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 بسمه تعالی

اسپاترینگ ها از سطح یک هدف در اثر بمباران بوسیله ذرات پرانرژی را بطور کلی جهش اتم :اسپاترینگ

-عبارت آن فواید برخی ازنظیر، برتر از سایر فرآیندهاست که فرآیندی بی اسپاترینگگویند. فرآیند می (کندوپاش)

 اند از:

 ضخامت یکنواختی 

 دهی مواد سختپوشش 

 دهی مواد نارساناپوشش 

 دهی مواد در حد نانومتر و میکرومترپوشش 

 هایی با سطح بزرگهدف 

  عدم ایجاد خلل و فرج 

ای قرار های کنده شده از هدف و جهش داده شده، برای تشکیل الیه نازک روی زیرالیه، اتماسپاترینگدر پدیده 

 در زیر شماتیکی از روش اسپاترینگ آورده شده است. .گیرندمی

 
 از روش اسپاترینگ شماتیکی

است، زیرا در این روش پالسما با اعمال یک  های اسپاترینگروشموثرترین از یکی  مغناطیسی اسپاترینگ    

شود که شود. این میدان مغناطیسی باعث میمیدان مغناطیسی قوی به نواحی نزدیک سطح هدف محدود می

ها در یک حلقه بسته به موازات سطح منحرف شده و این الکترونهای ثانویه تابش شده از هدف مسیر الکترون

گیرد می کاتد حرکت مارپیچی انجام دهند، به این ترتیب یک پالسمای کامال محدود در نزدیکی سطح کاتد قرار
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شود. و باعث باال رفتن احتمال یونش و افزایش بیشتر از یک مرتبه بزرگی در چگالی پالسما در همسایگی هدف می

 مزایای محدود شدن پالسما عبارت است از:

  نشانیالیهافزایش آهنگ 

 های محفظهکاهش کندوپاش از زیرالیه و دیواره 

 دهیکاهش گرم شدن زیرالیه در حین پوشش 

 کاهش فشار مورد نیاز گاز کاری 

 های نازکالیه: الیه نشانی کاربرد دستگاه اسپاترینگ 

 این دستگاه:های از قابلیت 

  امکان استفاده از منابع تغذیه متفاوت ازجمله RF، DC و Pulsed DC . 

  امکان الیه نشانی در فشارهای خیلی پایین در حدودmbar 2-10. 

 .امکان الیه نشانی در دمای محیط 

 سنج.ها با استفاده از دستگاه ضخامتگیری ضخامت الیه امکان اندازه 

 زیرالیه درخال.دهی به امکان حرارت 

 .امکان ورورد همزمان چندین نوع گاز )حداقل دو نوع( به محفظه 

  تارگتامکان استفاده  بیشتر از یک . 

  دیفیوژن ) توانایی تخلیه محفظه تا فشار مجهز به دو پمپ خال: پمپ روتاری )پشتیبان( و پمپ

mbar 6-10. 


