dat de frequentie WRF van de aange
legde spanning VRF(t) = VRF sin(WRFt), veel hoger is dan de plasmafrequentie Wp,i van de 
ionen en veellager dan de plasmafrequentie wp,e van de electronen 

I Wp,i ¢:: WRF ¢:: Wp,e • I 
Omdat Wp,e ~ Wp,i zullen we in het vervolg de electronen-plasmafrequentie als de plasma
frequentie Wp aanduiden. 

Als gevolg van de RF -spanning, treden er in de plasmapotentiaal varia ties op met de 
frequentie van deze spanning. De ionen kunnen deze veranderingen niet helemaal volgen. 
Zij ervaren een gemiddelde potentiaal met daarop een tijdafhankelijke storing. In tegen
stelling tot de ionen kunnen de electronen de plasmapotentiaal wei volgen. Bij de evolutie 
van een RF-plasma zien we deze verschillen tussen ionen en electronen weer terug. 

Omdat de potentiaal van de glow altijd hoger is dan de spanning op electroden zullen 
ionen vanaf de randen van de glow, worden aangetrokken door de electroden. In het alge
meen zal de oversteektijd van de ionen veel groter zijn dan de duur van een RF-periode. De 
ionen brengen positieve lading naar de electroden. Er moet een moment zijn, waarop de 
electronen deze konstante ionenstroom kunnen compenseren. Gedurende een RF-periode is 
er voor iedere electrode maar een moment wanneer dat kan. In figuur 2.2 is het verloop van 
de potentiaal getekend voor een aantal RF-fasen. Rondom de RF-fasen ¢ = 1r /2 (maximale 

~ <b: 1!f:!. +V_,. 
0• Tf/6. 0 = srr;~, 

0 
(/)=0, 0= 17 I' 

C/1= 3Tij'). 

• -v .. 
le:O )(: L. 

r 1guur 2.2: De potentiaal voor een aantal RF-fasen. De plasmapotentiaal benadert bij RF
fase 4> = 1r /2 de spanning van de bekrachtigde electrode (x = 0) en bij 4> = 37r /2 die van de 
geaarde electrode ( x = L). 

RF -spanning) en 4> = 3Tr /2 (mini male RF -spanning) is het verschil tussen de plasmapo
tentiaal en de spanning op respectievelijk de aangedreven en de geaarde electrode zo klein 
dat electronen de electrode kunnen bereiken. De dikte van het ruimteladingsgebied d, is 
dan praktisch gelijk aan nul. Als de lading van de ionen is gecompenseerd, zal de electrode 
weer electronen gaan afstoten: d. wordt groter. Electronen die de glow hadden verlaten, 
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maar niet de electrode hebben bereikt, worden in de richting van de glow versneld. Via 
dit mechanisme wordt het vermogen van de RF-bron aan het plasma overgedragen. In 
figuur 2.3 is de tijdontwikkeling van de RF-spanning, de plasmapotentiaal en de ionen- en 
electronenstroom naar de bekrachtigde electrode, bij elkaar getekend. De plasmapotentiaal 

Figuur 2.3: De RF-spanning (· · ·), plasmapotentiaal (-- -), electronenstroom (positief) en 
de ionenstroom {negatief) als functie van de tijd in een grajiek. De plasmapotentiaal kan 
niet lager zijn dan de spanning op de electroden. De ionen stromen konstant naar de elec
troden. De electronen komen schoksgewijs aan. Gemiddeld komen er evenveel electronen 
als ionen aan bij de electroden. 

varieert van nagenoeg nul tot de amplitude van de RF-spanning. De ionen zorgen voor 
een konstante aanvoer van positieve lading die met een felle en korte electronenpuls wordt 
gecompenseerd. Bij DC-koppeling komen er gemiddeld over een RF-periode evenveel elec
tronen als ionen op de electrode aan. Bij AC-koppeling stelt de plasmapotentiaal zich zo 
in dat dit al voor een halve RF-periode geldt. 

Zo onstaat het beeld dat de sheath's periodiek met dezelfde frequentie als de aangelegde 
RF-spanning, krimpen en groeien. De ionen kunnen daarbij als achtergrondlading worden 
gezien. Het zijn de electronen die zorgen voor het krimpen en groeien van de sheath's. 
De ruimte waarbinnen de sheath's varieren, zal in het vervolg worden aangeduid als de 
sheathregio. Het electrisch veld hangt in de sheathregio niet alleen af van de plaats, maar 
varieert ook periodiek in de tijd. 

2.4 Energieverdeling van electronen en ionen aan de 
electro den 

De energieverdeling van de electronen aan de electroden is gelijk aan de de energieverdeling 
van de electronen in de glow; het transport van de electronen naar de electroden is een 
diffusieproces. De electronen gaan naar de electrode als het potentiaalverschil tussen de 
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glow en de electroden nagenoeg gelijk is aan nul. Ze verliezen of winnen derhalve geen 
energie als ze naar de electrode gaan. De beschrijving van de ionen-energieverdeling (IEV) 
aan de electroden is ingewikkelder. Zoals gezegd is de transporttijd van de ionen door de 
sheathregio groter dan een RF-periode. De ionen worden tijdens hun reis van de glow naar 
de electrode, periodiek versneld. 

Om de gedachten te bepalen gaan we uit van de in figuur 2.4 getekende situatie. De 
ionen komen met een zekere snelheid v0 vanuit de glow op het punt x = 0 de sheathregio 
binnen. De sheathdikte is d, en de electrode is x = d. De ionen botsen niet in de she-

I 

~: 
~ 1 a', "'t-;;.._ _______ ~ 

I 

9iow : 
e.+
~ 
~ 

I 

0 X 

Figuur 2.4: Vanuit de glow komen ionen de sheathregio binnen. De sheathdikte varieert 
van nul tot d. De glow eindigt bij x = 0 en de electrode bevindt zich in x = d. 

athregio. Gedurende hun reis naar de electrode, worden de ionen versneld als ze zich in 
de sheath bevinden en bewegen ze eenparig als dit niet het geval is. In figuur 2.5 zijn een 
paar ionenbanen in de phaseruimte weergegeven. De ionen zijn op verschillende momenten 
in de sheathregio gekomen . 

• v 

... '.- -~ 

d. lt 

Figuur 2.5: De banen van de ionen in de phaseruimte van de glow naar de electrode. De 
sheath-glow overgang beweegt periodiek tussen de glow en de electrode. De ionen worden 
daarom periodiek versneld. 

Gemiddeld zullen de ionen een energie winnen, die overeenkomt met het gemiddelde 

10 



potentiaalverschil tussen de electrode en de glow. Bepalend voor de structuur van de lEV 
is het stuk juist voor de electrode. Daar ondergaat een ion een veel sterker electrisch veld 
dan dichtbij de glow. Een deel van de ionen zal gedurende het laatste stuk worden versneld, 
een ander deel zal gedurende het laatste stuk eenparig bewegen. De sheath's varieren bij 
benadering sin usoi'daal. De perioden zonder veld (d. ~ 0) en met maximaal veld (d. ~ d) 
duren derhalve relatief het langst. Aangezien er een konstante ionenstroom is, zullen er 
meer ionen met een lage en een hoge energie aankomen dan ertussen in: er onstaat een 
zadelstructuur in de lEV (zie figuur 2.6). 

IEV 

lflt.V E 

Figuur 2.6: De lEV aan een electrode met de zadelstructuur. Gemiddeld winnen de ionen 
een energie die overeenkomt met het gemidde/de potentiaalverschil ~ V tussen de electrode 
en de glow. 

Een analytisch benadering van de lEV [10], gebaseerd op een hogefrequentie (HF) 
benadering, laat eveneens een zadelstructuur zien. Ook bij deze benadering is er sprake 
van een symmetrische ontlading en een botsingsloze sheathregio. Deze benadering berust 
op de aanname dat het spanningsverschil tussen de glow en een electrode gegeven wordt 
door V(t) = Ve(l + >. exp( iwt)), waarbij w de frequentie is van het HF-signaal en Ve gelijk is 
aan de gemiddelde plasmapotentiaal. De parameter>. is de verhouding tussen de amplitude 
Va van het HF-signaal en Ve. De dikte van de sheath is konstant, d. = d, en de ionen komen 
met een snelheid nul (!) uit de glow (x = 0, de electrode is x = d). Ret verloop van de 
potentiaal in de sheathregio is gegeven door 

V(x,t) = Ve(l + >.exp(iwt))[l- (xfd) 413J. 

De bewegingsvergelijking voor de ionen kan worden opgelost indien >. ~ miw2d2 f eVe , 
hetgeen resulteert in de volgende lEV (E = mivi2 /2): 

(2.2) 

waarbij ~E = (8e Vaf3wd) (2e Ve/mi)112 de afstand tussen de pieken van de zadel is. 
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Hoofdstuk 3 

Kinetische theorie 

3.1 Inleiding 

'Deeltjesmodellen' is een naam voor een klasse van simulatiemodellen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van deeltjes. Bij deze modellen wordt de toestand van een systeem gedefinieerd 
door de massa, lading, positie en impuls van een eindige verzameling deeltjes. De regels die 
de onderlinge interactie tussen de deeltjes beschrijven, bepalen de evolutie van het systeem. 

De relatie tussen de deeltjes van het simulatiemodel en de deeltjes van het gesimuleerde 
systeem wordt bepaald door de lengte en tijdschalen van het fysische systeem en door de 
beschikbare hulpmiddelen- computers. Zo zal het duidelijk zijn, dat bij een deeltjesmodel 
van ons zonnestelsel ieder simulatiedeeltje een planeet voorstelt, maar dat deze een-op-een 
relatie niet mogelijk is bij een deeltjesmodel van een plasma. 

Aangezien een computersimulatie niets anders is dan het numeriek oplossen van een 
begin-randwaarde probleem, is het belangrijk om de oorsprong van het te simuleren pro
bleem te kennen. De simulaties die voor dit afstudeerproject zijn verricht, zijn gebaseerd op 
de Vlasov- en Boltzmann-vergelijking. Deze vergelijkingen beschrijven de evolutie van een 
ensemble van deeltjes in de phaseruimte. Daarom zal in de volgende paragraaf een korte 
uiteenzetting worden gegeven over de oorsprong van de Vlasov- en Boltzmann-vergelijking. 
(Voor een uitgebreidere behandeling zie Ref, [5),[6]). 

3.2 Kinetische theorie 

Een complete en exacte beschrijving van een plasma moet de posi'tie en de snelheid bevatten 
van alleN deeltjes van het plasma. Een dergelijke beschrijving is mogelijk met behulp van 
de microscopische distributiefunctie F 

N 

F(x, :u, t) = 2: 8[x- xi(t)J8[v- vi(t)J (3.1) 
i=l 
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--------------

welke de voor de hand liggende eigenschap heeft dat 

lim I F(x, iJ, t)dxdiJ 
~i~ii' .... o 

aileen niet nul is - namelijk gelijk aan een - als een deeltje is gelocaliseerd in het punt ( x, iJ) 
van de zes-dimensionale phaseruimte It op het tijdstip t. De microscopische distributie
functie is een exacte beschrijving, maar zeer onpractisch gezien het grote aantal deeltjes 
(gemakkelijk meer dan 1020 ). 

Met behulp van een statistische benadering, kan een plasma worden beschreven met een 
continue distributiefunctie p. Met deze &stributiefunctie wordt de kans berekend dat een 
deeltje wordt gevonden in een gespecificeerd volume van de 6N -dimensionale phaseruimte 
r. De distributiefunctie p voldoet aan de Liouville vergelijking 

dp 8p N .... 8p N F;. 8p 
- = - + 2: v;. • ~ + 2: - · -= = 0, 
dt 8t i=l 8xi i=l mi 8vi 

(3.2) 

waarbij de kracht fi = F(xi) is samengesteld uit een externe kracht f';.extern en een onder
linge kracht tussen de deeltjes f'jntern = 'E#i fi; (Fi; is de kracht van deeltje j op deeltje 
i). De Liouville vergelijking drukt het behoud van waarschijnlijkheid uit in de phaseruimte 
r. Aangezien p een waarschijnlijkheidsdichtheid is, kan p worden genormaliseerd op een 
met 

I p(x1, ... xN, iJ1 ... , iJN, t)dx1 ... dxNdiJ1 ... diJN = 1. 

Het verband tussen de microscopische distributiefunctie F en de distributiefunctie p kan 
men als volgt inzien. De banen in de phaseruimte van de microscopische distributiefunctie 
F, hangen af van de plaats en snelheid van de deeltjes op een willekeurige begintijd. 
Door nu een ensemble gemiddelde te nemen of door over aile mogelijke begincondities 
te middelen, wordt het discontinue karakter van F weggerniddeld en verkrijgt men p. De 
distributiefunctie p bevat in essen tie dezelfde informatie en complexiteit als Fen analytisch 
is vergelijking (3.2) even onhandelbaar als vergelijking (3.1 ). Er is dus een vereenvoudiging 
van de beschrijving nodig. Dat kan door gereduceerde functies in te voeren. 

Gereduceerde functies bevatten, zoals de naam al aangeeft, weliswaar minder infor
matie maar zijn overeenkomstig gemakkelijker te hanteren dan de hierboven genoemde 
distributiefuncties. De eenvoudigste gereduceerde functie is de zogenaamde een-deeltjes 
distributiefunctie, ft, welke is gedefinieerd als het met p gewogen gemiddelde van F: 

(3.3) 

Integratie over de S functies en aanpassen van de indices geeft 
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De een-deeltjes distributiefunctie f 1(x, v, t)dxdv geeft het gemiddelde aantal deeltjes in het 
volume (dx, dv) in het punt (x, v) van de J.l phaseruimte op het tijdstip t. 

De twee-deeltjes distributiefunctie f 2 kan worden gei"nterpreteerd als het gemiddelde 
produkt van het aantal deeltjes in dxdv en dX'dil. Deze functie wordt gegeven door: 

f2(x, v, :t, V', t) = (E [o[x- xi(t)]h[v- vi(t)] ~ o[:t- x;(t)]o[t1- v;(t)]]). (3.5) 
•=1 J¢• 

Door wederom over de b'-functies te integreren en de indices aan te passen, verkrijgt men: 

f2(x, v, :t, iJ', t) = N(N- 1) I p(x, :t, :ia, ... , iN, v, iJ', va, ... , vN, t)d:ia ... d:iNdva ... dvN. 
(3.6) 

Op dezelfde wijze kunnen de 'opvolgers' van f 2 worden gedefinieerd fa, f 4 , etc., waarbij 
iedere volgende distributiefunctie meer informatie geeft dan zijn voorganger. Op deze wijze 
onstaat er een hierarchie van functies. 

Met deze hierarchie van functies kan een hierarchie van kinetische vergelijkingen wor
den verkregen, de BBGKY-ketting. De BBGKY-ketting is een verzameling van integro
differentiaal vergelijkingen die de evolutie van de gereduceerde distributiefuncties beschrij
ven. Door Liouville's vergelijking over N- s variabelen te integreren, wordt de vergelijking 
betreffende de gereduceerde functie f, verkregen. De vergelijking voor f 1 is 

dfi = 8f1 + v1. 8~1 + ffrnem. 8~1 +I F12. a~2dx2dv2 = o. (3.7) 
dt at 8x1 m1 8v1 m1 8v1 

De vergelijking voor f 1 heeft een term met f 2 , en de vergelijking voor f, heeft een term 
met f,+1 . Er is dus een benadering nodig om de ketting vergelijkingen te sluiten. De 
laagste orde benadering bij de vergelijking voor /I, geeft de Vlasov-vergelijking. Essentieel 
bij deze benadering is dat de deeltjes als niet gecorreleerd worden beschouwd. In dat geval 
kan namelijk de twee-deeltjes distributiefunctie worden geschreven als een produkt van 
een-deeltjes distributiefuncties: 

h(x, v, :t, V', t) = f1(x, v, t)f1(X', V', t). (3.8) 

Substitutie van benadering (3.8) in vergelijking (3.7) en weglaten van de index "1" geeft 
de Vlasov-vergelijking 

df of - of { ffextem IFf(~ ...,)d~d...,} of - = - + V • ---:; + + - X , V X V • ---:; = 0. 
dt at ox m m 8v 

(3.9) 

De integraal term in vergelijking (3.9) beschrijft de zelfconsistente acceleratie. Deze acce
leratie is het gevolg van een zelfconsistente kracht die door aile deeltjes gezamelijk wordt 
opgebracht. De kracht kan, als aangenomen wordt dat F electrostatisch is, 

- q2(x- x') 
F = ~- -Ia' 47l"to x- x' 
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worden geschreven als 

I f J(x\ if, t)d~dif = !L £. 
m m 

Dus kan in dit geval de Vlasov-vergelijking worden geschreven als 

df aj _. aj fertern + qE aj 
-=-+v·-+ ·-=0 dt at ax m av (3.10) 

De correlatie tussen de deeltjes kan worden meegenomen als er een correctieterm, de cor
relatieterm g, wordt toegevoegd aan de benadering (3.8) 

(3.11) 

Substitutie van deze benadering in vergelijking (3.7) geeft 

df =aj +v·af +fextern+qE.af =-JqE.agd~dif= (8!) 
dt at ax m av m av 8t b t 0 osmgen 

(3.12) 

Deze vergelijking staat bekend als de Boltzmann-vergelijking. De linkerkant is hetzelfde 
als bij de Vlasov-vergelijking. De rechterkant geeft de verandering van f ten gevolge van 
binaire botsingen. Door de correlatieterm g kan een individueel deeltje een interactie 
aangaan met een ander individueel deeltje. Dit was uitgesloten bij de Vlasov-benadering. 

In essentie kan de BBGKY-ketting worden gezien als een ontwikkeling naar de klein
heidsparameter 1/No, waarbij No het aantal deeltjes in een Debyebol is. De Debyelengte 
Ao is een karakteristieke lengte (8] voor een plasma. Aangezien voor een RF-plasma geldt 
dat No ~ 1, voldoen de eenvoudigste vergelijkingen van de BBGKY-ketting reeds als 
beschrijving van deze plasma's. 

De Vlasov- en de Boltzmann-vergelijking worden beschouwd als de fundamentele ver
gelijkingen in de plasmafysica. Aangezien beide niet lineaire vergelijkingen zijn, kunnen 
zij analytisch aileen worden opgelost als er nag verdere benaderingen worden gemaakt. 
Als men echter de oplossingen van deze vergelijkingen inclusief de niet-lineaire effecten, wil 
vergelijken met experimentele resultaten, moet men overstappen naar computerberekingen. 
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Hoofdstuk 4 

Deeltjesmodellen van plasma's 

4.1 Inleiding 

De theorie van deeltjesmodellen is ontwikkeld gedurende de laatste twintig jaar en valt qua 
ontwikkeling min of meer samen met die van (snelle) computers. In de volgende paragrafen 
zal een samenvatting van deze theorie worden gegeven, beperkt tot het hier relevante geval, 
namelijk van deeltjesmodellen van plasma's. Een uitgebreidere behandeling kan worden 
gevonden in Ref. [ 4], [ 6] en [7]. 

In overeenstemming met de definitie van een plasma, worden de eigenschappen van 
een plasma hoofdzakelijk bepaald door de geladen deeltjes, ionen en electronen. Een 
gei'dealiseerd theoretisch model van een plasma is de Vlasov-vergelijking welke de evo
lutie van de distributiefunctie !; van elk soort deeltjes beschrijft, gecombineerd met de 
electrostatische vergelijkingen voor de potentiaal </J, het electrisch veld E en de kracht F. 
De index j ( 1 :::; j :::; het aantal soorten deeltjes) geeft aan welk soort deeltje de distributie
functie !; beschrijft. Magnetische velden worden verwaarloosd. Als wordt aangenomen dat 
alle relevante grootheden slechts van een ruimtelijke coordinaat x afhangen, dan hebben 
we te maken met het volgend stelsel vergelijkingen: 

aj· aj· q·E aj· 
-

3 + v-3 + -3
---

3 = 0 
at ax ffij av 

d?<P p d<P 
-=--en F = q·E = -q·
dx2 t:o 3 3 dx 

( 4.1) 

( 4.2) 

Hierbij is p de ladingsdichtheid en qi en mj de lading en massa van het jde soort deeltjes. 

De Vlasov-vergelijking is niet geschikt om een ruimtelijk begrensd plasma te simuleren. 
Om het verlies van deeltjes aan de wanden te compenseren, hebben deeltjesmodellen die 
dergelijke plasma's beschrijven een produktieterm (ionisatie) nodig. In een dergelijk geval 
is het gebruik van de Boltzmann-vergelijking noodzakelijk. 
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4.2 Basisprincipe van deeltjesmodellen 

Feitelijk volgen deeltjesrnodellen de evolutie van de distributiefuncties van aile soorten 
deeltjes in de phaseruimte. Laten we voor het gemak aannernen dat we slechts met een 
soort ongecorreleerde deeltjes te rnaken hebben en dat wederorn aile relevante grootheden 
slechts van een ruirnelijke coordinaat x afhangen. Dus, op een zeker tijdstip t is er een 
bekende distributiefunctie f in de x-v phaseruimte. Veronderstel dat de x-v phaseruimte 
is verdeeld in een regelmatige rij van,infinitesirnale cellen da = dxdv, waarbij da klein 
genoeg is, zodat niet rneer dan een deeltje in een eel past. (zie fig. 4.1 ). De kans dat een 

v 

X 

Figuur 4.1: De phaseruimte is verdeeld in infinitesimale cellen. De distributiefunctie is 
bthouden langs deeltjesbanen. 

eel bij (x, v) is bezet op tijdstip t, wordt gegeven door f(x, v, t)da. Als gegeven is dat de 
eel bezet is op tijdstip t, dan zal er een deeltje in de eel in (x', v') op tijdstip t' zijn, waarbij 
( x', v') is gerelateerd aan ( x, v) door de bewegingsvergelijkingen: 

l t' it' F(T) 
x' = x + v(T)dT en v' = v + --dT. 

t t m 
(4.3) 

Dus, de distributiefunctie f is behouden langs deeltjesbanen 

I f(x,v,t)=f(x',v',t'). (4.4) 

De combinatie van vergelijkingen (4.3) en (4.4) is gelijk aan de Vlasov-vergelijking (4.1). 
Het bewijs van deze bewering is eenvoudig. 

Bewijs: 
In het algerneen geldt voor de differentieerbare distributiefunctie f 

i {l - d[/dt 
f(xbvt,td=f(xo,vo,to)+ ~ {Vd(~)}· - ds 

eo ld<fdtl 
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waarbij { = (x, v, t) en ds een lijnelement is van de lijn die de punten & en & verbindt. 
lnvullen van de bewegingsvergelijkingen dx = vdt en mdv = Fdt en van de lengte ds = 
ld{/dtidt geeft 

Deze vergelijking is waar voor alle it, zodat als de Vlasov-vergelijking geldt, er geldt 
f(xo, vo, to) = f(xt, Vt, it) en omgekeerd. 0 

Dus, als de waarden van de distributiefunctie op een zeker moment bekend zijn voor iedere 
infinitesimale eel, kan men f in de tijd vooruit bewegen, door de bewegingsvergelijkingen 
te integreren. 

Het is natuurlijk niet mogelijk om f voor ieder infinitesimale eel te Lekijken. In plaats 
daarvan, wordt er in de praktijk een verzameling punten {xi, Vi, i = 1, ... , Np} uit de phase
ruimte genomen. Ieder punt representeert een element uit de phaseruimte overeenkomend 
met N. =feel fda plasmadeeltjes per oppervlakte-eenheid in het y, z-vlak. De banen door 
de phaseruimte van de verzameling punten worden gegeven door de bewegingsvergelijkin
gen 

dx· dv· 
-

1 = v· en N. m-
1 = F(x·). dt I a dt I 

( 4.5) 

De gekozen punten worden aangeduid als superdeeltjes, aangezien hun banen in de pha
seruimte worden gegeven door bewegingsvergelijkingen die overeenkomen met die voor 
'gewone' deeltjes. 

Met behulp van de hiervoor vergaarde informatie kan een schema worden opgesteld 
voor een simulatieprogramma. De evolutie van het systeem wordt gevolgd met een Ius met 
tijdstap tl.t. In figuur 4.2 is deze lus weergegeven. In het schema is een botsingsdeel en 
een extern circuitdeel opgenomen. Het schema correspondeert met de Vlasov-benadering 
als deze delen niet worden gebruikt. lndien een van deze delen of beide wordt gebruikt, 
correspondeert het schema met de Boltzmann-benadering. In het laatste geval is het van 
belang dat de tijdstap tl.t duidelijk kleiner is dan de kleinste typische botsingstijd. In de 
volgende paragrafen wordt ieder deel van h~t schema besproken. 

4.3 Oplossen van de bewegingsvergelijkingen 

Een algemeen gebruikt schema om de bewegingsvergelijkingen (4.3) numeriek op te lossen, 
is het leapfrog-schema. Bij dit schema springen de plaats en de snelheid elkaar voortdurend 
in de tijd voorbij. In figuur 4.3 is dit proces weergegeven. Essentieel is dat de posities op 
heeltallige en de snelheden op halftallige tijdstippen bekend zijn. Het leapfrog-schema is 
(de bovenindices geven de tijd aan) 

( 4.6) 
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Botsingen 

Oplossen bewegingsvergelijkingen 

van de superdeeltjes 

Interpoleren van de kracht Toekennen lading aan bet rooster 

Oplossen veldvergelijkingen 
' 
I ._ ____________________________ -J 

Oplossen extern circuit 

Figuur 4.2: De tijdstaplus van het simulatieprogramma. De distributiefunctie wordt met 
tijdstappen ~t in de phaseruimte voortbewogen. Zonder het botsingsdeel en het externe cir
cuitdeel correspondeert het schema met de Vlasov-vergelijking. Als het botsingsdeel en ex
terne circuitdeel worden gebruikt, correspondeert het schema met de Boltzmann-vergelijking 

vn+l/2- vn-1/2 = pn~t. (4.7) 
m 

Dit schema is van de tweedeorde, hetgeen betekent dat de afbreekfout van de orde 0 ((~t)2 ) 
is. Als vergelijking (4.6) wordt gesubstitueerd in vergelijking (4.7) en gebruik wordt ge
maakt van xn - xn-1 = vn-l/2 ~t, dan is 

xn+l - 2xn + xn-1 pn 
=-

(~t)2 m 

wat een tweede orde approximatie is voor d2xfdt2 = F(x(t))/m. 

Omdat er wordt geintegreerd in de tijd is bet belangrijk om te weten hoe bet leapfrog
schema fouten in tijd doorgeeft. Aan ezien in een plasma de deeltjes ruwweg oscilleren met 
hun plasmafrequentie w, = nq2 f f()m, is bet zinnig om de harmonische oscillator als basis 
te nemen voor een foutenanalyse van bet leapfrog-schema. De met de een-dimensionale 
harmonische oscillator overeenkomende leapfrog oscillator is 

xn+l - xn - vn+l/2 ~t 

Vn+l/2 _ Vn-1/2 = -Wp 2Xn ~t. 

19 

( 4.8) 



v 

Figuur 4.3: Het leapfrog-schema is een veelgebroikt schema om de bewegingsvergelijkingen 
te vervangen. /( enmerkend is het feit dat plaats en snelheid elkaar voortdurend voorbij 
sprmgen. De posities zijn bekend op heeltallige tijdstippen, de snelheden op halftallige. 

Laat X 0 , X 1 , ••• en v-1/ 2 , V112, ••• de exacte oplossing zijn van de eindig-differentie 
vergelijkingen. \Ve schrijven de berekende waarden x"' en vn+l/2 als 

( 4.9) 

waarin t::: en t::~+l/2 de afrondingsfouten voorstellen. Computers hebben immers een be
perkte nauw keurigheid. lnvullen van de berekende oplossing ( 4.10) in de eindig-differentie 
vergelijkingen (4.9) verminderd met de exacte oplossing geeft 

t::n+l _ t::n = t::n+l/2 6t 
z z 'II 

.,n+l/2 _ "'n-1/2 = 2"'n "t 
""v ""v -Wp ""z .u. · 

Introduktie van ? = ( t::~:~/2 ) maakt het mogelijk om deze vergelijkingen te schrijven 

als 

Het leapfrog tijdintegratie-schema is stabiel als eerder gei'ntroduceerde fouten niet worden 
versterkt, ofwel als 11?+111 ~ 11?11· Dat is het geval als de absolute waarde van de eigen
waarden van de matrix G, de arnplificatiematrix, zeg A+, A_, gelijk of kleiner is dan een. 
De eigenwaarden van G worden gegeven door de wortels van de karakteristieke vergelijking 
det( G- AI) = 0, welke in dit geval gelijk is aan 

A2
- ((wp6t?- 2)A + 1 = 0. 

Dus, de eigenwaarden van G zijn: 

A± - ~ ( 2- (wp6t)2 ± wp6tJ(wp6t)2 - 4) als wp6t > 2 

A± ~ ( 2- (wp6t) 2 ± iwp6tJ4- (wp6t)2) als wpAt ~ 2 
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Het is eenvoudig in te zien dat I-X± I ~ 1 slechts dan als wtit ~ 2. Dit betekent dat de 
parameter tit van het discrete model in ieder geval aan de volgende voorwaarde moet 
voldoen: 

( 4.9) 

Dit stabiliteitskriterium geeft een absolute limiet aan de tijdstap tit. Het is interes
sant om de oplossing van de leapfrog harmonische oscillator te vergelijken met die van de 
corresponderende analytische. De leapfrog oscillator kan worden geschreven als 

x"+l- 2x" + x"-1 = -wp2 (tit) 2x". ( 4.10) 

Substitutie van x = x0 e-i0t met t = ntit, geeft 

sin( Otit) = ± wptit 
2 2 ' 

( 4.11) 

zodat de algemene oplossing van vergelijking ( 4.10) gelijk is aan 

x" =a cos(Ontit) + bsin(Ontit). (4.12) 

Deze oplossing kan worden vergeleken met de algemene oplossing van d2 x / dt2 = -wP 2 x, 
welke gelijk is aan 

x(t) = acos(wpt) + bsin(wpt). (4.13) 

Dus, de leapfrog oscillator geeft net als in het analytische geval een sinusoi"dale variatie van 
de positie van het deeltje, zij het met een aangepaste frequentie S1 gegeven door vergelij
king ( 4.11 ). Deze frequentie ligt hoven de frequentie van de analytische oplossing wp en 
neemt toe met het groter worden van de tijdstap totdat het stabiliteitskriterium is bereikt. 
Als we bijvoorbeeld als fysische frequentie nemen wp = 1 x 108 rad/s en wptit = 0.25, dan 
is het relatieve verschil tussen de tijdens de simulatie geobserveerde frequentie S1 van de 
leapfrog oscillator en de fysische frequentie wp gelijk aan 0.0026. 

4.4 Oplossen van de veldvergelijkingen 

Als de waarde van de potentiaal op de twee electroden van een plasmaopstelling (zeg 
x = 0 en x = L, zie figuur 2.1) <P(O), <P(L) of de afgeleiden d<P(O)jdx and d<P(L)/dx en 
de ladingsdichtheid is gegeven, ligt de potentiaal tussen de electroden via de Poisson
vergelijking vast. De tweede orde eindig-differentie vorm van de Poissonvergelijking 

cP<P p 
dx2 =- t:o' ( 4.14) 

is gelij k aan ( <PP = <P( Xp) = <P(ptix), PP = p(ptix)) 

cPp+l - 2<PP + cPp-1 _ PP 
(fix )2 fo 

( 4.15) 
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Als eenmaal de potentiaal bekend is, kan vervolgens met behulp van de tweede orde eindig
differentie variant van d</J(x)fdx = -E(x), 

E. - <Pi-1 - <Pi+l 
1 - 2.6x ' 

( 4.17) 

het electrisch veld E worden bepaald. 

Er zijn veel methoden om vergelijking ( 4.16) op te lossen. Bij de simulatieprogramma's 
die bij dit afstudeerproject zijn gebruikt, zijn twee methoden toegepast, namelijk Fast 
Fourier Transforms (FFT) bij het simuleren van ongecorreleerde plasma's en het Thomas
algoritme bij ruimtelijk begrensde plasma's. 

Zoals gezegd, kan met het Vlasov-model geen ruimtelijk begrensd plasma worden gesi
muleerd. Simulaties op basis van de Vlasov-vergelijking betreffen daarom in het algemeen 
een deel van de glow, het quasi-neutrale gedeelte. Ret ligt dus voor de hand dat bij dit 
soort simulaties periodieke randvoorwaarden worden toegepast 

<!J(x) = <P(L + x). 

Ret gesimuleerde systeem wordt als het ware oneindig uitgebreid met copieen van het 
orgineel. Deze condities overspecificeren vergelijking (4.16), hetgeen tot gevolg heeft dat 
er zich in het gesimuleerde systeem als geheel geen netto lading kan bevinden. Periodieke 
randvoorwaarden maken het mogelijk om vergelijking (4.16) aan te pakken met FFT. 
Een belangrijk voordeel hierbij is dat dan de (discrete) Fourier getransformeerden van de 
potentiaal en de ladingsdichtheid bekend zijn. Dit geeft informatie over de dominante 
golflengten van golfverschijnselen in het plasma. 

Bij een simulatie op basis van de Boltzmann-vergelijking, is het niet mogelijk om peri
odieke randvoorwaarden op te leggen, zodat het niet mogelijk is FFT toe te passen. In dit 
geval is hier gebruik gemaakt van het Thomas-algoritme. Dit algoritme werkt als volgt. 
Vergelijking (4.16) kan worden geschreven als A;j = -p/fo, waarbij A een tridiagonale 
matrix is. De elementen van de centrale diagonaal zijn gelijk aan -2. De elementen van 
de subdiagonalen zijn gelijk aan 1. Nadat de onderste diagonaal is geveegd, kan door te
rugsubstitutie de oplossing <P worden gevonden. In paragraaf 4.7 wordt besproken hoe in 
dit geval de randvoorwaarden worden bepaald. 

4.5 Ladingstoekenning aan het rooster en krachtin
terpolatie 

Opdat de Poisson-vergelijking kan worden opgelost, moet de lading van de superdeeltjes 
aan het rooster Xj (j = 0, 1, ... , N,J worden toegekend. De eenvoudigste manier om dit te 
doen is door de lading q van een deeltje aan het dichtsbijzijnde roosterpunt toe te kennen. 
In figuur 4.4 is duidelijk te zien dat bij deze methode, het 'Nearest Grid Point' schema 
(NGP), de ladingsdichtheid p invariant is voor verplaatsingen van deeltjes binnen een eel 
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[x;-!:lx/2,x;+!:lx/2) en dat p discontinu varieert als een deeltje naar een andere eel gaat. 

c.e.! X'j-1 C.e/llj Ct..f Xjti 

-~ 

h ) 
Xj-• X Xj ')Cj•• )(jll X 

Figuur 4.4: Bij het Nearest Grid Point schema (NGP) wordt de lading van een deeltje (x) 
toegekend aan het dichtstbijzijnde roosterpunt (x;). Met dit schema is de ladingsdichtheid 
invariant voor deeltjesverplaatsingen binnen een eel. 

Ret NGP-schema kan worden verfijnd door meer naburige roosterpunten van een deeltje 
mee te nemen. Elk punt krijgt dan een deel van de lading van een deeltje. Veronderstel 
dat x, x; < x < Xj+b de positie is van een deeltje met lading q en dat deze lading over x; 
en Xj+t moet worden verdeeld. De lading die toegekend wordt aan deze roosterpunten is: 

q(x;) o(x)q 

q(x;+t) = f3(x)q, 

waarbij 0 :S o(x), f3(x) :::; 1. Als nu wordt geeist dat de ladingen q(x;) en q(x;+1 ) adequaat 
het monopool en het dipoolmoment van de enkele lading q in x representeren ( q and qx ), 
dan moeten de functies o en f3 gelijk zijn aan: 

o(x) = 1- (x- x;)/!:lx 

f3(x) - (x- x;)/!:lx 

( 4.1 7) 

Dit schema staat bekend als het 'Cloud In Cell' (CIC) of 'Particle In Cell' (PIC) schema. 
In figuur 4.5 is dit schema grafisch weergegeven. Het is duidelijk dat het CIC-schema niet 
de ongewenste eigenschappen heeft van het NGP-schema. De naam 'Cloud In Cell" komt 
van de fysische interpretatie van de ladingstoekenning aan het rooster: de lading van een 
deeltje heeft als het ware een eindige omvang gekregen, precies gelijk aan de celgrootte !:lx, 
also£ het een wolk is. 

Het ligt voor de hand dat het CIC-schema nog verder kan worden verfijnd door de 
lading van een deeltje over meer dan twee naburige roosterpunten te verdelen. In de 
praktijk wordt dit niet gedaan. Het CIC-schema geeft een voldoende gladde potentiaal. 
Ook de variatie van de potentiaal in de tijd is voldoende glad, mits uiteraard v!:lt < !:lx 
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c~ll(i·• c-t I )(j e-el xj .. 
~--......-----... 

Figuur 4.5: Het 'Cloud in Cell' schema is een snelle en bevredigende methode om de lading 
van de deeltjes aan de roosterpunten toe te kennen. De lading die aan een roosterpunt 
xi wordt toegekend van een deeltje ter plaatse x, is gelijk aan de overlap van de wolk 
[x- !:l.x/2, x + !:l.x/2) met de eel [xi- !:l.x/2, x; + !:l.x/2). Deze interpretatie heeft geleid 
tot de naamgeving van dit schema. 

(vis de snelheid van de superdeeltjes). Verder gaat in het meenemen van meer dan twee 
naburige roosterpunten nogal wat rekenwerk zitten. 

De toekenning van de lading aan het rooster is niet los te zien van de interpolatie 
van de kracht, die immers alleen bekend is op de roosterpunten, naar de positie van de 
deeltjes. Om zogenaamde 'zelfkrachten' te voorkomen, moet de interpolatie van de kracht 
op dezelfde wijze gedaan worden als de ladingstoekenning (zie appendix A voor details). 
Dus, als het NGP-schema is gebruikt, dan moet als kracht op een deeltje het produkt 
worden genomen van de lading van het deeltje en het electrisch veld in het dichtsbijzijnde 
roosterpunt. Als het CIC-schema is gebruikt, dan wordt de kracht op een deeltje op positie 
x, x; < x < Xj+l, gegeven door 

F(x) = o:(x)qE(xi) + {3(x)qE(x;+l) (4.18) 
x-x· x-x· 

= (1- !:l.x 
1 

)qE(x;) + !:l.x 1 qE(x;+t)· 

4.6 Botsingen 

Een algemeen aanvaarde methode om botsingsprocessen mee te nemen in een simulatie is 
door Monte-Carlo technieken toe te passen. In essentie werkt dit als volgt. Veronderstel 
dat Pbote (0 ::; 1\ota ::; 1) de waarschijnlijkheid is dat een deeltje botst en laat z een 
getal zijn uit een uniforme verdeling op [0, 1]. Dan zal het deeltje slechts dan botsen als 
z < Pbote· Hoe de dynamica van het botsingsproces wordt afgehandeld, hangt af van het 
soort botsing en de botsende deeltjes. Bij de bespreking van de simulaties wordt vermeld 
hoe de dynamica van het botsingsproces is afgehandeld. 

Bij de simulaties op basis van de Boltzmann-vergelijking die voor dit afstudeerproject 
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zijn verricht, zijn twee soorten botsingen meegenomen, namelijk botsingen tussen electro
nen en neutralen en tussen ionen en neutralen. Tijdens de simulatie treden er dus geen 
botsingen op tussen electronen onderling of ionen onderling of tussen electronen en ionen. 
Deze botsingen kunnen worden verwaarloosd omdat de electronendichtheid en de ionen
dichtheid orden kleiner zijn dan de neutralendichtheid. De kans dat ionen en electronen 
onderling of met elkaar botsen is daardoor vele malen kleiner dan de kans dat een ion of 
een electron met een rieutraal botst. 

De waarschijnlijkheid, .1\ota, dat een electron of ion in een tijdje D..t botst met een 
neutraal is gelijk aan 

.1\ota = 1 - exp ( -noVUT( v )D..t), (4.20) 

waarbij no de neutralendichtheid en v de snelheid van het botsende electron of ion voorsteld. 
De totale werkzame doorsnede UT voor electronen is 

UT = D"ioniaatie + U exitatie + U elutisch ( 4.21) 

en voor wnen 
UT = D"!adingaruil + U elutiach ( 4.22) 

Nadat bekend is dat een electron of ion botst, d.w.z. z < Pbots, moet er nog worden 
bepaald wat voor botsing het geval is. Dit kan op de volgende wijze worden bepaald. Laat 
r = z I .1\ots, zodat 0 ::; r < 1 ( dit is aanzienlijk sneller dan het trekken van een nieu w getal 
uit (0, 1]). In het geval van een botsing tussen een electron en een neutraal hebben we een: 

{ 

elastische botsing 
exiterende botsing 
ioniserende botsing 

als r < U elutischl UT 

als u elutischl UT ::; r < ( u elutisch + u exitatie) I UT 

als r 2: ( u elutiach + u exitatie) I UT 

In het geval van een botsing tussen een ion en een neutraal hebben we een: 

{ 
elastische botsing 
ladingsruil botsing 

als r < D"elutisch/ UT 

als r 2: U elutiachl UT 

(4.23) 

(4.24) 

De gebruikte botsingsdoorsneden zijn analytische benaderingen. De botsingsdoorsneden 
vormen een van de beperkingen van een deeltjesrnodel. Zoals al eerder is gezegd, geeft 
een deeltjesmodel gedetailleerde inforrnatie over het gesimuleerde systeern. Maar aan de 
andere kant heeft een deeltjesrnodel ook weer gedetailleerde informatie nodig, zoals de 
botsingsdoorsneden. Deze zijn in het algemeen slechts bij benadering bekend. Daarom 
kunnen hier gerust analytische uitdrukkingen worden gebruikt. De specifieke vorrn van de 
botsingsdoorsneden wordt vermeld bij de bespreking van de simulaties. 

Bij het bepalen van de snelheid van de deeltjes na de botsing, wordt in een aantal 
gevallen de snelheid getrokken uit een verdeling. Deze trekking gaat op de volgende wijze. 
Veronderstel dat f een op een genorrneerde verdeling is op (0, oo) en Zi ( i = 1, ... , N) een 
rij willekeurige getallen uit [0, 1]. Als dan de rij Vi voldoet aan 

fov; f(v)dv = foZi 1dT = Zi, ( 4.25) 
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dan is deze rij verdeeld volgens de verdeling f als N ~ oo. Er kan dus een trekking 
worden verricht uit f door een willekeurig getal z uit [0, 1] te trekken en vervolgens verge
lijking ( 4.25) op te lossen voor v. 

4. 7 Extern circuit 

In het algemeen worden RF-plasma's opgewekt tussen twee electroden, die verbonden zijn 
met een extern circuit. Feitelijk is het plasma dus een element van het circuit. Aangezien 
de eigenschappen van het externe circuit gevolgen kunnen hebben voor het plasma is het 
gewenst ook aan het gesimuleerde plasma een extern circuit toe te voegen. In dit circuit 
is dan een spoel L, een condensator C en een weerstand R opgenomen. Een dergelijk 
LC R-circuit heeft zijn eigen intrinsieke tijdschalen, die op zich niets te maken hebben met 
de tijdschalen van het plasma. Dit betekent dat het meenemen van een extern circuit in 
de simulatie kan leiden tot een extra voorwaarde voor de tijdstap !l.t. 

In figuur 4.6 is een plasmaopstelling met een LC R-circuit schematisch weergegeven. 
De bekrachtigde electrode (x = 0) heeft een oppervlak A1 en een oppervlaktelading O't. De 

0 L 

Figuur 4.6: Een plasma-opstelling opgenomen in een algemeen LC R-circuit. 

rechterelectrode heeft een oppervlak Ar en een oppervlaktelading O'r· Er is overigens ook 
ruimtelading op x = 0 en x = L, namelijk p0 en PL· De voeding Ievert een spanning V en 
de kondensator C heeft een lading Q. Met behulp van Kirchhoff's spanningswet kan een 
differentiaalvergelijking worden afgeleid voor de lading Q, de circuitvergelijking 

d'lQ dQ Q 
L dt 2 + Rdt + C = V(t) + f.PL- ¢0 • (4.26) 

Hierbij zijn ¢0 en ¢L de waarden voor de potentiaal in respectievelijk x = 0 en x = L. Deze 
zijn de randvoorwaarden voor de Poisson-vergelijking ( 4.15) voor de potentiaal tussen de 
electro den 
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Zonder bezwaar kan er een referentiepotentiaal worden ingevoerd door 

<h = 0 

te kiezen, zodat een randvoorwaarde vast ligt. Verder wordt als tweede randvoorwaarde 
de waarde van het electrisch veld gekozen bij de bekrachtigde electrode 

d¢ O"i 
Eo= --lz=O = -. 

dx Eo 

Het verdisconteren van het externe circuit in de simulatie, komt neer op het koppelen 
van de circuitvergelijking ( 4.26) met de Poisson-vergelijking ( 4.15). Deze koppeling kan 
tot stand worden gebracht door te eisen dat op de bekrachtigde electrode wordt voldaan 
aan ladingsbehoud 

( 4.2i) 

Hierbij is A1 ~o-1 de netto lading die gedurende een zekere tijd op de bekrachtigde electrode 
is gebracht door de plasmadeeltjes ( Qplasma) en door het externe circuit (.6.Q). De lading 
die door het externe circuit op de electrode wordt gedeponeerd, wordt opgebracht door de 
condensator. Als de lading op de bekrachtigde electrode bekend is, kan met de wet van 
Gauss de lading op de rechterelectrode worden bepaald 

Aro-r = -A1o-1- f p_dV. 
lv Eo 

In appendix B wordt de eindig-differentievariant van de Poissonvergelijking ( 4.16) gekop
peld aan die van de circuitvergelijking (4.26). De circuitvergelijking is in een eindig
differentievergelijking omgezet met behulp van een tweede orde achterwaarts Euler-schema. 
Het homogene deel van de resulterende vergelijking is stabiel voor alle R, L, C and .6.t [3], 
zodat de introductie van een extern circuit in de simulatie geen gevolgen heeft voor de 
tijdstap .6.t. 

Bij de behandeling van het externe circuit zijn er drie bijzondere gevallen te onderschei
den. 

• Open circuit 
Als C --+ 0, wordt de impedantie van het circuit oneindig. De circuitvergelij
king ( 4.26) hoeft niet meer te worden opgelost. In dit geval kan de Poissonvergelijking 
worden opgelost door ladingsbehoud te eisen op de linkerelectrode met .6.Q = 0. 

• Stroombron aangedreven circuit 
Een ideale stroombron geeft een zekere stroom onafhankelijk van de eigenschappen 
van het circuit. Dit geval kan dus eveneens worden beschotiwd als een open circuit. 
De Poissonvergelijking kan worden opgelost door voor de lading op de aangedreven 
electrode te eisen 

A do-1 = dQplasma + J(t) 
I dt dt 
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• [( ortgesloten circuit 
Als R = L = 0 en C ~ oo, dan is het externe circuit kortgesloten en ligt de waarde 
voor de potentiaal op de aangedreven electrode vast met <Po= V(t). 

4.8 Algemene voorwaarden· 

Om op een goede manier een plasma te representeren, moeten de discrete parameters als de 
tijdstap !::it, de roosterbreedte l::ix, het aantal superdeeltjes Np en de lengte van het systeem 
L aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn hieronder opgesomd. 

l::ix < -Xo 

Wpf::l.t ¢: 2 

!::it < 1b 

v !::it/ l::ix < 1 

-Xo ¢: L 

Np-Xo » L 

De eerste voorwaarde drukt uit dat de Debyelengte -Xo moet worden opgelost door het 
rooster. Deze voorwaarde ligt nogal voor de hand: in de glow kunnen (mogen) ruimte
ladingseffecten aileen binnen de Debyeschaal optreden. Het is gewenst dat deze effecten 
ook daadwerkelijk worden verdisconteerd. In de praktijk mag deze voorwaarde worden 
afgezwakt tot l::ix ~ -Xo. 

De tweede voorwaarde zegt dat het produkt van de plasmafrequentie en de tijdstap 
duidelijk kleiner moet zijn dan 2. Deze voorwaarde is een gevolg van het leapfrog-schema 
dat wordt gebruikt om de bewegingsvergelijkingen te integreren. 

De derde voorwaarde zegt dat de tijdstap kleiner moet zijn dan de kleinste (gemiddelde) 
botsingstijd 1b van de bij de simulatie betrokken botsingsprocessen. Als !::it voldoet aan de 
tweede voorwaarde is bij voldoende lage druk, in de meeste gevallen al aan deze voorwaarde 
voldaan. 

De vierde voorwaarde koppelt de keuze van de tijdstap en de roosterbreedte met de 
snelheid v van de deeltjes. Deze voorwaarde die zegt dat de deeltjes in een tijdstap niet 
meer dan een eel mogen passeren, hangt samen met de discretisatie-schema's die zijn 
gebruikt om de veldvergelijkingen en de bewegingsvergelijkingen numeriek op te lossen. 
Bij de behandeling van het CIC-schema is al naar voren gebracht dat de potentiaal zich in 
de tijd niet meer 'fatsoenlijk' gedraagt als vl::it > l::ix, juist omdat in dat geval een deeltje 
in een tijdstap een eel kan passeren. 

De laatste twee voorwaarden zijn feitelijk algemene voorwaarden die ook voor een fy
sisch plasma gelden. De vijfde voorwaarde zegt dat de lengte van het plasma duidelijk 
groter moet zijn dan de Debyelengte. Als dit namelijk niet het geval is, kan er geen sprake 
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zijn van een quasi-neutrale glow. De zesde voorwaarde zegt tenslotte dat het aantal super
deeljes per Debyelengte groot genoeg moet zijn, zeg ,....., 10. Hieraan moet worden voldaan 
opdat er geen door statistische fluctuaties veroorzaakte ruimteladingseffecten optreden op 
een schaal groter dan de Debyelengte. 

4.9 Starten van een simulatie 

Bij het starten van een simulatie, worden de superdeeltjes, superelectronen en superionen, 
onafhankelijk van de roosterpunten, exact gelijkmatig over de ruimte verdeeld. Het systeem 
is zo bij aanvang ladingsneutraal. In de snelheidsruimte kunnen de deeltjes worden verdeeld 
volgens een in principe willekeurige snelheidsverdeling. Bij alle bier verrichte simulaties 
worden de deeltjes geladen volgens een Maxwellverdeling. Omdat het leapfrog-schema 
de snelheid op het tijdstip t = -!:l.t/2 nodig heeft, wordt de snelheid van de deeltjes 
voorafgaand aan de simulatie een halve tijdstap terug gezet. 

De reden om geen ruimteladingseffecten toe te Iaten, door bijvoorbeeld de deeltjes wil
lekeurig over de ruimte te verdelen, is dat kleine ladingsverschillen op kleine schaal tot zeer 
grote electrische velden aanleiding geven. Deze velden kunnen met name de superelectro
nen versnellen tot snelheden groter dan !:l.x / !:l.t. Het progranuna is er niet tegen best and 
als het aantal deeltjes met een dergelijke snelheid te groot is: het systeem krijgt niet meer 
de gelegenheid om naar rustiger vaarwater te relaxeren. 

Een van de problemen bij dit soort simulaties, is de vraag of het gesimuleerde systeem 
naar een stabiele toestand convergeert. De vraag of voortzetten van de simulatie niet tot 
een nieuwe (stabiele ?) situatie leidt is moeilijk te beantwoorden. Feitelijk is er slechts 
een beperkte kontrole mogelijk door de beginsituatie te varieren. Dit kan door bijvoor
beeld een andere begintemperatuur voor de deeltjes te kiezen. Of door aan de ruimtelijke 
beginverdeling van de deeltjes een zeer kleine gladde storing toe te voegen, waardoor ruim
teladingseffecten optreden. Bij de simulaties die bier zijn uitgevoerd, is gebruik gemaakt 
van de eerste mogelijkheid: variatie van de begintemperatuur. 
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Hoofdstuk 5 

Simulatie van een radiofrequent 
vvaterstofplasnaa 

5.1 Inleiding 

Bij aanvang van een deeltjesmodelsimulatie worden de deeltjes gelijkmatig over de ruimte 
verdeeld. Vervolgens wordt de evolutie van het systeem gevolgd. Een goede schatting voor 
de tijd waarin het systeem een stabiele situatie bereikt, is de tijdsspanne waarin alle ionen 
zijn vervangen. Bij simulaties van RF-plasma's is dit ongeveer gelijk aan de tijd die een 
ion nodig heeft om vanuit het midden van het plasma naar een electrode te komen. Het 
is duidelijk dat het een voordeel is als de vervangingssnelheid van de ionenpopulatie hoog 
is. De benodigde rekentijd om het systeem naar een stabiele situatie te brengen, is dan 
beperkt. Verder krijgt degene die de simulatie uitvoert, vlot informatie over het gedrag van 
het systeem. Dit is de reden dat lichte atomen favoriet zijn bij deeltjesmodelsimulaties. 

Met deeltjesmodelsimulaties kunnen algemene eigenschappen van RF-plasma's worden 
onderzocht ([3], [11], [13]), zoals de relatie tussen de opgelegde spanning, de dichtheid 
in de glow en de sheathdikte. Het doel van dit afstudeerproject is het verkrijgen van 
inzicht in de ionen-energieverdeling (IEV) aan de electroden. De reden om te beginnen 
met een waterstofplasma als onderzoeksobject is omdat hiervan in de literatuur [11] al 
resultaten zijn vermeld. Dit geeft de mogelijkheid om de algemene eigenschappen van het 
gesimuleerde plasma, zoals de dichtheid in de glow, te vergelijken met de resultaten in de 
literatuur. Daartoe is de gebruikte plasmaopstelling gelijk gekozen aan die van Ref. [11]. 

5.2 Plasmagegevens 

Het te simuleren systeem is geschetst in figuur 5.1 en stelt een DC-gekoppeld RF -waterstof
plasma voor. De oppervlakte A van de gelijke planparallelle electroden is 1 m2 en de 
afstand L tussen de electroden is 0.20 m. De frequentie van de aangelegde RF-spanning is 
WRF/27r = 10 MHz en de amplitude is 1000 Volt. De druk van het waterstofgas is 
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Figuur 5.1: Het gesimuleerde systeem: een DC-gekoppeld RF-waterstofplasma. De opper
vlakte van de planparallelle gelijke electroden is 1 m2 en de afstand tussen de electroden is 
0.20 m. 

20 mTorr en de temperatuur 300 K. De electronendichtheid ne en ionendichtheid ni zijn bij 
aanvang van de simulatie gelijk: neo = nio = 5 x 1014 m-3 • Bij deze dichtheid is de plasma
frequentie wP = 1.26 x 109 radjs. Als de gemiddelde energie van de electronen ::::::: 2.5 eV 
is, is de Debyelengte >.o ::::::: 5.3 x 10-4 m. Het te simuleren plasma is eenvoudig: tussen 
electronen en neutralen vinden aileen ioniserende botsingen plaats met een ionisatie-energie 
van Eionisatie = 15 eV. lonen die op de electrode komen, maken geen electronen vrij van 
die electrode. Als een ion of een electron op de electrode komt, wordt het opgenomen door 
de electrode. In deze simulaties komen geen ladingsruilbotingen tussen ionen en neutralen 
voor. 

Om het effect van ladingsruilbotsingen op de lEV te onderzoeken, zijn er ook simula
ties verricht waarbij er ladingsruilbotsingen tussen ionen en neutralen plaatsvinden. De 
resultaten van deze simulaties worden besproken in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 

5.3 Simulatiegegevens 

Ieclere simulatie start met Np,e = 4000 negatieve en Np; = 4000 positieve superdeeltjes. 
Van ieder soort zijn er 9 superdeeltjes per Debyelengte. Ieder negatief superdeeltje (su
perelectron) vertegenwoordigt N.,e = LAne/ Np,e electronen en ieder positief superdeeltje 
(superion) N.,i = LAnd Np; ionen: Na,e = N.,i = 2 x 1010

• De superdeeltjes worden 
gelijkmatig over de ruimte verdeeld, zodat bij aanvang van de simulatie het systeem neu
traal is. Zowel de electronen als de ionen worden in de snelheidsruimte geladen volgens 
een Maxwellverdeling. De ionen volgens een 0.026 e V verdeling en de electronen volgens 
een 0.25, 2.0 of 6.0 eV verdeling. De verschillende starttemperaturen voor de electronen 
worden gebruikt om te testen of de simulatie naar een vaste eindtoestand convergeert. 
De ladingstoekenning aan het rooster en de interpolatie van de kracht, wordt gedaan met 
het CIC-schema. Als een superion of -electron op een electrode komt, wordt de lading 
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toegekend aan de electrode. Het superdeeltje wordt uit de simulatie verwijderd. 

Het plasma wordt in stand gehouden door ionisatie van neutralen door electronen. De 
gebruikte botsingsdoorsnede voor dit proces is [11] 

O'ionisatie( V) = { ~ .S3 X 10-14 I Ve 
als me Ve 

2 I 2 < Eionisatie 
als me Ve 

2 I 2 ~ Eionisatie. 

Bij de behandeling van de dynamica van de ionisatie, wordt er vanuit gegaan dat het 
electron aileen voor de ionisatie zorgt. Er vindt verder geen energie-overdracht naar het 
gecreeerde ion plaats en na de botsing is er geen voorkeursrichting. Eerst wordt de energie 
van het ioniserende electron verminderd met de ionisatie-energie. De overgebleven energie 
E wordt verdeeld over dit electron (Et) en een nieuw electron (E2), volgens E1 = zE en 
E 2 = ( 1 - z )E. Hierbij is z uit [0, 1] getrokken. De energie van het ion wordt getrokken 
uit een Maxweilverdeling van 0.026 eV, die overeenkomt met de snelheidsverdeling van de 
neutralen. De richting van de snelheid van ieder deeltje wordt bepaald door twee uit [0, 1] 
getrokken get ail en z1, z2 volgens 

Vz = J2Eimcos(21rz1)sin(1rz2) 

vy = J2Eim cos(27r z1) cos( 1rz2) 

Vz = J2Eimsin(27rz1)· 

Als botsingsdoorsnede voor ladingsruilbotsingen tussen ionen en neutralen is genomen 

5 10-20 2 O'ladingsruil = X m , 

zodat de vrije weglengte van de ionen (noO'ladingsruil}-1 = 0.03 m is. Bij ladingsruilbotsingen 
wisselen een neutraal en een ion van identiteit. Het is niet noodzakelijk om het botsende 
ion te vervangen. Aileen de kinetische energie en de richting van de snelheid van het ion 
moet worden aangepast. Daarbij wordt verondersteld dat het ion en het neutraal aileen 
lading uitwisselen. De energie Ei,n.a van het ion na de botsing wordt getrokken uit de 
verdeling 

1 E 
f(E) = exp(- ) 

ks Tneutralen ks Tneutralen 

met 

Ei,n.a = - ks Tneutralen log ( Z), 

waarbij z uit [1 x 10-200 , 1] is getrokken. De snelheid van het ion na de botsing is dan 

Vi = J2Ei,n.almi. De richting van de snelheid van het ion wordt verkregen met drie getallen 

Zx,y,z uit [0, 1], volgens 
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Er is geen voorkeursrichting voor het ion na de ladingsruilhotsing. 

De roosterhreedte is ~x = 4 x 10-4 m (501 roosterpunten), zodat ~x < Ao, en de 
tijdstap is ~t = 5 x 10-11 s. Dit hetekent dat wp~t ~ 0.06. De karakteristieke snelheid 
~xI ~t = 8 x 106 ml s. Een electron dat een snelheid heeft groter dan ~xI ~t, heeft een 
kinetische energie van meer dan 182 eV. De kleinste hotsingstijd is die van de ionise
rende hotsingen. Deze is gelijk aan 7b ~ (nouf::~atie (ve} t 1

• Hierhij is (ve} de gemiddelde 
electronensnelheid, n0 de neutralendichtheid en uf::~atie is maximale waarde van de hot
singsdoorsnede. Met een electronenenergie van~ 2.5 eV zodat (ve} ~ 1 x 106 mls en een 
neutralendichtheid van 6.4 x 1020 m-3 , leidt dit tot 1b ~ 2 x 10-7 s. Dus 7b ~ ~t. 

5.4 Simulatieresultaten 

De herekeningen zijn verricht op de Alliant FXI2800 van het rekencentrum van de TUE. De 
herekeningen zijn uitgevoerd met het programma PDPlA. Dit programma is een voor de 
Alliant geschikt gemaakte versie van PDP!. PDP! A voert geen diagnostische herekeningen 
uit. Met dit programma vergt de herekening van een RF-periode met 2000 tijdstappen en 
in totaal 8000 deeltjes, een rekentijd van 2~ minuut. Zoals gezegd, wordt de simulatie 
met drie verschillende begintemperaturen van de electronen gestart. In figuur 5.2 is het 
aantal superionen gedurende de eerste tweehonderd RF-perioden voor deze drie gevallen 
uitgezet. De hegintemperatuur heeft invloed op de dichtheden juist na het starten van 
de simulatie. Bij 0.25 eV valt het aantal superionen terug. Bij 6.0 eV groeit het aantal 
superionen om daarna langzaam te dalen. Bij 2 eV ligt het aantal superionen tussen de 
andere twee gevallen in. Na 50 RF-perioden tenderen de verschillende simulaties naar 
elkaar. Uiteindelijk hereiken de drie simulaties na ongeveer 150 RF-perioden dezelfde 
situatie. De ionen en electronendichtheid in de glow is dan ni = ne = 5.7 x 1014 m-3

• 

Ret programma PDPlA plaatst na afloop van een herekening de toestand van het 
systeem, de plaats en snelheid van de deeltjes, in een hestand. Dit hestand kan worden 
gelezen door het programma PDPlB. PDPlB, eveneens een variant van PDP!, voert wei 
diagnostische herekeningen uit. Per RF-periode kost een herekening met PDPlB 1.5 a 
2 maal zoveel rekentijd als hij PDPlA. In de volgende paragraaf worden de resultaten 
gepresenteerd die zijn verkregen uit herekeningen van twintig RF-perioden. De simulatie 
start met het inlezen van het door PDPlA gecreeerde hestand. De algemene kenmerken 
van het gesimuleerde systeem, een plasma met als enig hotsingproces ionisatie, worden 
heschreven in de eerstvolgende suhparagraaf. De daaropvolgende suhparagraaf is gewijd 
aan de lEV. 

5.4.1 Algemene kenmerken 

De tijdontwikkeling van een simulatie in een RF-periode is in figuur 5.3 weergegeven. Dit is 
gedaan aan de hand van vier momentopnamen van de Vz- x phaseruimte en de potentiaal, 
namelijk hij RF-fase ¢ = 0, rr 12, rr en 3rr 12. In de phaseruimte, de linkerkant van de 
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Figuur 5.2: Het aantal superionen gedurende de eerste tweehonderd RF-perioden van drie 
simulaties, namelijk met een starttemperatuur voor de electronen van 0.25, 2.0 en 6 e V. 
Bij 0.25 e V (doorgetrokken lijn) valt het aantal superionen het verst terug. Bij 6.0 e V 
(langgestreepte lijn) loopt na de start het aantal superionen op. Bij 2.0 e V (kortgestreepte 
lijn) ligt het aantal superionen tussen de andere gevallen in. De drie simulaties bereiken 
na 150 RF-perioden dezelfde situatie. 

figuur, zijn de ionen met dikke en de electronen met lichtere stippen aangegeven. Rondom 
de RF-fasen <P = 0 en <P = 1r is het plasma symmetrisch. Goed te zien is dat bij de RF-fasen 
<P = 1r /2 en <P = 37r /2 de electronenstroom op gang komt naar respectievelijk de linker- en 
rechterelectrode. 

In figuur 5.4 is het verloop van de plasmapotentiaal, de RF-potentiaal, de ionenstroom 
en de electronenstroom naar de bekrachtigde electrode, bij elkaar uitgezet over twee RF
perioden. De plasmapotentiaal ligt zowel hoven de RF-spanning als het nulniveau van 
de rechterelectrode. Er is sprake van een konstante ionenstroom en een schoksgewijze 
electronenstroom. Bij de RF-fasen <P = 1r /2 en <P = 37r /2 raakt de plasmapotentiaal aan 
respectievelijk de RF-spanning en het nulniveau en kunnen de electronen bij de electroden 
komen (de electronenstroom naar de geaarde electrode is niet in de figuur uitgezet ). 
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Figuur 5.3: De Vz....:. x phaseruimte, linkerkant, en de potentiaal, rechterkant van de figuur, 
voor vier momenten van de RF-spanning, </> = 0, 1r /2, 1r en 37r /2. In de phaseruimte zijn 
de ionen door dikke en de electronen door lichtere stippen aangegeven. 
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Figuur 5.4: Het verloop van de plasmapotentiaal (gestreepte lijn}, de RF-potentiaal (gestip
pelde lijn}, de ionenstroom en electronenstroom ( doorgetrokken lijnen} a an de bekrachtigde 
electrode in een figuur. Duidelijk is te zien dat er een konstante ionenstroom en een ge
piekte electronenstroom £s. De plasmapotentiaalligt boven de spanning van de bekrachtigde 
linkerelectrode en het nulniveau van de rechterelectrode. 
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Figuur 5.5: Gemiddeld over 1 RF-periode is het aantal electronen (doorgetrokken lijn) en 
ion en ( onderbroken lijn) dat op de electroden komt gelijk. 

Het aantal ionen dat in een RF -periode op een electrode komt, is gelijk aan het aantal 
arriverende electronen in een RF-periode. Dit is goed te zien in figuur 5.5, waar de op de 
bekrachtigde electrode verzamelde negatieve en positieve lading is uitgezet als functie van 
de tijd. De konstante ionenstroom laadt de electrode positief op. Korte electronenstroom
pulsen compenseren deze lading. 
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Figuur 5.6: Het gemiddelde potentiaalverloop tussen de twee electroden. De ruimtelijke 
verdeling het plasma, een glow opgesloten door ruimteladingsgebieden, is goed te zien. 

In figuur 5.6 is het gemiddelde potentiaalverloop tussen de electroden weergegeven. 
Deze figuur geeft de ruimtelijke verdeling van het plasma. De ontlading is symmetrisch. 
Ret konstante stuk geeft de quasi-neutrale glow aan. De stukken tussen de glow en de 
electroden, zijn de gebieden waarin de sheath's heen en weer gaan. Uit de figuur blijkt dat 
de gemiddelde plasmapotentiaal gelijk is aan (</>piaama} = 432 Volt. De ionen die vanuit de 
glow naar de electrode reizen, winnen gemiddeld een energie gelijk aan e (</>plasma}. 
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Figuur 5.7: De Fourierspectrum van de plasmapotentiaal. De electronenplasmafreqentie is 
duidelijk te herkennen. 

Als het Fourierspectrum van de plasmapotentiaal (figuur 5.7) wordt bekeken, ziet men 
duidelijk de plasmafrequentie van de electronen terug. Ret maximum in de figuur treedt 
op bij een typische frequentie van :::::::: 1.3 x 109 rad/s, wat overeenkomt met de fysische 
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plasmafrequentie wp = 1.26 x 109 rad/s bij deze electronendichtheid. Na de piek van de 
plasmafrequentie valt het spectrum evenredig met de frequentie af. 
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Figuur 5.8: De variatie van de sheathdikte als functie van de RF-fase bij de bekrachtigde 
(getrokken lijn) en de nulelectrode (gestreepte lijn). De sheath's verschillen precies RF-fase 
1r. De sheath-glow overgang is gedefinieerd aan de hand van het electrisch veld. 

Uit de gemiddelde potentiaal over de ruimte van figuur 5.6 is te zien dat de sheathdikte 
d5 maximaal ~ 0.035 m is. In figuur 5.8 is de variatie van de sheathdikte bij beide electroden 
tegen de RF-fase uitgezet. De sheath's verschillen precies 1r in RF-fase. De plaats van de 
sheath-glow overgang is hier bepaald aan de hand van het electrisch veld. Lopend vanuit 
het midden van het plasma, eindigt de glow als vanaf daar het electrisch veld niet meer 
nul is en monotoon groter of kleiner wordt. De sheathdikte had ook aan de hand van de 
potentiaal of de ruimtelading gedefinieerd kunnen worden. Echter, de overgang van glow 
naar sheath wordt scherper door het electrisch veld gemarkeerd dan door de potentiaal 
en de ladingsdichtheid heeft te veel ruis om hiervoor gebruikt te worden. Bij benadering 
hangt ds sinusoi'daal van de tijd af 

d5 (t)::::: d~o (1 + sin(WRFt)]. 

Met d.0 ~ 0.035 m wordt de maximum snelheid van de sheath-glow overgang v. ::::: 1.3 x 
106 m/s. Een ion kan de variatie van de sheath niet volgen. Een electron kan dit wei als 
zijn energie groter is dan 5 eV. 

Een belangrijke informatiebron is de snelheidsverdeling van de electronen (EVDF). Bij 
vloeistofmodellen van plasma's wordtde EVDF meestal vooraf vastgelegd. Er kan dan een 
numerieke oplossing voor de vergelijkingen worden gevonden. Hier is echter geen enkele 
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Figuur 5.9: De gemiddelde electronen·snelheidsverrleling (EVDF). De verdeling kan worden 
aangepast met twee Maxwellverdelingen. De bulk van de electronen voldoet aan een 2.4 e V 
verdeling. De snelle staart past bij een 35.6 e V verdeling. 

aanname over de EVDF gemaakt. Het model is zelfconsistent. In figuur 5.9 is de gemid
delde EVDF weergegeven. De EVDF kan worden aangepast met twee Maxwellverdelingen. 
De bulk van de electron en voldoet aan een 2.4 e V verdeling. De snelle staart voldoet aan 
een 35.6 e V verdeling. De electronen die bijdragen aan de 35~6 e V verdeling zijn de elec
tronen die uit de sheath de glow in worden versneld. Zij zorgen ervoor dat het plasma niet 
uit gaat door neutralen te ioniseren. Uit de EVDF volgt dus een gemiddelde energie van 
~ 2.4 e V voor de electronen. Deze waarde gecombineerd met de gevonden dichtheid in de 
glow, geeft aan dat met de gekozen parameters ~x en ~t wordt voldaan aan de eisen van 
paragraaf 4.8. 

De hier gepresenteerde resultaten komen goed overeen met die vermeld in Ref. [11]. 

5.4.2 Ionen-energieverdeling aan de electroden 

De motivatie om de onderhavige simulatiemethode toe te passen, is om na te gaan hoe 
de ionen-energieverdeling (lEV) aan de electroden tot stand komt. In figuur 5.10 is de 
cumulatieve lEV aan de bekrachtigde electrode weergegeven. Aangezien het plasma sym
metrisch is, is het voldoende om de lEV bij een electrode te bekijken. In het oog springt 
de zadelstructuur van de verdeling. Met een stippellijn is in figuur 5.10 de theoretische 
benadering (2.2) weergegeven. De hoogte van de theoretische curve is zo geschaald dat 
hij onder de gemeten verdeling past. De theoretische benadering blijkt zowel de plaats als 
onderlinge afstand van de pieken van de zadelstructuur goed te voorspellen. 

De piek links van de zadelstructuur is significant. Om te weten te komen hoe deze 
piek tot stand komt, is er een berekening gedaan met PDPlB, waarbij de ionen vanaf de 
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Figuur 5.10: De lEV aan de bekrachtigde electrode. De theoretische verde/ing aangegeven 
met een stippellijn. Let op de piek links van de zade/structuur. 

plaats waar ze worden gecreeerd, worden gevolgd tot ze bij de electrode aankomen. Deze 
informatie is verwerkt in figuur 5.11(a). In deze figuur is de ionen-energie aan de electroden 
weergegeven als functie van de ionisatieplaats. De piek wordt veroorzaakt door ionen die 
in de sheathregio worden gecreeerd. 

De verklaring voor de specifieke structuur van figuur 5.11(a) en daarmee van de lEV 
is als volgt. Aangezien het plasma symmetrisch is, is het voldoende dat we ons orienteren 
op de bekrachtigde electrode. 1\et na de RF-fase 4> = 1rj2 gaat de sheath groeien (zie 
figuur 5.8). De electronen nabij de electrode worden in de richting van de glow versneld, 
waarbij de electronen het grensvlak glow-sheath gemakkelijk kunnen bijhouden. De elec
tronen worden als het ware het sheathgebied uitgeveegd en kunnen onderweg neutralen 
ioniseren. Dit beeld wordt bevestigd door figuur 5.1l(b), waar de ionisatieplaats is weer
gegeven als functie van de RF-fase. Aan de figuur is te zien, dat de kans op ionisatie in de 
sheathregio op de hierboven beschreven wijze van de RF-fase afhangt. 

We vervolgen de redenering aan de hand van figuur 5.12. In deze figuur is de sheathdikte 
uitgezet als functie van de fase. Boven de 'tongen' in de figuur is het electrisch veld nuL 
Binnen de tongen neemt de sterkte van het electrisch veld toe van hoven (de glow) naar 
beneden (de electrode) en van de linker- en rechterrand naar het midden. De markeringen 
61,62 en 63 komen overeen met die in figuur 5.11(a). Ionisaties in de sheathregio treden 
op als de sheathdikte toeneemt. Deze zijn in de figuur aangegeven met een kruis. Dus als 
een neutraal in de sheathregio wordt gei'oniseerd, zit het gecreeerde ion onmiddellijk in de 
sheath en wordt het onderworpen aan een electrisch veld. Het ion wordt versneld in de 
richting van de electrode. 

Als een ion wordt gecreeerd in x < 61, dan zal dat ion de electrode bereiken voordat 

40 



> .!!!, 

Cl 
c;, ... 
Cl 
c 

IJJ 

(Q) 

600 f 

500 

400 

300 

200 

,.: L . ..__-~~ ............ ~-..~ 
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

(E-1) 
Positie {m) 

(b) 

4 

3 
~ .fl' • • • • 

2 ·. • .... 
... ·· 

1 

Q'---'-~-

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 

Positie x 

Figuur 5.11: { a)De ionen-energie aan de bekrachtigde electrode als functie van de ionisa
tieplaats. De lEV is de gecumuleerde variant van deze figuur. (b) De ionisatieplaats als 
functie van de RF-fase. In de sheath is de ionisatieplaats afhankelijk van de RF-fase. Ook 
in deze figuur is de sin usoi'dale variatie van de sheath's goed te zien. 

het ingehaald wordt door de sheath-glow overgang. De baan van een dergelijk ion is 
weergegeven als baan ( 1) in figuur 5.12. Als een ion wordt gecreeerd tussen 61 en 62, 

dan wordt dat ion wei ingehaald door de sheath-glow overgang. Het ion ervaart dan geen 
electrisch veld voor de electrode. Aangezien het electrisch veld dichtbij de electrode sterker 
is dan dichtbij de glow, verkrijgt dit ion minder energie dan de ionen die zijn gecreeerd in 
x = 61 • In figuur 5.12 is de baan van een dergelijk ion weergegeven als baan (2). 

De ionen die tussen 82 en 83 worden gecreeerd, worden weer wei onderworpen aan het 
electrische veld dichtbij de electrode (baan (3) ). In dit interval is de ionen-energie op de 
electrode weer nagenoeg evenredig met de ionisatieplaats. Deze redenering kan voortgezet 
worden, tot de ionisatie in de glow plaatsvindt. In dat geval is de ionen-energie op de 
electrode niet meer afhankelijk van de ionisatieplaats; de ionen komen met een constante 
flux uit de low. Bij de simulaties is de snelheid van deze ionen gemiddeld gelijk aan 
Vo = kaTe/mi. De snelheid waarmee de ionen de sheathregio binnenkomen, wordt dus in 
overeenstemming met het Bohm-criterium [8], bepaald door de electronentemperatuur Te. 

In paragraaf2.4 is een eenvoudig beeld gegeven van de ionenbeweging in de sheathregio. 
De zadelkromme in de lEV wordt daar verklaard aan de hand van het gebied juist voor 
de electrode. Er zijn dan twee extremen: het electrisch veld is maximaal en het ion wordt 
versneld, of het electrisch veld is nul en het ion beweegt eenparig. De redenering is dan dat 
de sheathdikte sinuoi'daal varieert, zodat de tijd dater geen of juist een maximaal electrisch 
veld is, relatief lang duurt. Dit Ievert in combinatie met het feit dater een continue stroom 

41 



X ~low t:o 

Figuur 5.12: De sheathdikte (dunne lijn) als functie van de RF-fase. Boven de 'tongen' is 
het electrisch veld gelijk aan nul. De banen van de ionen die worden gecree'erd (plaatsen 
gemarkeerd met een kruis) als de sheath dikker wordt, zijn aangegeven met vette lijnen. 

ionen is, een zadelstructuur op in de lEV. In figuur 5.8 waar de gemeten sheathdikte is 
uitgezet tegen de tijd, is te zien dat er hij de electrode even lang een maximaal veld is 
( d1 maximaal) als dat er geen veld is ( d1 = minimaal) en dat deze perioden relatief langer 
duren dan de tussenliggende perioden. 

5.5 Invloed van ladingsruilbotsingen 

Het introduceren van ladingsruilhotsingen, verandert de fysica van het gesimuleerde sy
steem. Het is dus niet mogelijk om de resultaten van een simulatie met ladingsruilhot
singen, te vergelijken met een simulatie zonder deze hotsingen. Echter, de invloed van 
ladingsruilhotsingen op de structuur van de lEV is heperkt tot hotsingen in de sheathre
gio. Door de ionen die een ladingsruilhotsing ondergaan in de sheathregio te volgen tot 
aan de electrode, kan hun hijdrage aan de lEV op de electrode apart worden hekeken. 

De simulaties worden verricht met dezelfde configuratie, onder dezelfde condities en 
met dezelfde parameters 6.x en 6.t als hij de hiervoor hesproken simulaties. De simulaties 
worden gestart met 4000 superionen en 4000 superelectronen die een dichtheid van ne = 
ni =5 x 1014 m-3 representeren. Met PDP1A wordt het systeem naar een stahiele toestand 
gehracht. Na 300 RF-perioden plaatst PDP1A,de toestand van het systeem in een hestand. 
Met dit hestand als invoer, zijn er met PDP1B herekeningen van 20 RF-perioden gemaakt. 
Aangezien door de ladingsruilhotsingen de gemiddelde ionensnelheid in de sheath af zal 
nemen, neemt de dichtheid in de glow toe, namelijk tot ne = ni ~ 7.8 x 1014 m-3 . De 
gemiddelde plasmapotentiaal is met het introduceren van ladingsruilhotsingen lager gewor
den, (</>plasma} = 405 Volt. De maximale sheathdikte is gekrompen tot d1 ~ 3.2 x 10-2 m. 
De vrije weglengte van de ionen is practisch gelijk aan de sheathdikte. De kans dat een ion 
vanuit de glow zonder te hotsen de electrode hereikt is dus ~ exp( -1) = 0.36. 
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Figuur 5.13: De totale lEV op de bekrachtige electrode met de theoretische benadering. 

In figuur 5.13 staat de waargenomen lEV aan de bekrachtigdeelectrode. De theoretische 
benadering (2.2) is onder de lEV getekend. De lEV wordt gesplitst in een lEV van de ionen 
die geen ladingsruilbotsing in de sheathregio hebben ondergaan en een lEV van de ionen 
die dat wel hebben. De lEV van ionen die geen ladingsruilbotsing in de sheath hebben 
ondergaan, staat in figuur 5.14(a). In figuur 5.14(b) staat de overeenkomstige energie
ionisatieplaats grafiek. Deze figuur heeft dezelfde vorm als figuur 5.11 en kan op dezelfde 
wijze worden begrepen. 

In figuur 5.15(a) is de bijdrage van ionen die een ladingsruilbotsing hebben ondergaan, 
aan de lEV weergegeven. In figuur 5.15(b) is de uiteindelijke energie van de ionen aan 
de electrode uitgezet tegen de plaats waar de ionen voor het laatst een ladingsruilbotsing 
hebben ondergaan voordat ze op de electrode kwamen. 

Als ionen in de sheathregio komen, worden ze versneld naar de electrode. Door de 
behandeling van de dynamica van ladingsruilbotsingen, zal bij een ladingsruilbotsing tussen 
een dergelijke ion en een neutraal een snel neutraal en een langzaam ion met een energie 
:::::::: 0.026 eV ontstaan. Dus als een ion in de sheathregio botst, moet het ion als het ware 
opnieuw beginnen, alsof het ion net uit de glow kwam. Verder zijn ladingsruilbotsingen 
niet RF-faseafhankelijk: er is een konstante ionenstroom uit de glow de sheathregio in. 
Het aantal ionen dat uit de glow komt is duidelijk grater dan het aantal ionen dat RF
faseafhankelijk, in de sheathregio wordt gemaakt middels ionisatie. Deze laatste groep kan 
hier dus buiten beschouwing worden gelaten. 

De omhullende van figuur 5.15(b) geeft de minimale en maximale energie die een ion 
vanaf een bepaalde plaats in de sheathregio met beginsnelheid :::::::: 0, kan halen. Binnen 
de omhullende zien we dezelfde figuur als bij de energie-ionisatieplaats grafieken. Dit kan 
worden verklaard aan de hand van figuur 5.16. In deze figuur, feitelijk een kopie van 
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Figuur 5.14: (a) De lEtt van de ionen die zonder te botsen de afst:and glow-electrode 
hebben overbrugd. De paek voor de zadelstructuur wordt veroorzaakt door ionisaties in de 
sheathregio. (b) De ionen-eneryie als functie van de ionisatieplaats. 

figuur 5.12, is de sheathdikte uitgezet als functie van de fase. Aile ionen die botsen hoven 
de 'tongen' in figuur 5:16, zullen banen doorlopen die overeenkomen met op die plaats 
gecreeerde ionen. Dit is de reden dat in de energie-botsingsplaats grafiek dezelfde figuur 
voorkomt als bij de energie-ionisatieplaats grafieken. 
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Figuur 5.15: (a} De lEV aan de electrode van ionen die in de sheathregio gebotst zijn. (b) 
De ionen-energie als functie van de plaats van de laatste ladingsruilbotsing. 

X 

Figuur 5.16: De sheathdikte ( dunne lijn} als functie van de fase. Boven de 'tongen' is 
het electrisch veld gelijk aan nul. De banen van de boven de 'tongen' gebotste ionen (vette 
lijnen}, komen overeen met de ionen die worden gecree'erd (gemarkeerd met een kruis) als 
de sheath dikker wordt. 
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Hoofdstuk 6 

Simulatie van een radiofrequent 
argon plasma 

6.1 Inleiding 

De simulatie van een argonplasma is relevant omdat bij de groep Elementaire Processen in 
Gasontladingen, de lEV aan de geaarde electrode van een argon plasma wordt gemeten. De 
opstelling waaraan wordt gemeten, is schematisch weergegeven in figuur 6.1. De electroden 

Figuur 6.1: Het te simuleren systeem, een A C-gekoppeld argonplasma. De oppervlakte
verhouding van de ronde electroden is ongeveer drie en de afstand tussen de electroden is 
0.02 m. Het achtergrondgas is argon. 

zijn rond. Hun oppervlakteverhouding is ongeveer drie. Dit systeem kan niet worden 
gesimuleerd met PDPl omdat er dan geen rekening wordt gehouden met het verschil in 
oppervlakte van de electroden. Omdat de electroden rond zijn, is hier voor de simulatie 
gekozen voor het bolsymmetrische programma PDSl. Dit omdat het fysische systeem kan 
worden gezien als een kegel uit een bol. Het programma PDSl heeft dezelfde opbouw 
als PDPl. Van de positie (r, <P, 0) van de deeltjes wordt aileen de radiele component 
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r bijgehouden. Van de snelheid van de deeltjes worden de componenten v,., vq, en vs 
bijgehouden. 

6.2 Plasmagegevens 

Het te simuleren systeem is een AC-gekoppeld argonplasma. De geaarde en de bekrachtigde 
electrode zijn beide rond en hebben achtereenvolgens een oppervlak van A8 ~ 2.8 x 10-3 m2 

en Ab ~ 1.0 x 10-3 m2. De afstand tussen de electroden is 0.02 m. De capaciteit van de 
kondensator (blokking capacitor) is C = 50 x I0-1° F. De frequentie van de aangelegde 
RF-spanning is WRF/27r = 13.56 MHz en de amplitude is 150 Volt. De druk van het 
argongas is 0.50 Torr en de temperatuur 300 K. De electronen- en ionendichtheid zijn bij 
aanvang van de simulatie gelijk: ne = ni = 5 x 1015 m-3 . Bij deze dichtheid is de plasma
frequen tie Wp = 4.0 x 109 rad/ s. Bij een gemiddelde electronen-energie van ~ 2.5 e V is de 
Debyelengte Ao ~ 1. 7 x 10-4 m. Afgezien van ioniserende botsingen is het gesimuleerde 
plasma botsingsloos. Er kan secundaire emissie optreden: een ion dat op een electrode 
komt, kan van die electrode een electron vrijmaken. 

6.3 Simulatiegegevens 

In figuur 6.2 is het gesimuleerde systeem weergegeven. De electroden zijn nu bollen. De 

Figuur 6.2: Het gesimuleerde systeem, een AC-gekoppeld argonplasma. De binnenste be
krachtigde electrode heeft een straal van 3.15 x I0-2 m. De buitenste geaarde electrode heeft 
een straal van 5.315 x 10-2 m. 

binnenste bekrachtigde electrode heeft een straal van r0 = 3.15 x 10-2 m en de geaarde 
buitenste heeft een straal r 1 = 5.315 x 10-2 m, zodat de afstand tussen de electroden 2.165 x 
10-2 m is en de oppervlakteverhouding rUr~ = 2.85. De tijdstap is ~t = 2 x 10-11 s, zodat 
Wp~t ~ 0.08. Het aantal roosterpunten is 201, zodat de roosterbreedte ~r = 1.1 x 10-4 m 
is en ~r < .\0 . De karakteristieke snelheid is ~r / ~t = 5.5 x 106 m/s, wat overeenkomt 
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met een electronen-energie van 86 eV. De ladingstoekenning en de krachtinterpolatie is 
gedaan met het CIC-schema. 

De ioniserende botsingen worden als volgt behandeld. De botsingsdoorsnede voor ioni

satie O'ioniaatie is (E = lmeve2
) 

als 
als 
als 
als 

E < Eionisatie 
Eionisatie S E S E1 

Et S E S E2 
E?:. E2 

De ionisatie-energie Eionisatie = 15.6 eV. Verder is E1 = 30 eV, E2 = 100 eVen u[!~atie = 
3 X w-20 m2• Dit geeft een botsingstijd van 1b:::::::: (noO'i:~atie (ve))-1 = 4 X 10-9 s, zodat 
1b ::;};> tl.t. 

Ervan uitgaande dat er voor de botsing een electron en een neutraal en na de botsing 
twee electronen en een ion zijn, is de energiebalans 

Egebotat + Enieuw + E E + E E electron electron ion = electron neutraal - ionisatie · 

De energie van het neutraal wordt vastgelegd met 

Eneutraal = - ks Tneutraadn( Z), 

waarbij z is getrokken uit [1 x w-200 , 1]. De energie na de botsing moet worden verdeeld 
over drie deeltjes. Dit wordt gedaan met de volgende empirische differentiele ionisatie
doorsnede [3] 

fl.E = B(E) tan ( Z tan-1 ( Eelectron + ~n;;(t;;)- Eionisatie)) ' (6.1) 

waarbij z getrokken is uit [0, 1]. Voor argon is B(E) = 10 eV. De energie van het nieuwe 
electron en het ion wordt 

E!f:C~;on - mitl.E/(mi +me) 
Eion - mefl.E/(mi +me) 

De energiebalans geeft nu de energie van het gebotste electron 

De richting van de snelheid van het ion wordt aselect gekozen met drie getallen z,.,q,,s uit 
[0, 1), volgens 

v,.,q,,6 = V2Eion/mion(l - 2z,.,q,,s)/ .j(l - 2z,. )2 + (1 - 2zt/>)2 + (1- 2zs)2 

De richting van de snelheid van de electronen na de botsing, Vgebotst en Vnieuw, hangt af van 
hun energie en de richting v van het ioniserende electron voor de botsing (llvll = 1). De 
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hoek X tussen v en de snelheid van de electronen na de botsing wordt bepaald met (z uit 
[0, 1]) [3] 

( ) 
2 + E - 2( 1 + E)% 

cosx= E , 

waarbij voor de energie E de energie van het betrokken electron moet worden gebruikt. 

Figuur 6.3: De snelheid van de electronen Vna na een ioniserende botsing in de snelheids
ruimte ten opzichte van de richting v van het ionistrende ion voor de botsing. De hoeken 
x en a leggen de snelhtid na de botsing vast. Eenheidsvectoren worden aangegeven door 
een hoedje. 

Voor hoge energieen zal cos(x) - 1, dus x - 0. Bij lage energieen zal cos(x) - 1 - 2z, 
zodat x uniform uit [ -7r /2, 11)2] wordt getrokken. 

De hoek x definieert een kegel om v in de snelheidsruimte (zie figuur 6.3, de vectoren Vr, 
vq, en VB zijn de basisvectoren in de snelheidsruimte). In het vlak loodrecht op v wordt een 
basis ( v .l, VT} aangewezen met v .l = v x vq, en VT = v .l x v. Voor deze niet genormeerde 
basisvectoren geldt 0 :::; IIV.LII, llvTII :::; 1 (JJvq,JJI = 1). Aangezien er in het gesimuleerde 
plasma sprake is van een radiele voorkeursrichting, zal zeker bij ionisaties, die nu eenmaal 
een relatief hoge energiedrempel hebben, nagenoeg gelden dat v.L.vq, en dus llv.LII, llvTII- 1. 
Dus, het niet normeren van de basisvectoren zal een te verwaarlozen effect hebben. De 
richting van de snelheid wordt vastgelegd door de hoek a te bepalen tussen de nieuwe 
snelheid en V.i. Daarbij wordt a uit [0, 21r] getrokken. Zo wordt de snelheid v;,,P,B van de 
electronen na de botsing uitgedrukt in de componenten van v, ( Vr,t/J,G~ 

I 

vr 
I 

Vq, 
I 

vB 

-
-
-

J2E / m[ Vr cos(x) - VB sin(x) cos( a) - Vr vq, sin(x) sin( a)] 

J2E/m[vq,cos(x) + (v: + v:)sin(x)sin(a)] 

J2E/m[vB cos(x) + Vr sin(x) cos( a)- vq,vB sin(x) sin( a)]. 

De electronen na de botsing hebben dus een voorkeursrichting. Deze voorkeursrichting 
wordt bepaald door de richting van de snelheid van het ioniserende electron voor de botsing. 
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De kans dat een ion een electron van de electrode vrijmaakt wordt gegeven door Paecundair 

met 0 ~ Psecundair ~ 1. Analoog aan de bepaling of er een botsing plaatsvindt, maakt een 
ion een electron vrij van de electrode als z < P.ecundair met z uit [0, 1]. Het electron wordt 
willekeurig geplaatst in de eerste eel L\r bij de betreffende electrode. De snelheid van het 
electron wordt getrokken uit de Maxwellverdeling waarmee de electronen zijn geladen. De 
lading van de electrode wordt verminderd met de lading van het secundaire electron. Door 
de kans Paecundair te wijzigen, kan de dichtheid van het plasma worden veranderd. 

6.4 Uitvoering van de $imulatie 

De simulatie is niet eenvoudig vanwege de geringe lengte van het systeem en de glow. 
Voordat een simulatie een stabiele situatie bereikt, kan het aantal deeltjes sterk varieren. 
Het aantal superelectronen varieert sneller dan het aantal superionen. Het gevolg van een 
kleiner aantal electronen is een kleinere glow, omdat in de glow ne = ni. In het ergste geval 
zal de sheath bij de bekrachtigde electrode raken aan de sheath bij geaarde electrode: het 
plasma gaat uit. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het vergroten van het aantal 
superdeeltjes. Dit leidt echter ook op de Alliant tot onaanvaardbare lange rekentijden. 
Voor dit probleem zijn drie oplossingen bedacht. 

• In de eerste plaats kan de RF-frequentie hoger dan 13.56 MHz worden gekozen. De 
hogere frequentie zorgt voor een grotere glow [12]. Als het systeem stabiel is, kan de 
RF-frequentie worden teruggebracht. Geleidelijk aan wordt zo 13.56 MHz bereikt. 

• Ten tweede kan er worden gestart met een groter systeem. Als er sprake is van 
een stabiele situatie wordt de gevonden oplossing geschaald ingevoerd op een kleiner 
systeem tot de afstand tussen de electroden 0.02 m is. 

• Als derde mogelijkheid kan het aantal electronen per superelectron Ns,e kleiner wor
den genomen dan het aantal ionen per superion Ns,i· Hierdoor is tijdens de simulatie 
het aantal superelectronen in de glow groter dan het aantal superionen omdat in de 
glow geldt ne = Tlj. Door de goede vertegenwoordiging van de superelectronen in de 
glow, zullen de sheath's elkaar niet raken. Omdat het aantal superionen niet zo groot 
hoeft te zijn, blijft de rekentijd beperkt. Voor deze methode zijn de ionisatie en de 
secundaire electronenemissie modules aangepast. Per ionisatie komt nu een nieuw 
superelectron en gemiddeld 1 = N.,e/ N.,i < 1 superionen vrij. Als een superion zorgt 
voor secundaire emissie, worden er gemiddeld 1/1 secundaire superelectronen aan 
het plasma toegevoegd. 

De eerste twee alternatieven geven geen afdoende oplossing. Ook hier treedt het probleem 
van oplopende rekentijden op. De stapgrootte waarmee de lengte van het systeem of de 
RF-frequentie kan worden teruggebracht, is te klein. Het systeem moet bovendien bij elke 
tussenstap opnieuw relaxeren naar een stabiele situatie. De simulaties zijn uiteindelijk 
volgens de laats.te methode uitgevoerd. 
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De simulatie wordt gestart met Np; = 2490 superionen en Np,e = 4980 superelectronen 
die respectievelijk per stuk Na,i = 1 x 109 ionen en N,,e = 5 x 108 electronen representeren. 
De dichtheid is dan 5 x 1015 m-3 . Er zijn 21 superionen en 42 superelectronen per Debye
lengte. De superelectronen worden geladen volgens een 2 eV , de superionen volgens een 
0.026 eV Maxwellverdeling. 

Met het programma PDSlA, een voor de Alliant geschikt gemaakte variant van PDSl 
zonder diagnostische modules, wordt het systeem met stappen van 50 RF-perioden naar 
een stabiele toestand gebracht. De rekentijd per RF-periode, 3687 tijdstappen met circa 
7500 deeltjes, is 12~ minuten. Tussen de stappen door is de parameter Psecund.air aangepast, 
totdat er bij een dichtheid van ~ 5 x 1015 een stabiele situatie optreedt. 

6.5 Resultaten 

Na 250 RF-perioden is het systeem stabiel. De dichtheid in de glow is ne = ni ::: 4.9 x 
1015 m-3 met Np,e = 3915 en Np; = 2032. De kans dat een ion een secundair electron 
vrijmaakt is Paecund.air = 0.25. Met het programma PDSlB zijn op basis van het door 
PDSlA gecreeerde hestand, berekeningen gemaakt van 50 RF-perioden. PDSlB is net als 
PDSlA een variant van PDSl. PDSlB voert wei diagnostische berekeningen uit. 

In figuur 6.4 is de gemiddelde energieverdeling van de electronen weergegeven. De 
gemiddelde electronentemperatuur is 2.5 eV. Met de gekozen parameters t:J.t en t:J.r is er 
dus voldaan aan de eisen van paragraaf 4.8. 
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Figuur 6.4: De gemiddelde energieverdeling voor de electronen. De gemiddelde energie van 
de electron en is 2.5 e V. . 

In figuur 6.5 is de gemiddelde potentiaal tussen de electroden weergegeven. De ontlading 
is niet symmetrisch. De maximale sheathdikte bij de bekrachtigde electrode is 4.1 x 10-3 m 
en bij de geaarde electrode 2.3 x 10-3 m. Uit de figuur blijkt dat de verhouding van de 
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gemiddelde spanning over sheathregio's bij respectievelijk de bekrachtigde en de geaarde 
electrode gelijk is aan (~ \-bekrachtigd} / (~ Vgeaard} = 75.4/17.8 = (rUr~)9 met q = 1.38. 
Deze waarde voor de parameter q komt overeen met experimentele waarden voor q [3]. 
Over de glow staat een lineair potentiaalverschil van 1.5 Volt. Er staat dus gemiddeld een 
konstant electrisch veld in de glow. 

~ 
0 
(!. .. 
.! 
c 
! 
0 
II. 

20 ' 

0 

' '' 
·20 

·40 

·60 -~-------------~-
0.31 0.36 0.40 0.45 0.49 0.53 

(E·l) 
Posilie (m) 

Figuur 6.5: De gemiddelde potentiaal tussen de electroden. De ontlading is niet symme
trisch. Er staat gemiddeld een konstant electrisch veld in de glow. 
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Figuur 6.6: Het aantal ionisaties als functie van de positie. 

Ook in het ionisatieprofiel in figuur 6.6 zien we de asymmetrie van het plasma. Omdat 
aan de kant van de bekrachtigde electrode de maximale spanning over de sheathregio groter 
is dan aan de kant van de geaarde electrode en bovendien de sheathregio bij de bekrachtigde 
electrode langer is, worden er vanaf de bekrachtigde electrode meer electronen met een 
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hogere energie de glow in versneld dan bij de geaarde electrode. Dit verklaart het verschil 
in intensiteit van de ionisaties op de randen van de glow. 

Energ1e (eV) 

Figuur 6.7: De energieverdeling van de electronen aan de bekrachtigde electrode {doorge
trokken lijn) en de geaarde electrode (gestreepte lijn). De verdelingen komen overeen met 
de gemiddelde energieverdeling van de electronen in het plasma. 

In figuur 6.7 staat de waargenomen energieverdeling van de electronen aan de bekrach
tigde en de geaarde electrode. De verdelingen komen overeen met de gemiddelde energie
verdeling van de electronen in het plasma. Dit bevestigt dat de electronen geen energie 
winnen of verliezen als ze naar een electrode bewegen. 
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Figuur 6.8: Het aantal superionen (onderbroken lijn) en -electronen (doorgetrokken lijn) 
gedurende een 200 RF-perioden durende simulatie met PDS1B. De simulatie is gestart op 
basis van een door PDS1A geplaatst hestand. 

Voor het bepalen van de ionen-energieverdelingen is er een aparte berekening verricht 
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met PDS1B van 200 RF-perioden op basis van het door PDSlA gecreeerde hestand met 
de toestand van het systeem na 250 RF-perioden. De tijdsspanne van 200 RF-perioden 
is groter dan de tijd waarin alle ionen zijn vervangen. Dus, van een op een willekeurige 
plaats gecreeerd ion kan worden nagegaan naar welke electrode het gaat. In figuur 6.8 is 
het aantal superionen en -electronen weergegeven gedurende deze simulatie. In de figuur 
is goed te zien dat het aantal superelectronen sneller varieert dan het aantal superionen. 
De variatie in het aantal superdeeltjes is klein; het plasma is stabiel. 

De waargenomen lEVen aan de eledroden zijn weergegeven in figuur 6.9 samen met de 
theoretische benadering (2.2). Hierbij is in (2.2) de gemiddelde plasmapotentiaal vervangen 
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Figuur 6.9: De lEV aan de bekrachtigde electrode (links} en de geaarde electrode (rechts). 
In de figuren is ook de theoretische benadering getekend. 

door de gemiddelde spanning over de betrokken sheathregio. Opvallend is dat de bena
dering (2.2) wel de plaats van de zadelvorm bij de bekrachtigde electrode goed voorspeld, 
maar dat er bij de geaarde electrode geen overeenkomst is. 

De staarten aan de lage energiekant van de zadelvorm bij de bekrachtigde electrode en 
aan de lage energiekant van de piek bij de geaarde electrode in de lEVen, wordt veroorzaakt 
door ionisaties in de sheathregio. Dit is te zien in figuur 6.10. In deze figuur is de energie 
van de ionen op de electroden uitgezet tegen de plaats waar het ion is gecreeerd. We zien een 
discontinui"teit in r = 0.036 m. Alleen de ionen die worden gecreeerd in r < 0.036 m, gaan 
naar de bekrachtigde electrode. De ionen die worden gecreeerd in r > 0.036 m gaan naar 
de geaarde electrode. De ionen die in r ~ 0.036 m worden gecreeerd, verkrijgen gemiddeld 
1.5 e V meer aan energie op de geaarde electrode dan de ionen die op de rechterrand van de 
glow worden gemaakt. Deze energie winnen de ionen in de glow. De bijdrage van ionen die 
door secundaire electronen worden gecreeerd in de sheathregio, is gelijk aan de overige in 
de sheathregio gecreeerde ionen. In figuur 6.10 is niet meer de slingerbeweging te zien die 
in soortgelijke figuren van het waterstofplasma wel te zien zijn (zie figuur 5.11(a)). Uit deze 
figuren bleek dat voor iedere RF-periode die de ionen nodig hebben om van de glow naar de 
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Figuur 6.10: De energie van het ion op de electroden uitgezet tegen de ionisatieplaats. Let 
op de discontinuileit in r = 0.036 m 

electrode te bewegen, er een 'slinger' onstaat in de energie-ionisatieplaatsafhankelijkheid. 
Bij het gesimuleerde waterstofplasma zijn dat ongeveer 4 RF-perioden. Bij het gesimuleerde 
argonplasma hebben de argonionen daarentegen ongeveer 40 RF-perioden nodig om van 
de glow naar de electrode te komen. De slingerbewegingen zijn daardoor niet meer van 
elkaar te onderscheiden. 
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Hoofdstuk 7 

Conclusies 

7.1 Algemeen 

Simulaties op basis van deeltjesmodellen zijn rekenintensief. De hier gebruikte simulatie
programma's zijn, op ESl na, niet geschikt om op een PC te gebruiken. Simulatie van een 
realistisch RF-plasma met PDPl, PDCl of PDSl op een PC kan aileen als er een te grate 
tijdstap, onvoldoende deeltjes en een te grate roosterbreedte wordt genomen. Rekenen op 
een grate computer zoals de Alliant, heeft als nadeel dat de grafische representatie van de 
resultaten naderhand op een PC moet worden gemaakt. De kracht van deeltjesmodelsimu
laties is juist dat de ontwikkeling van het systeem interactief te volgen is. Bij het rekenen 
op de Alliant gaat met de huidige beschikbare grafische faciliteiten, deze mogelijkheid 
grotendeels verloren. 

Deeltjesmodelsimulaties geven veel en gedetailleerde informatie over het gesimuleerde 
systeem. Een probleem bij dit soort simulaties is het bereiken van een acceptabele -
voldoende, maar niet te veel superdeeltjes - stabiele situatie. Een mogelijke controle om de 
reproduceerbaarheid van een stabiele situatie te testen is het varieren van de begintoestand. 
Deze methode is toegepast bij de simulaties die tijdens dit afstudeerproject zijn verricht. 

7.2 Simulatie van een radiofrequent waterstofplasma 

De algemene kenmerken van het gesimuleerde waterstofplasma komen goed overeen met 
de in de literatuur [11] vermelde resultaten. Ret plasma is symmetrisch en bestaat uit 
een glow ingepakt in sheath's. Als ladingsruilbotsingen tussen ionen en neutralen wordt 
verdisconteerd, neemt bij gelijkblijvende overige condities de dichtheid in de glow toe. De 
sheathdikte en de gemiddelde plasmapotentiaal nemen af. 

Ret doel van dit afstudeerproject is om inzicht te krijgen in de totstandkom.ing van 
de ionen-energieverdeling (lEV) aan de electroden. Het te simuleren plasma is daartoe 
eenvoudig gehouden, opdat de verschillende bijdragen aan de lEV gescheiden bestudeerd 
kunnen worden, 
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Als er geen ladingsruilbotsingen zijn tussen ionen en neutralen, bestaat de lEV uit 
een zadelstructuur en significante pieken aan de !age energiekant van het zadel. De plaats 
van de zadel en de afstand tussen de pieken van de zadel, worden goed voorspeld door 
de theoretische benadering (2.2). De pieken bij lagere energieen worden veroorzaakt door 
ionen die in de sheathregio zijn gecreeerd. Het aantal pieken hangt af van aan het aantal 
RF-perioden dat een ion er over doet om van de glow naar de electrode te komen. De 
algemene veronderstelling dat er in de sheathregio geen ionisaties optreden, blijkt op grond 
van de hier uitgevoerde simulaties niet juist. 

De behandeling van ladingsruilbotsingen tussen ionen en neutralen, komt er op neer 
dat bij een dergelijke botsing een neutraal onstaat met de energie van het ion en een ion 
met de energie van het neutraal. Er wordt aileen lading uitgewisseld. De ionen die in 
de sheathregio een ladingsruilbotsing ondergaan, vertonen voor het grootste deel dezelfde 
botsingsplaatsafhankelijkheid voor de uiteindelijke energie op de electrode als de ionen die 
door ionisatie in de sheathregio worden gecreeerd . 

7.3 Simulatie van een radiofrequent argonplasma 

Bij het argonplasma waaraan berekeningen zijn verricht, zijn uitsluitend ioniserende bot
singen in rekening gebracht. De algemene kenmerken wijken af van het waterstofplasma. 
De ontlading is niet symmetrisch. De gemiddelde spanning over de sheatregio bij de be
krachtigde electrode is groter dan over de sheathregio bij de geaarde electrode. De ver
houding tussen beide komt overeen met experimentele resultaten. In de glow staat een 
konstant electrisch veld. De potentiaal is 1.5 Volt hoger bij de sheath-glow overgang bij de 
bekrachtigde electrode dan bij de sheath-glow overgang bij de geaarde electrode. 

De ionen-energieverdelingen aan de electroden zijn als gevolg van de asymmetrie van het 
plasma verschillend. De verdeling bij de bekrachtigde electrode vertoont een zadelstructuur 
waarvan de plaats goed wordt voorspeld ·door (2.2). De zadelloopt aan de lage energiekant 
over in een staart. Deze staart wordt veroorzaakt door ionisaties in de sheath. De verdeling 
bij de geaarde electrode heeft slechts een piek waarvan de plaats niet overeenkomt met (2.2). 

De gebruikte druk van het argongas bij het gesimuleerde plasma was 0.5 Torr. Bij deze 
druk is het plasma bij experimenten botsingsbeheerst. Een realistische simulatie van dit 
plasma zal afgezien van ionisaties, in ieder gevalladingsruilbotsingen moeten verdisconte
ren. Op grond van deze overweging kunnen de behaalde resultaten bij het argonplasma 
niet worden geconfronteerd met experimentele resultaten. 
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Hoofdstuk 8 

Simulatie van de sheath 

8.1 Inleiding 

Simulaties van RF-plasma's betreffen vaak alleen de sheath (zie Ref. [2], [14], [15]), het 
ruimteladingsgedeelte tussen de glow en de electrode. Men wil door middel van deze 
berekeningen inzicht verwerven in de totstandkorning van de lEV bij de electrode. Bij deze 
simulaties wordt een periodiek varierende potentiaal ¢> tussen de glow (x = 0, ¢>(0, t) = 0) 
en electrode (x = d, ¢>(d, t) :::; 0) aangelegd. Voor de potentiaal wordt dan een ruimtelijke 
afhankelijkheid van de vorm ¢>(x) "' -(xfd)v(t) verondersteld, waarbij de macht v van de 
tijd mag afhangen. Vervolgens laat men ionen onder invloed van deze potentiaal van de 
glow naar de electrode bewegen. In dit hoofdstuk zal een alternatief voor sheathsimulatie 
worden besproken. 

8.2 Potentiaal tussen de glow en de electrode 

Veronderstel dat de glow eindigt in x = 0 en de dat electrode zich in x = d bevindt (zie 
figuur 8.1 ). Veronderstel tevens dat ionen van een soort met een konstante flux n0v0 uit 

al(cfrocl._ 

0 ci 

Figuur 8.1: Het hier gebruikte model van de sheath. 
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de glow komen, waarbij n0 de ionendichtheid in de glow is en v0 de snelheid van de ionen 
in x = 0. De dikte van de sheath d. = d. Er zijn geen ionisaties in de sheath en de ionen 
botsen niet in de sheath. Op grond van deze veronderstellingen is er ftuxbehoud in de 
sheath 

dn dv 
v-+n-=0, 

dx dx 

of 
v2dn + ::_ dv2 = 0. 

dx 2 dx 
(8.1) 

Energiebehoud legt het verband tussen de snelheid v en de potentiaal ¢ ter plaatse x 

2 2 2q ( ) v = v0 --¢ 8.2 
m 

:::? dv
2 

= _ 2q d¢ (8.3) 
dx mdx 

De Poissonvergelijking legt het verband tussen de dichtheid n en de potentiaal ¢ 

to d2¢ 
n = --- (8.4) 

q dx2 

dn e.0 d3¢ :::} - = ---. (8.5) 
dx q dx3 

lnvullen van de vergelijkingen (8.2-8.5) in vergelijking (8.1) Ievert een derde orde differen
tiaalvergelijking voor de potentiaal op 

( ¢- !!!_vo2/3¢ + .!_ d¢ ~¢ = 0. 
2q dx3 2 dx dx2 

De randvoorwaarden zijn ¢(0) = d¢/dxiz=O = 0 en d2¢/dx2 lz=O = -qn0 fe.0 , Met deze 
randvoorwaarden kan deze vergelijking direct worden gei.'ntegreerd tot 

(8.6) 

8.3 Mogelijk simulatieprogramma voor de sheath 

Veronderstel dat op het tijdstip t = 0 de sheathdikte d,(O) = d is. De oplossing ¢0 (de 
bovenindex geeft de tijd aan) van de niet-lineaire vergelijking (8.6) geeft via energiebehoud 
en de Poissonvergelijking, de snelheid v0 en de ionendichtheid n° in de sheath als functie 
van x. Even later op het tijdstip t = i::J.t is de sheath een stukje gekrompen, zeg tot een 
dikte ds ( i::J.t) = d', met d' < d. De potentiaal is nu voor 0 :5 x :5 d - d' gegeven door 
¢.1t(x) = 0 en voor d- d' < x :5 d door vergelijking (8.6). Daartoe is het voldoende 
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dat in deze vergelijking v0 vervangen wordt door v11t(d- d'), aangezien de factor novo een 
konstante is. 

Veronderstel dat de sheathdikte veel sneller krimpt dan de ionen bewegen. Dan kunnen 
we ervan uitgaan dat de ionen in x ~ d - d gedurende de tijd D.t eenparig gewegen. De 
snelheidsverdeling op t = D.t als functie van x (0 ~ x ~ D.x) kan dan worden gevonden 
met v11t(x + 6) = v0 (x) met 6 = v0 (x)D.t. Dit is in figuur 8.2 weergegeven. Op deze wijze 

0 .1)( = d-d' X 

Figuur 8.2: Bepaling van de snelheidsverdeling voor x < d - d'. De zonen bewegen zn 
x < d - d' eenparig. 

wordt ook de benodigde v 11t( d - d') gevonden. De oplossing van vergelijking 8.6 Ievert 
weer een zekere dichtheid- en snelheidsverdeling op voor D.x ~ x ~ d. Door het hierboven 
beschreven procede te herhalen kan de potentiaal voor iedere sheathdikte worden gevonden. 
De tijdafhankelijkheid van de sheathdikte kan met een sinus worden benaderd of uit een 
deeltjesmodelsimulatie van een plasma worden gehaald. 

Aangezien het oplossen van vergelijking (8.6) nogal tijdrovend is, ligt het voor hand om 
vooraf aan de simulatie, de potentiaal voor een voldoende aantal tijdstippen te berekenen. 
De numerieke oplossingen, die aileen gegeven zijn op de ruimtelijke roosterpunten, kunnen 
worden bewaard in array's of analytisch worden benaderd. De uiteindelijke simulatie be
staat uit het invoeren van ionen op x = 0. De ionen versnellen vervolgens in de richting 
van de electrode onder invloed van de numeriek bepaalde potentiaal. Bij dit model kunnen 
afgezien van ladingsruilbotsingen, ook ionisaties in de sheath worden verdisconteerd. De 
plaats van de sheath-glow overgang is irruners bekend. In de sheathregio vinden ionisaties 
namelijk plaats als de sheath groeit op de rand van de sheath-glow overgang. 

Het hier beschreven prograrruna heeft als voordeel hoven de tijdens dit afstudeerpro
ject gebruikte programma's, dat het zonder meer op een PC kan worden gebruikt. Het 
voordeel ten opzichte van de huidige simulatiemethoden van de sheathregio, is dat hier de 
dynamiek van de sheath expliciet wordt verdisconteerd. Het prograrruna kan bijvoorbeeld 
worden ingezet om aanvullend onderzoek te doen op basis van met deeltjesmodelsimulaties 
verkregen gegevens. 
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Appendix A 

lmpulsbehoud bij ladingstoekenning 
en krachtinterpolatie 

Het hier gebruikte systeem heeft een lengte Len een rooster met nc + 1 (0 ... nc) punten, 
zodat dx = L/nc. We veronderstellen dat er een deeltje met een lading q op plaats x is 
(x; < x < x;+l)· In deze appendix zal worden aangetoond dat het deeltje geen zelfkracht 
ervaart als 
(a) de ladingstoekenning en krachtinterpolatie op dezelfde wijze wordt afgehandeld en 
(b) de afgeleiden van functies worden gediscretiseerd met behulp van symmetrische eindig
differentie-schema's. 

Ladingstoekenningschema's op basis van een multipoolontwikkeling zoals NGP en CIC 
kunnen worden geschreven met een wegingsfunctie W. Zo is WNGP 

als x;- dx/2:::;; x < x; + dx/2 
in de andere gevallen 

Veronderstel dat W1 de wegingsfunctie is voor ladingstoekenning en W2 die voor krachtin
terpolatie, waarbij wl = w2. De ladingsdichtheid p(x;) op het roosterpunt Xj als gevolg 
van het deeltje op plaats x wordt dan 

q 
p(x;) = -W1(x- x;). 

L 
(A.l) 

De kracht F op het deeltje is gegeven door 

n 

F(x) = L qW2(x- x;)E(x;), (A.2) 
i=O 

waarbij E(x;) het electrisch veld is op roosterpunt x;. Het electrisch veld (in de rooster
punten) is de oplossing van 

(A.3) 
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De oplossing van het stelsel vergelijkingen (A.3) kan formeel worden geschreven als 

n 

E(x;) = L L d(x;; x;• )p(x;• ). (A.4) 
j'=O 

Omdat vergelijking (A.3) is onstaan met behulp van een symmetrisch eindig-differentie
schema geldt er 

d(x;; X;•) = -d(xj'; x;). (A.5) 

De zelfkracht Fr.el! op het deeltje wordt dus ( combineren van vergelijking (A.l ),(A.2) 
en (A.4)): 

n n 

Fr.elf(x) = q2 L L d(x;; Xj' )W1(x- x;)W2(x- Xj' ). (A.6) 
j=O /=0 

Omdat W1 = W2, mogen de indices worden verwisseld: 

n n 

Fzel!(x) = q2 L L d(xj'; x;)Wl(x- xj' )W2(x- x;). (A.7) 
j=O /=0 

Optellen van vergelijking (A.6) en (A.7) waarbij gebruik gemaakt wordt van (A.5), Ievert 
het gestelde op: Fzelf( X) = 0. Als wl ::j:. w2, dan is de verwisseling van de indices niet 
zonder meer toegestaan. Het is eenvoudig in te zien dat het combineren van NGP- en 
CIC-schema's tot Fzel! ::j:. 0 leidt. 
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Appendix B 

Koppeling Poisson- en 
circuit vergelij king 

De koppeling tussen de circuitvergelijking ( 4.26) en de Poissonvergelijking ( 4.15) verloopt 
als volgt. Veronderstel dat tussen de electroden van figuur 4.6 een rooster is aangebracht 
bestaande uit nc + 1 (0 ... nc) punten, zodat ~x = L/nc. De eindig-differentievariant van 
de Poissonvergelijking is ( </>p = </>(p~x)) 

</>p+t - 2</>p + </>p-t _ Pp 

(~x )2 t:o 
(B.1) 

Als randvoorwaarden kunnen worden genomen: 

</>nc = 0 (B.2) 

4>o- 4>t 1 [ ~x] 
Et/2 = ~ = - O't + Po- , 

x to 2 
(B.3) 

waarbij de tweede voorwaarde is gevonden door integratie van d</>/dx vanaf x = 0. 
De eindig-differentievariant van vergelijking ( 4.27) waarmee ladingsbehoud op de be

krachtigde electrode wordt gegarandeerd, is (de bovenindex geeft het tijdstip aan) 

Q t + Qt Qt-.1t 
t t-.1t + plasma -

O't = O't At (B.4) 

Hierbij stellen Qt en Qt--.1t de lading op de condensator voor op de tijdstippen t en t- ~t. 
De circuitvergelijking wordt niet met een symmetrische eindig-differentie-schema omge
zet naar een eindig-differentie-vergelijking, maar met een tweede-orde achterwaarts Euler
schema: 

(B.5) 

(B.6) 
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Invullen van de vergelijkingen (B.5) en (B.6) in de circuitvergelijking ( 4.26) geeft ( <Pnc = 0) 

Qt = V(t)- ¢;~- K' (B.7) 

waarbij 
oo 

9 L 3 R 1 
00 = 4 ~t2 _+ 2 ~t + C 

L R 
01 = -6--2-

~t2 ~t 

L 
03= -2-

~r2 

1 L 
04 = 4~t2" 

Combinatie van (B.3),(B.4) en (B.7) levert op 

(B.8) 

)..t ( ~X ) _)..t - ~X [ t-.1t ~X t _.!.._ (Qt - Qt-.1t V(t)- K)] (B.9) 
'+'O 1 + A '+'1 - 0"1 + 2 Po + A plasma + 

t:ooo 1 t:o 1 Oo 

Dit resultaat gecombineerd met de Poissonvergelijking (B.1) levert de volgende matrix 
op: 

bo 1 0 
1 -2 1 
0 1 -2 

0 1 

0 
1 0 

-2 1 

1 

0 

-2 
0 
1 

do 
P1 

</Jnc-1 

waarbij de matrixelementen b0 , en d0 zijn gegeven door 

1 -2 
Pnc-1 

~X 
bo=-1---

oot:oA1 

d - P~ 0"1t-.1t _1_ (Qt - Qt-.it V(t)- K) 
0 - 2 + A + A A plasma + · 

UX 1UX ~ 

(B.10) 

(B.ll) 

(B.12) 

Hiermee is de koppeling voor het algemene geval voltooid. De verkregen matrix voor de 
potentiaal tussen de electroden kan worden opgelost met het Thomas-algoritme. 
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