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Реферат 

Магістерську дисертацію виконано на 102 аркушах. У роботі наведено 61 

малюнок  

Метою дисертації є дослідження магнетронних розпилювальних систем, 

також моделювання їх робочої моделі в програмі Comsol Multiphysics. За 

допомогою програмного забезпечення дослідили вплив конфігурації магнітного 

поля на характеристики МРС. 

Об’єктом дослідження є магнетронна розпилювальна система з плоскою 

мішенню. Проаналізувавши результати можна зробити висновки, що регулюючи 

струм обмотки ми безпосередньо впливаємо на індукцію магнітного поля не 

змінюючи характер кривої B і Br. Що може бути використане для стабілізації 

процесу розпилення.. Основними елементами пристрою є катод-мішень, анод і 

магнітна система. Силові лінії магнітного поля замикаються між полюсами 

магнітної системи. Поверхня мішені, розташована між місцями входу і виходу 

силових ліній магнітного поля, інтенсивно розпилюється і має вигляд замкнутої 

доріжки, геометрія якої визначається формою полюсів магнітної системи. 

При подачі постійної напруги між мішенню (негативний потенціал) і 

анодом (позитивний або негативний потенціал) виникає неоднорідне електричне 

поле і збуджує аномальний тліючий розряд. Наявність замкнутого магнітного 

поля в поверхні мішені, що розпилюється, дозволяє локалізувати плазму розряду 

безпосередньо в мішені. Емітовані з катода під дією іонного бомбардування 

електрони захоплюються магнітним полем, вони здійснюють складний 

циклоїдальний рух по замкнутих траєкторіях у поверхні мішені. В кінці роботи в 

таблиці наведені характеристики розмагнічування сплаву «Амлеко». 

Характеристики намагнічування сталі, залізо марки «АРМКО». Також 

побудовані графіки індукції магнітного поля B і Br (на відстані 10мм - площина 

мішені і 20мм – область горіння плазми) для оцінки спаду магнітного поля. 

Також додали графіки зміни струму обмотки j = 500000; 1000000; 2000000, A/м2, 

і проведено розрахунок. 
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Abstract 

Master's dissertation is done on 102 sheets. The paper presents 61 pictures 

The purpose of the dissertation is to study magnetron spray systems, as well 

as model their working model in the program Comsol Multiphysics. Using 

the software, the effect of the magnetic field configuration on the 

characteristics of the MRS was investigated. 

The object of the study is a magnetron spray system with a flat target. After 

analyzing the results we can conclude that regulating the current of the 

winding we directly affect the induction of the magnetic field without 

changing the nature of the curve B and Br. What can be used to stabilize the 

spraying process. The main elements of the device are the cathode-target, the 

anode and the magnetic system. Power lines of the magnetic field are locked 

between the poles of the magnetic system. The target surface, located 

between the points of entry and exit of the magnetic field lines, is intensively 

sprayed and has the form of a closed track whose geometry is determined by 

the shape of the poles of the magnetic system. 

When applying a constant voltage between the target (negative potential) and 

the anode (positive or negative potential), an inhomogeneous electric field 

appears and excite an abnormal glow discharge. The presence of a closed 

magnetic field in the surface of the sprayed target allows the localization of 

the discharge plasma directly in the target. Emitting from the cathode under 

the action of ion bombardment, electrons are attracted to the magnetic field, 

they carry out a complex cycloidal motion along closed trajectories at the 

target's surface. At the end of the work, the characteristics of the 

demagnetization of the Amelo alloy are given in the table. Characteristics of 

magnetization of steel, iron brand "ARMKO". Also, the charts of magnetic 

field induction B and Br (at a distance of 10 mm - the target plane and 20 

mm - the plasma burning region) are constructed to evaluate the decline of 

the magnetic field. Also added graphs for changing the current winding j = 

500000; 1000000; 2000000, A / m2, and the calculation is done. 
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Вступ 

Актуальність вибраної теми, комп'ютерні моделі стали звичайним 

інструментом математичного моделювання і застосовуються у фізиці, 

астрофізиці, механіці, хімії, біології, економіці, соціології, метеорології, інших 

науках, а також прикладних задачах в різних областях радіоелектроніки, 

машинобудування, автомобілебудування тощо.[1] 

Комп'ютерні моделі використовуються для отримання нових знань про 

об'єкт чи для наближеної оцінки поведінки систем, занадто складних для 

аналітичного дослідження.  

Комп'ютерне моделювання є одним з ефективних методів вивчення 

складних систем.  

Комп'ютерні моделі простіше і зручніше досліджувати в силу їх 

можливості проводити обчислювальні експерименти, в тих випадках коли 

реальні експерименти утруднені через фінансові або фізичні перешкоди, або 

можуть дати непередбачуваний результат. Логічність і формалізованність 

комп'ютерних моделей дозволяє виділити основні фактори, що визначають 

властивості досліджуваного об'єкту-оригіналу (або цілого класу об'єктів), 

зокрема, досліджувати відгук модельованої фізичної системи на зміни її 

параметрів і початкових умов.[1] 

Ще порівняно недавно основним методом нанесення тонких плівок були 

випар і конденсація речовини у високому вакуумі. Методи іонного розпилення 

матеріалів у наслідок низьких швидкостей осадження і високих радіаційних 

впливів на оброблювані структури використовувалися обмежено. Магнетронні 

розпилювальні системи, що з’явилися порівняно недавно, дозволяють наносити 

як тонкі плівки, так і покриття в сотні мікронів, дозволили істотно розширити 

область застосування іонного розпилення матеріалів. 

Магнетронні розпилювальні системи (МРС) застосовуються в технології 

одержання високоякісних тонких плівок  при виробництві найширшого кола 

виробів, і в більшості випадків вони практично не мають собі рівних за багатьма 
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показниками (можливості нанесення плівок практично будь-якого складу, 

привнесеним домішкам, адгезії, продуктивності, вартості, простоті експлуатації) 

[22,23,24]. Однак практика постійно висуває нові задачі, і розробка нових більш 

ефективних систем не припиняється. Так і сьогодні залишається актуальною 

проблема розробки МРС з покращеною конфігурацією магнітного поля. Це може 

бути досягнуто шляхом пошуку більш досконалої конструкції і використання 

нового джерела живлення. Що дозволяє покращити конфігурацію магнітного 

поля, усунути утворення електричних дуг та іскріння на мішені і дає можливість 

керувати процесом розпилення, і як наслідок забезпечує більш ефективне 

використання матеріалу мішені і робить процес розпилення більш стабільним. 

Все це дозволяє покращити якість нанесених плівок, тобто  кінцевий продукт. 

Особлива увага приділена моделюванню магнітних полів. В роботі 

проведено розрахунок і графічне відображення конфігурації магнітного поля з 

використанням сучасного програмного забезпечення 
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Розділ 1.Основи моделювання 

1.1 Моделювання як метод наукового дослідження 

Моделювання в широкому сенсі — це особливий пізнавальний процес, 

метод теоретичного та практичного опосередкованого пізнання, коли суб'єкт 

замість безпосереднього об'єкта пізнання вибирає чи створює схожий із ним 

допоміжний об'єкт-замісник (модель), досліджує його, а здобуту інформацію 

переносить на реальний предмет вивчення.[1] 

Моделювання — це процес створення та дослідження моделі, а модель — 

засіб, форма наукового пізнання. 

Моделювання – складна, трудомістка і відповідальна наукова задача. Іноді 

дослідження за допомогою моделей є єдино можливим способом 

експериментального вивчення технологічних процесів. Так, процеси, які 

тривають багато років, можна вивчати на моделях протягом короткого проміжку 

часу. І навпаки, швидкоплинні процеси вивчаються на моделях протягом більш 

довгого часу.[2] 

Моделювання різних фізичних процесів виходить з подібності явищ, що 

розглядаються. Два явища називаються подібними, якщо за характеристиками 

одного можна одержати характеристики іншого шляхом простого перерахунку. 

Умовами або критеріями подібності двох явищ є рівності деяких безрозмірних 

параметрів, які називаються числами або критеріями подібності. Визначення 

критеріїв подібності при моделюванні процесів, що вивчаються, потребує 

глибокого знання механізму цих процесів і є досить важкою задачею. При 

рішенні цієї задачі усі досліджувані процеси слід розділяти на дві суттєво різні 

групи. До першої групи потрібно віднести процеси і явища, які можна описати 

рівняннями, до другої, яка становить найбільший інтерес, – процеси і явища, які 

ще не мають математичного опису. У випадках, коли рівняння досліджуваних 

процесів невідомі, числа подібності можна знайти за теорією розмірностей. При 

наявності диференціальних рівнянь досліджуваних процесів числа подібності 

легко визначаються, як коефіцієнти рівнянь, які представлені в безрозмірному 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
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вигляді. Природно, що одержання критеріїв подібності при наявності рівнянь 

значно простіше, ніж при їх відсутності. Тому теорію розмірностей слід 

застосовувати для отримання критеріїв подібності тільки при дослідженні 

процесів, які не мають математичного опису.[2] 

Під моделлю розуміється об'єкт будь-якої природи (мислено уявлена або 

матеріально реалізована система), котрий, відображаючи чи відтворюючи в 

певному сенсі об'єкт дослідження, здатний заміщати його так, що вивчення 

моделі дає нову інформацію про об'єкт.[2] 

1.2 Види моделювання 

Спочатку в якості моделі людство використало геометричні зображення, 

макети, схему або малюнки об'єкта вивчення. Прикладами можуть бути 

креслення проектованого споруди або зразки у вигляді макетів літака або 

автомобіля і т.п.(Рис.1) Будівництво будинку людина починає з створення 

його малюнка або макета, а потім готує проектні документи у вигляді 

креслень. Подібну роботу повинен виконувати також дизайнер одягу, який 

готує зразки нових моделей і людина, яка демонструє ці моделі також 

називається моделлю. Одним словом, подібні моделі зазвичай називаються 

геометричними моделями об'єкта [3].  

 

Рис.1 Геометрична модель будинку 
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Крім геометричних моделей були використані так звані аналогові 

моделі. аналогові моделі використовують подобу, що існує між двома 

явищами або процесами. Одне з явищ є об'єктом моделювання, а друга його 

моделлю. Наприклад, вивчення складної мережі водопостачання міста може 

бути замінено вивченням електричної схеми, створеної на стенді лабораторії.  

Слід зауважити, що на основі аналогії були створені аналогові 

обчислювальні машини, які широко використовувалися в автоматизованих 

системах управління технологічними процесами(Рис.2).  

 

 

Рис.2 Аналогова обчислювальна машина 

У наукових дослідженнях широко застосовуються математичні методи, 

які стали основою математичного моделювання об'єктів дослідження. 

Застосування обчислювальної техніки в дослідницькій і проектній роботі 

дозволило використовувати комп'ютерне моделювання. З такого невеликого 

перерахування видів моделей можна переконатися в тому, що моделі, якими 

користуються дослідники, дуже різноманітні. Моделі можуть бути умовно 

розділені на дві групи: пізнавальні і прагматичні [3].  

Пізнавальні моделі є формою представлення знань, відображенням 

існуючих закономірностей в природі і в суспільстві. Прагматичні моделі є 

засобом організації практичних дій, наприклад, проекти, креслення, малюнки і 

т.п. Протягом багатьох століть природничі науки розвивалися і ґрунтувалися 

на результатах спостережень процесів, що відбуваються в навколишньому 

світі. Для цієї мети створювалися різні інструменти для проведення 

спостережень і вимірів або візуального вивчення (різні прилади, телескопи, 

мікроскопи та інші) за процесами, що відбуваються або природними явищами. 

Через такого підходу багато розділів науки мали описовий характер, що 
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ускладнювало проведення кількісного аналізу процесів, що відбуваються. З 

іншого боку, як було зазначено вище, існують важкодоступні об'єкти 

дослідження, для яких неможливо проводити інструментальні спостереження 

або візуальне вивчення. наприклад, дослідження енергетичних ядерних 

систем, космічні дослідження, вивчення турбулентних течій рідин, 

дослідження атмосферних явищ, дослідження тектонічних процесів, що 

відбуваються в надрах Землі і багато інших [1].  

У зв'язку з цим, в процесі розвитку природничих наук виникла 

необхідність використання інших методів, що дозволяють проводити 

кількісний аналіз замість якісного аналізу. Таким методом став метод 

математичного моделювання. Цей метод дозволяє використовувати замість 

традиційних описових методів методи кількісного аналізу. Вони успішно 

використовуються для вивчення процесів і явищ, складних і важкодоступних 

для проведення вимірювань та інструментальних спостережень. В даний час 

моделювання є невід'ємною частиною людської діяльності. Особливо воно 

стало актуальним в наукових дослідженнях і цей метод став одним з головних 

методів вивчення складних явищ і процесів. 

В останні роки інтенсивно використовуються методи математичного 

моделювання, що дозволяють використовувати добре розвинений 

математичний апарат і швидкодіючу обчислювальну техніку. Використання 

математики і методів математичного моделювання в різних галузях знань 

призвело до появи нових напрямків у науці. Наприклад, математична фізика, 

математична економіка, математична лінгвістика і багато інших. Такі 

напрямки науки як біофізика, геофізика, геодинаміка, геотектоніка, 

космодинаміка і інші також з'явилися в результаті застосування методів 

математичного моделювання.  

Математичне моделювання складних проблем призвело до необхідності 

вирішення дуже складних математичних задач. Тому виникали певні 

труднощі, пов'язані з вирішенням таких завдань, що вимагало застосування 

потужних обчислювальних засобів. поява електронно-обчислювальних машин 
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(ЕОМ) дозволило вирішувати цю проблему. Використання комп'ютерних та 

телекомунікаційних засобів зберігання, обробки, передачі та отримання 

інформації дозволило вирішувати складні завдання, які раніше не могли бути 

вирішені . Застосування  комп'ютерних технологій для вирішення наукових 

проблем вимагало розвиток нових напрямків в математиці і створення нових 

математичних моделей процесів і явищ, а також методів вирішення різних 

завдань. З іншого боку, поява нових математичних моделей і методів 

стимулювало розробку нових програмних продуктів для ЕОМ, а це, в свою 

чергу, стимулювало розвиток комп'ютерної техніки і технологій. З'явився 

новий термін « комп'ютерне моделювання». [2] 

Фізичне моделювання: 

 Створення матеріальної моделі, що має таку саму фізичну природу 

(такий самий фізичний зміст), як і дійсне явище, що вивчається на основі 

критеріїв геометричного, кінематичного й динамічного моделювання. 

 Відтворення на моделі й дослідження процесів, що якісно однакові 

з процесами у реальному об'єкті. Під час дослідження процесу необхідно 

забезпечити геометричну, часову та фізичну подібності. 

Фізичне моделювання - метод експериментального вивчення фізичних 

явищ, який базується на їх фізичній подібності. 

Метод застосовується у випадках, коли: 

 відсутня математична модель явища (машини, процесу тощо), або 

така модель дуже складна, вимагає багато вихідних даних, одержання яких 

ускладнене. 

 відтворення явища (машини, процесу) в реальних масштабах 

недоцільне. 

Метод полягає у створенні лабораторної фізичної моделі явища у 

зменшеному масштабі і проведення експериментів на цій моделі. Висновки і 

результати, одержані на моделі розповсюджуються на явище у реальних 

масштабах. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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Метод може дати надійні результати тільки у випадку наявності 

фізичної подібності реального явища і моделі. Подібність досягається за 

рахунок рівності для моделі і реального явища значень критеріїв подібності — 

безрозмірних чисел, що залежать від фізичних (у тому числі геометричних) 

параметрів, що характеризують явище. Експериментальні дані одержані на 

моделі розповсюджуються на реальний об'єкт з урахуванням критеріїв 

подібності (на практиці — з врахуванням певних коефіцієнтів). 

У широкому смислі будь-який експеримент є фізичним моделюванням 

процесу в певних конкретних умовах. 

Деякі приклади застосування методу фізичного моделювання: 

 Дослідження течій газів і обтікання літальних апаратів, 

автомобілів, тощо в аеродинамічних трубах. 

 Гідродинамічні дослідження на зменшених моделях кораблів, 

гідротехнічних споруд тощо 

 Дослідження сейсмостійкості будівель і споруд на етапі 

проектування. 

 Вивчення стійкості складних конструкцій, під впливом складних 

силових навантажень. 

 Вимірювання теплових потоків і розсіювання тепла в пристроях і 

системах, що працюють в умовах великих теплових навантажень. 

 Вивчення стихійних явищ та їх наслідків. 

 

Рис.3 Фізична модель літака в аеродинамічній трубі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
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У наукових дослідженнях існують гіпотези, висловлені дослідниками на 

основі спостережень і досвіду. Одним з важливих напрямків в науці є 

перевірка цих гіпотез за допомогою лабораторних або натурних випробувань. 

гіпотеза також може розглядатися як модель досліджуваного об'єкта. 

Після багаторазових випробувань та аналізу результатів можуть бути 

встановлені певні закономірності, що визначають властивості і характер 

об'єкта. У цьому головну роль відіграє математичне і комп'ютерне 

моделювання. Таким чином, в результаті застосування математичних методів 

висунута   гіпотеза може перетворитися в наукову теорію. 

Історично математична модель стала використовуватися як інструмент 

для вивчення природних явищ і процесів, в питаннях проектування і 

планування дуже давно, з моменту появи звичайних арифметичних обчислень. 

Однак використання математики в інших галузях знань отримало значного 

розвитку з розвитком науки і техніки, особливо з появою комп'ютерної 

техніки, застосуванням математичного та комп'ютерного моделювання. 
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Розділ 2 Особливості дослідження Comsol Multiphysics 

2.1 Компанія Comsol Multiphysics 

COMSOL Multiphysics - це програмне забезпечення для аналізу 

методом скінченних елементів, розв'язування та імітації для різноманітних 

фізичних та інженерних додатків, особливо для спарених явищ чи 

мультифізики. Цей пакет є крос-платформним (Windows, Mac, Linux). На 

додачу до традиційного заснованого на фізиці користувацького інтерфейсу, 

COMSOL Multiphysics також дозволяє введення кількох систем  partial 

differential equations. Диференціальні рівняння можуть бути задані у 

звичайному або слабкому формулюванні. З версії 5.0 (2014), COMSOL 

Multiphysics також використовується для створення додатків, що базуються на 

фізиці. Ці додатки можна встановити, використовуючи стандартну ліцензію 

COMSOL Multiphysics, a також ліцензію COMSOL Server. Ранні версії (до 

2005) COMSOL Multiphysics мали назву FEMLAB. 

Компанія була створена в 1986 році Сванте Літтмарком (Svante 

Littmarck) і Фархадом Саеіді (Farhad Saeidi). Сьогодні Сванте Літтмарк - 

генеральний директор COMSOL Group, президент і генеральний директор 

компанії COMSOL, Inc. Фархад Саейді - президент компанії COMSOL AB. 

У 1998 році вони випустили першу версію основного продукту, COMSOL 

Multiphysics. У наступні роки вони розширили лінійку продуктів, включивши 

в неї пакет модулів розширення для різних дисциплін: Механіка конструкцій, 

Високе і низькочастотне електромагнітне випромінювання, Гідродинаміка, 

Теплопередача, Хімічні реакції, Мікроелектромеханічні системи, Акустика і 

інші. Вони розробили продукти LiveLink, які забезпечують ідеальну 

інтеграцію рішення COMSOL Multiphysics з пакетами САПР, MATLAB і 

Excel. Крім того, вони пропонують багатоцільові інструменти для підвищення 

функціональності нашої платформи моделювання і представляємо на ринку 

автоматизованого моделювання краще в своєму класі рішення для перевірки 

та оптимізації розробок. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://uk.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://uk.wikipedia.org/wiki/Linux
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8
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2.2 Опис продукту. 

За допомогою СOMSOL Multiphysics є можливість легко моделювати 

абсолютна більшість фізичних процесів, які в свою чергу характеризуються 

диференціальними рівняннями. Програма COMSOL Multiphysics містить в 

собі цілий набір алгоритмів і систем, завдяки яким вона справляється зі 

складними завданнями, а простота в структурі додатка надає простоту в 

використанні і гнучкість. 

Також необхідно відзначити, що програма має зручну, 

високопродуктивну і універсальну середу для моделювання процесів фізики. 

Завдяки вбудованим шаблонам, яких можна піддавати налаштувань і змін, 

програма дозволяє «зімітувати» практично будь-яку комбінацію фізичних 

середовищ і полів. Програма є свого роду середовищем для докладного 

рішення науково-технічних проблем, які засновані на диференціальних 

рівняннях та інших математичних принципах. 

COMSOL - потужна інтерактивне середовище для моделювання і 

вирішення наукових і технічних проблем, заснованих на диференціальних 

рівняннях в приватних похідних (PDE).   

Серед програм дозволяє легко розвивати і розширювати модель, яка 

знаходиться в складі пакету, а також присутня можливість переходу в інші 

фізичні поля, змінюючи при цьому стан моделі, які відносять до різних 

галузей науки і техніки. Продуктивний і функціональний інтерфейс програми 

не вимагає від користувача глибоких знань у сфері математики і чисельного 

аналізу. Внаслідок цього, є можливість формувати продуктивні моделі, 

задаючи лише беруть участь фізичні величини, не особливо звертаючи увагу 

на рівняння які їх описують. COMSOL дає можливість створювати на 

чотирьох основних рівняннях, далі вони наводяться як «рівняння-основи». 

Незважаючи на різні підходи в освіті фізичних моделей, ПО виділяє кілька 

способів використання: через GUI-додаток COMSOL, або за допомогою 

командного рядка MATLAB. Основна математична одиниця, з якої працює 

програма - цей система диференціальних рівнянь. В подальшому, в програмі 
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можна подавати системи декількома способами: в коефіцієнтний формі (в 

основному для лінійних задач і рішень), в головній (звичайної) формі (для 

нелінійних моделей), в проекційної формі (призначена в основному для 

моделей з просторовими і тимчасовими змінними ). Також присутня 

можливість створення стаціонарних (не залежних від часу) і нестаціонарних, 

лінійних і нелінійних моделей. Пакет програми здатний підтримувати 

завдання на індивідуальні значення і частоти в головній (звичайної) формі 

(для нелінійних моделей), в проекційної формі (призначена в основному для 

моделей з просторовими і тимчасовими змінними). Також присутня 

можливість створення стаціонарних (не залежних від часу) і нестаціонарних, 

лінійних і нелінійних моделей. Пакет програми здатний підтримувати 

завдання на індивідуальні значення і частоти в головній (звичайної) формі 

(для нелінійних моделей), в проекційної формі (призначена в основному для 

моделей з просторовими і тимчасовими змінними). Також присутня 

можливість створення стаціонарних (не залежних від часу) і нестаціонарних, 

лінійних і нелінійних моделей. Пакет програми здатний підтримувати 

завдання на індивідуальні значення і частоти змінних. При створенні PDE, 

здатних описати модель, в програмі застосовуються final elemental methods 

(FEM). Програмне забезпечення активно використовує дані вищевказані 

методи, враховуючи дрібниці і контроль над помилками при роботі з 

призначеними змінними.  . 

2.3 Модулі та бібліотека Comsol Multiphysics 

2.3.1 Модуль AC/DC 

Область застосування: опору (резистори), індуктори, конденсатори; 

електромагнітні сенсори і регулятори; електромагнітні перетворювачі, 

датчики і трансформатори; ізолятори і проводи; мотори, генератори та 20ід. 

електромеханічні машини; виробництво напівпровідників, індукційні печі, 
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електростатичний / електромагнітний екран, електро-зварювання, аналіз 

малих сигналів, та інші.[8]  

Модуль AC / DC призначений для моделювання задач електромагнітних 

явищ як змінного, так і постійного струму. За допомогою попередньо 

підготовлених додатків можна моделювати електромотори, електромагніти, 

трансформатори напруги і струму, індуктори, конденсатори, мікросенсора і 

21ід. Модуль AC / DC містить додатки для загального статичного і 

квазістатичного електромагнетизму двомірних (2D) і тривимірних (3D) 

моделей, включаючи симетричні геометрії . При розрахунках моделей можна 

здійснити статичний, гармонійний і перехідний аналіз або аналіз явищ в часі. 

Також можна провести розрахунки для заданої частоти. При моделюванні 

можна включити в аналізовану модель інші фізичні додатки як, наприклад, 

теплопередача, індукційний нагрів. Фізичне моделювання можна пов’язати з 

вирішенням електричних ланцюгів заданих в форматі SPICE, що подаються як 

збудливий або демпфуючий елемент. У Модулі AC / DC знаходяться також 

додатки для обертових машин, які використовують рухливі сітки (методу 

ALE) в 2D вимірі. Для моделювання необмежених областей можна 

використовувати нескінченні елементи ( «Infinite elements»).[8] 

 

Рис. 4 Гранична умова магнітного екранування (Magnetic Shielding) дозволяє 

моделювати екрануючі властивості сфери з 21 підмальовується 21 стали (супермаллоя). 
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2.3.2 Модуль RF 

Область застосування: антени; хвилеводи і електричні лінії; фільтри; 

мікрохвильові нагрівачі; аналіз S-параметрів в проектах антен; вплив 

температури на роботу антен і хвилеводів; нагрів мозкової тканини від 

мобільних телефонів; фотонні кристали; оптичні волокна, та інші.[8] 

RF Модуль призначений для моделювання задач електромагнітних явищ 

при високих частотах. За допомогою RF Модуля можливо моделювати мікро-

хвильові прилади або елементи оптики, а також пристрої, які переносять, 

приймають або обробляють електромагнітні хвилі. За допомогою модуля 

можна здійснити нестаціонарний аналіз, аналіз різних коливань або частоти 

власних коливань. У RF Модуль включено моделювання електричних 

ланцюгів (формат SPICE), які використовуються в моделі як збудливий або 

демпфуючий елемент. У RF Модулі можна використовувати області загасання 

коливань, які виходять за область моделювання. Назва області PML (Perfectly 

Match Lay-ers). Після обробки можна розраховувати близьке і далеке поле за 

допомогою інструменту «Far Field». Додатки RF Модуля можна поєднувати з 

іншими додатками програми і розраховувати, наприклад, вплив температури 

на частотну реакцію мікрохвильового фільтра або циклової ланцюга.[8] 

 

Рис. 5 Мережа формування матриці Батлера, розроблена за допомогою інтерфейсу 

Line Transmission і зв’язана з 3D-моделлю через Електромагнітні хвилі, інтерфейс 

частотного домену. Показані дальні поля, норми електричного поля та арифметична фаза в 

мережі. 
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2.3.3 Модуль МЕМS 

Область застосування: антени; хвилеводи і електричні лінії; фільтри; 

мікрохвильові нагрівачі; аналіз S-параметрів в проектах антен; вплив 

температури на роботу антен і хвилеводів; нагрів мозкової тканини від 

мобільних телефонів; фотонні кристали; оптичні волокна, та інші.[8] 

Модуль МЕМS (мікро-електромеханічних систем) призначений для 

аналізу фізичних явищ в складних мікро обладнання як, наприклад, 

регулятори, датчики або фільтри. З точки зору експлуатації, Модуль МЕМS 

містить безліч додатків і комбінацій їх взаємодій. Для аналізу мікро-флюїдних 

систем слід використовувати Модуль Мікро-рідини.[8] 

 

Рис. 6 Моделювання електростатичного активного резонатора МЕМС за допомогою 

інтерфейсу електромеханіки модуля MEMS. 

2.3.4 Модуль Плазми 

Область застосування: освітлення; виробництво напівпровідників; 

стерилізація та фільтрація в медицині; генерування реакційних газів; розгінні 

пристрої; плазмові ліхтарі.[8] 
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Модуль Плазми призначений для вирішення всіх типів неядерних 

низькотемпературних плазмових реакторів. Модуль дає можливість 

вирішувати завдання з наступних областей: 

▪ Індуктивно-пов’язана плазма – Inductively Coupled Plasmas (ICP) 

▪ Ємнісне-пов’язана плазма – Capacitively Coupled Plasmas (CCP) 

▪ Мікрохвильова плазма 

▪ Електричні розряди (DC discharges) 

Детальну схему електричного кола можна включити в модель за 

допомогою редактора в модулях AC / DC і RF. Процес моделювання 

спрощений додатками, в яких автоматично запускаються складні зв’язки між 

різними фізичними явищами.[8] 

 

Рис.7 У конфігурації перехресних потоків поперечна електрична хвиля входить з 

верхньої межі і поглинається при взаємодії з плазмою. Білим контуром відзначена область, 

в якій щільність електронів досягає критичного значення. Хвиля повністю поглинається 

плазмою. 

2.3.5 Модуль Перенесення 

Область застосування: зварювання; нагрів живих тканин для терапії 

теплом; заливка і термообробка матеріалів; дискові гальма; сушка, сублімація, 
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сушка сублімації і затвердіння; моделювання теплообмінників; опалення, 

вентиляція і кондиціювання; обробка харчових продуктів, варіння і 

стерилізація; індукційне тепло, джоулеві теплота і втрати.[8] 

Модуль Перенесення Тепла призначений для моделювання задач 

теплопередачі в довільній комбінації теплопровідності, конвекції або 

випромінювання. Теплопередачу випромінюванням можна розглядати як 

випромінювання з поверхні на поверхню або з поверхні на навколишнє 

середовище. Модуль Перенесення Тепла містить в собі крайові умови для 

шарів з високою тепло переносу і навпаки, завдання теплоізоляційних шарів. 

У 2D просторі можна вирішувати теплопередачу «out-of-plane», в просторі 3D 

в Модулі Перенесення Тепла є спеціальний додаток для моделювання тонких 

шкаралуп з високою теплопровідністю. Всі ці інструменти призначені для 

зменшення моделей, щоб знизити вимоги по за-вивантаження і пам’яті 

комп’ютера. Як і у інших модулів, тут є готові пов’язані завдання, як 

наприклад неізотермічними перебіг. Модуль Перенесення Тепла призначений 

для симуляції фазових переходів, вільної і вимушеної конвекції, 

випромінювання, поєднуючи всі ці додатки в одній моделі. Крім того, за 

допомогою модуля можна вирішувати завдання тепло переносу в живих 

тканинах за допомогою рівняння для біологічного тепла.[8] 

 

Рис. 8 Моделювання випаровування води в склянці в теплому сухому потоці 

повітря. 
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2.3.6 Модуль Будівельної Механіки 

Область застосування: п’єзоелектричні взаємодії; контактні задачі і 

тертя; в’язко пружну і теплове розтягування; поздовжній вигин; 

електромеханічні машини, і інші.[8] 

Модуль Будівельної Механіки призначений для аналізу компонентів і 

збірок, в яких потрібно вирішувати деформації конструкції під дією 

навантаження. За допомогою спеціальних аплікацій, можливо, аналізувати 

оболонки, балки, ґратчасті конструкції або плити Миндлина. Типи нелінійної 

матеріальної моделі: еластопластична, гіперпластична і в’язкопружніх. 

Властивості матеріальних моделей розширює Модуль геомеханіки. У 

розрахунках можна здійснити стаціонарний і нестаціонарний аналіз, 

розрахунок власних згасаючих або незгасаючих коливань і великі деформації. 

Разом з іншими модулями можна вирішувати взаємопов’язані завдання як, 

наприклад, теплове навантаження конструкції, взаємодія рідини і конструкції 

(Fluid Struc-ture Interaction) або взаємодія акустичних хвиль в конструкції.[8] 

 

Рис. 9 У процесі гарячого штампування алюмінію враховується як взаємодія рідини і 

конструкції, так і термічні напруги. 
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2.3.7 Модуль Геомеханіки 

Область застосування: Аналіз і моделювання ґрунтів і скельних підстав; 

Стійкість схилів, тунелів, берегових гребель і плит підстав; Автомобільні 

дороги.[14] 

Модуль геомеханіки – практично це надбудова до Модуля Будівельної 

Механіки і тому його неможливо використовувати окремо. Модуль 

геомеханіки призначений для моделювання та симуляції завдань інженерної 

геології, а також для дослідження пластичності, деформації та руйнування 

ґрунтів і гірських порід і їх взаємодії з людськими спорудами. Модуль 

Геомеханіки має дуже потужними інструментами для моделювання бетонів і 

природних кам’яних матеріалів.[8] 

 

Рис. 10 Для підтримки дорожнього насипу використовуються підпірні стінки. 

Показані напруги в колонах і зміщення навколишнього середовища (зображення граничної 

поверхні на задньому плані). 

2.3.8 Модуль Акустики 

Область застосування: сурдотехніка девелопмент і проекти мікрофонів і 

гучномовців; симуляція ультразвуку і реакція людської тканини; звукові 

датчики в MEMS системах; шум і вібрації пристроїв; аналіз зниження рівня 

звуку, шумові бар’єри, матеріали для ізоляції; проекти п’єзоелектричних 

датчиків.[8] 
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Модуль Акустики призначений для вирішення завдань аероакустики, 

гідроакустики, будівельної акустики, поширення акустичних хвиль в просторі. 

Також є можливість досліджувати вібрацію і поширення акустичних хвиль в 

пружних і в’язко-еластичних матеріалах. Для моделювання поширення 

акустичних хвиль в необмежених областях призначені «Perfectly Match 

Layers» (PML). PML – це додатковий інструмент, в якому відбувається 

загасання коливань, що виникають в області моделювання. Легкий у 

використанні інтерфейс дозволяє моделювати поширення тиску акустичних 

хвиль в повітрі, воді, і інших середовищах.[8] 

 

Рис. 11 Зображення імпульсу тиску і поглинаючих (губчастих) шарів, представлених 

у вигляді областей з накладеною сіткою. 

2.3.9 Модуль CFD 

Область застосування: симуляція бур і вітру; динаміка потоку 

транспортних засобів і конструкцій; динаміка потоку в трубах і інших 

закритих приміщеннях; Протягом полімерів і в’язкоеластичним протягом; 

седиментація; вентилятори, насоси, змішувальні судини, змішувачі; фільтри і 

сепаруючи пристрої; охолодження електроніки; теплообмінники; емульсії і 

суспензії; Протягом в пористих середовищах – просочування ґрунту; мастило 

пристроїв.[8] 

CFD Модуль призначений для моделювання динаміки рідин спільно з 

іншими додатками програми COMSOL Multiphysics. За допомогою CFD 

Модуля можна моделювати симуляцію стискається течії і вирішувати 
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завдання дозвукових, навколо звукових і надзвукових швидкостей. 

Користувач може вирішувати завдання ламінарного або турбулентного 

потоку. Засоби CFD Модуля служать для моделювання потоку в пористих 

середовищах (наприклад, просочування ґрунтів) або протягом в тонких шарах 

(мастило механізмів). Як і в інших модулях, тут є пов’язані завдання, 

наприклад, неізотермічними протягом рідин, включаючи рішення природної і 

вимушеної конвекції. За допомогою Модуля Будівельної Механіки або МЕМС 

Модуля можна вирішувати взаємодія між потоком і конструкцією (FSI). CFD 

Модуль здатний змоделювати протягом в обертових машинах в просторі 2D і 

3D на базі ALE (метод Лагранжа-Ейлера).[8] 

▪ Повні рівняння Нав’є-Стокса для формулювання ламінарного і 

турбулентного потоку. 

▪ Рівняння Нав’є-Стокса усереднені числом Рейнольда для 

моделювання турбулентної течії. 

▪ Інтерфейси Нав’є-Стокса усереднені числом Рейнольда, такі як к-

епсілон, малі значення числа Рейнольда к-епсілон, к-омега, зрушення напруги 

транспорту та інтерфейс Спаларта-Алмареса. 

▪ Умови плавучості при неізотермічних ламінарному і 

турбулентному потоці. 

▪ Модель Ейлера-Ейлера, потік бульбашок і змішані моделі методів 

для дисперсних багатофазних потоків. 

▪ Інтерфейс налаштування фази і рівнів для виділення багатофазовий 

потоку. 

▪ Провідність і конвекція в газах і рідинах. 

▪ Моделювання потоку в щільних і рідких пористих середовищах за 

законом Дарсі і рівняння Брікмана. 

▪ Наявність фізичного інтерфейсу для моделювання теплообміну в 

пористих середовищах. 

▪ Стислий високим числом Маха потік з використання рівняння 

Ейлера. 
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▪ Дифузія і конвекція матеріалів в розведених розчинах в 

спеціальному інтерфейсі Реагує потік. 

▪ Методи стабілізації потоку рідини, конвективного теплообміну, 

масообміну при налаштованим бічному вітрі і ізотропної дифузії. 

▪ Моделі Карро і статечних законів для моделювання не 

ньютонівської рідини. 

▪ Застосування в тонко плівкових потоці для змазування і трибології 

в цілому. 

▪ LiveLink для SpaceClaim 

▪ За допомогою пакета COMSOL Multiphysics ви можете моделювати 

практично всі фізичні процеси, які описуються диференціальними рівняннями 

в приватних похідних (ДУЧП) Далі завдання вирішуються методом 

скінченних елементів (МСЕ). Програма містить бібліотеку УРЧП і різні 

засоби для моделювання та симуляції. До них належать: кошти для 

геометричних побудов, генератори сітки, різні вирішувачи, які допоможуть 

швидко впоратися навіть з найскладнішими завданнями лінійних і нелінійних 

задач, а також пост обробки. COMSOL Multiphysics дозволяє вирішувати 

мультіфізичні завдання, які описуються комбінацією різних УРЧП і завдяки 

цьому проводитися комплексний аналіз фізичної моделі. 

▪ Ясна структура додатка забезпечує простоту і гнучкість 

використання. Програма COMSOL Multiphysics призначена для розробників, 

експериментаторів і наукових співробітників. Завдяки широкому вибору 

функцій зображення результатів розрахунків, програма може 

використовуватися в вищих навчальних закладах. 

▪ Модуль Хвильовий Оптики 

▪ Різноманітність граничних умов, таких, як протікання через тонкі 

екрани, періодичні граничні умови, а також характеристики ламінарного 

профілю на вході. 

▪ Розбиття на сітки автоматичного прикордонного шару і гібридні 

сітки, де визначені межа функції. 
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▪ Вбудовані змінні для обчислення Рейнольдса, Прандтля, Нуссельта, 

Релея і чисел Графоса. 

▪ Функціональність для формулювання довільного вираження 

моделюється змінної під час пост обробки, включаючи усереднення по межах 

або по зонам, наприклад, для оцінки підйомної сили і коефіцієнта опору. 

▪ Опис модуля Підземного потоку. 

▪ Потік в змінно насичених пористих середовищах за допомогою 

рівняння Річардса. 

▪ Коефіцієнт утримання в змінно насичених пористих середовищах 

за допомогою формулювань Генухтена, Брукса і Корі. 

▪ Потік в насичених пористих середовищах за законом Дарсі і 

рівняння Брінкмана. 

▪ Потік в вільних каналах за рівнянням Нав’є-Стокса і формулюванні 

Стокса потоку. Перенесення речовини за рахунок конвекції і дифузії. 

▪ Перенесення розчину за рахунок конвекції, дифузії і дисперсії при 

розгляді сорбції та факторів затримання. 

▪ Умови для введення геохімічної кінетики реакції. 

▪ Тепло перенос в твердих тілах і рідинах шляхом теплопровідності і 

конвекції. 

▪ Теплообмін через пористе середовище, з огляду на різні 

провідності між фазами, сумішами для провідності в фазах, конвекції і 

термодифузії. 

▪ Умови для геотермального нагрівання землі. 

▪ Пористо-пружні ущільнення і аналіз осідання. 
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Рис. 12 Область потоку та тиску у відцентровому насосі, що моделюється за 

допомогою турбулентного потоку в механізмі обертання.. 

2.3.10 Модуль Підземного Потоку 

Область застосування: протягом в гирлі річки і біля берегів 

(теплопередача і дифузія); резервуари газу; магнітогідродинамічним протягом 

лави; механічне і гравітаційне дренування пористих і волокнистих матеріалів; 

аналіз нафтовидобутку; поро еластичні ущільнення і осідання середовищ, 

аналіз завантаження тріщин; Протягом однієї або більше фаз, протягом піни в 

пористих середовищах; аналіз рівня води і проникнення солей в ґрунтові 

води; поширення хвиль і протягом пористим руслом.[8] 

Модуль Підземного Потоку (Модуль геонауки) дозволяє моделювати 

прості і складні процеси, пов’язані з перебігом рідин, що знаходяться під 

землею, включаючи течії нафти або газів в пористих середовищах. Також 

можна моделювати протягом ґрунтової води або забруднення ґрунту. 

Симуляція течії зі змінною щільністю проводиться з використанням рівняння 

Ріхардса. Для течії рідини в пористих середовищах застосовується рівняння 

Брінкмана (розширення закону Дарсі). Для розрахунків відкритого течії рідин 

застосовується рівняння Нав’є-Стокса (Navier-Stokes equation). Додатки 
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даного модуля також використовуються для моделювання переносу і реакції 

середовищ, а також поширення тепла в пористих середу.[8] 

 

Рис. 13 Течія в блоці пористого середовища з тріщиною, коли швидкість течії в 

тріщині значно вище, ніж в іншому обсязі пористого середовища. 

2.3.11 Модуль Мікро Рідини 

Область застосування: Молекулярна біологія; Поширення медикаментів 

в тілі людини; Електро осмотичного впливу; Хімічні реакції в двофазних 

потоках; Паливні елементи; Вакуумні прилади; аналіз ДНК.[8] 

Модуль Мікро Рідини містить додатки описують динаміку потоку в 

одній або багатофазної рідини в різних середовищах (мікро канали, 

електрокінетичний потік, потік Стокса або впливу поверхневого натягу). За 

допомогою Модуля Мікро рідини разом з Модулем МЕМС або Модулем 

Будівельної Механіки можна вивчати взаємодію рідини і конструкції. У 

моделях часто враховується тільки ламінарний потік, переміщення (міграція) 

хімічних часток відбувається в першу чергу за допомогою дифузії, значення 

електрокінетичних явищ зростає. У деяких випадках рівняння Нав’є-Стокса не 

зручні, тому що вплив електрокінетичних ефектів зростає. Для цих завдань 

модуль містить область для обчислення молекулярного потоку (додатки для 

вакуумних приладів або газовий потік в мікроскопічному масштабі). 
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Моделювання цих завдань дуже складне і тому застосовуються всі 

мультіфізичні можливості програми COMSOL.[8] 

2.3.12 Модуль Інженер-хімічних Реакцій 

Область застосування: фільтри в дизельних двигунах; можливість 

використовувати термодинамічні і фізичні дані в форматі CHEMKIN і CAPE-

OPEN; моделювання датчиків призначених для аналітичної хімії; паливні 

елементи; рішення задач в часі і в просторі, в яких використовуються 

рівняння.[9] 

Модуль Інженер-хімічних реакцій дає можливість моделювати хімічні 

системи, під хімічним впливом, присутніх кінетичних реакцій, динамікою 

рідин і температурою як функцією часу і інших змінних. Підготовлені 

програми дозволяють моделювати завдання з кінетики хімічних реакцій, 

перенесення маси в розчинах, концентрації електрично заряджених розчинів, 

ламінарне або турбулентний плин і передача енергії. Модуль Інженер-

хімічних реакцій особливо призначений для моделювання хімічних реакторів і 

реагують систем, але можна його використовувати і при моделюванні 

сепарації, змішувачів, завдань з хроматографії і електрофорезу. Модуль 

Інженер-хімічних реакцій це інструмент для дослідження технологічних 

процесів очищення як, наприклад, реактивні фільтри. 
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Рис. 14 Реактор з пластинами, в яких хімічні реакції протікають повсюдно, а 

реагенти вводяться в двох точках. 

2.3.13 Модуль Батарей і Паливних Елементів 

Область застосування: свинцева акумуляторна батарея; батареї літій-

іонні і Ni-Mh; паливні елементи з керамічними окисами (SOFC); паливні 

елементи DMFC (direct-methanol fulel cells); паливні елементи з протонної 

обмінної оболонкою.[8] 

Модуль Батарей і Паливних Елементів призначений користувачам, що 

працюють в області батарей, акумуляторів і паливних елементів. За 

допомогою готових додатків можна аналізувати первинне, вторинне і 

третинне розкладання щільності струму в електрохімічних елементах. Реакції 

на катоді відображають їх кінетику, в якій враховані втрати внаслідок 

хімічних реакцій. Паливний елемент може містити електрод з жорсткого або 

пористого матеріалу з розрядженим або концентрованим електролітом. Як і в 

інших модулях, електрохімічні реакції можуть бути пов’язані з іншими 

додатками COMSOL Multiphysics (теплопередача, електричний потенціал, 

динаміка рідин і інші). [8] 

 

Рис. 15 Розподіл концентрації в частинках електрода. 
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2.3.14 Модуль Електроосадження 

Область застосування: Симуляція електричної і теплової провідності 

при проектуванні друкованих плат, електричних контактів і охолоджувальних 

установок; Покриття міддю електронних деталей; Антикорозійний захист і 

захист проти зносу; Анодування, хромування; Електролітичне отримання 

металів.[8] 

Модуль призначений для моделювання процесів при протикорозійного 

захисту металевих деталей. За допомогою програми цього модуля можна 

використовувати при дослідженні різних параметрів як, наприклад, товщина і 

композиція металевих шарів в процесах протикорозійного захисту деталей в 

машинобудуванні. Готові додатки можна використовувати також при 

оптимізації хромування декоративних деталей, наприклад, в автомобільній 

промисловості. За допомогою Модуля електроосадження можна займатися, 

впливом геометрії моделі, складанням і змішуванням електроліту, електродної 

кінетикою, операційним потенціалом і середньою щільністю струму, 

розподілом температури або моделюванням електричної провідності.[8] 

 

Рис. 16 Первинне, вторинне і третинне розподіл струму в обертовому циліндрі 

комірка Халла. 
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2.3.15 Модуль Оптимізації 

Модуль Оптимізації призначений для оптимізації параметрів 

аналізованої моделі. Результатом рішення може бути, наприклад, розмір або 

розміри, властивості матеріалу або його розподіл при використанні цільової 

функції. Модуль Оптимізації дозволяє застосовувати аналіз чутливості 

цільової функції, який потрібен для визначення обраних параметрів. В аналізі 

завдання розглядається довільне обмеження. У розрахунках можна 

використовувати градієнтні методи оптимізації та знайти найкраще рішення. 

Модуль Оптимізації працює з алгоритмом SNOPT, розробленим в 

університетах Каліфорнії, США. Завдяки універсальності інтерфейсу.[8] 

2.3.16 Бібліотека Матеріалів 

Бібліотека містить наступні види матеріалів: Хімічні елементи 

періодичної системи, Сплави заліза і нікелю, Сплави алюмінію і міді, Сплави 

магнію і титану, Оксиди, карбід, металокераміка і стали, Вугілля і термічна 

ізоляція, Інтерметаліди і тугоплавкі метали, Поліаміди та поліестеру, Ацеталі і 

інші, Еластоміри етиловий, Різні полімери та полімерні композити, Мінерали, 

гірські породи, ґрунту і деревина, Поліпропілен і ПЕТ, Сплави термопар і для 

контрольованих розширень, Напівпровідники, оптичні та інші матеріали, 

Припої, 37ід матологічні і кобальтові сплави, Магнітні сплави, Металеві та 

керамічні матриці композитів, Солі, паливні елементи, батареї і 

Електрокераміка, Силіциди та бориди, Скло, металеві скла, нітриди і 

берілліди, Чавуни і матеріали для форм відливу. 

Бібліотека Матеріалів – спеціальний модуль, який не вписується в інші 

модулі, що розширюють додатки COMSOL Multiphysics рівняннями в 

приватних похідних. Бібліотека матеріалів містить перелік матеріалів, які 

задаються для областей розглянутої моделі. Вибрати матеріал з бібліотеки 

можна через інструменти Побудова Модуля та Провідник Матеріалів. Оглядач 

Матеріалів – центральний пункт, з якого вибираються всі матеріали моделі. 
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Бібліотека містить близько 2500 типів матеріалів. Кожен матеріал 

характеризується властивостями, описаними функціями. У більшій частині 

тут представлені дефініції 24 властивостей, залежних від температури. 

Користувач має можливість зобразити ці властивості графічно, в бібліотеці 

можна змінити або визначити матеріали самим користувачем.[8] 

2.3.17 Модуль «CAD Import» 

Модуль «CAD Import» - спеціальний модуль дозволяє імпортувати 

офлайн геометричні моделі або геометрії з інших CAD-систем. Найбільш 

відомі Pro / Engineer, SolidWorks, Autodesk Inventor. Для імпорту геометрій з 

програми CATIA треба мати ліцензію на модуль CATIA V5 Import Module 

разом з Модулем «CAD Import». Модуль «CAD Import» містить геометричний 

kernel Parasolid, в якому виконуються необхідні обробки геометрії для 

подальшого процесу моделювання, головним чином генерування FEM 

сітки.[8] 

2.3.18 Модуль Хвильової Оптики 

Wave Optics Module призначений для точного проектування і 

моделювання оптичних компонентів. Крім того, модуль надає набір 

інструментів для моделювання поширення електромагнітних хвиль в лінійних 

і нелінійних оптичних середовищах.[8] 

Модуль хвильової оптики Wave Optics дозволяє аналізувати поширення 

електромагнітних хвиль в таких оптично великих середовищах, як оптичне 

волокно або фотодетектори, двонаправлені ответвители, в плазмової 

апаратурі, мета-матеріалах, а також в поширенні лазерних променів і 

нелінійних оптичних компонентах.[8] 
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Рис. 17 Щілина Друд-Лоренца: Вхідний хвильової імпульс з плоским фронтом і 

39ідмальов формою в часі опромінює геометрію, що складається з одиночної дисперсійною 

пластинки суб-хвильовою щілиною. Періодичні граничні умови використані для створення 

послідовності щілин. 

2.3.19 Модуль Стеження Часток 

Particle Tracing Module – виборчий модуль для розрахунків траєкторій 

частинок в різних фізичних середовищах і його можливо застосовувати з 

іншими виборчими модулями. Модуль містить три аплікації – розрахунки 

електрино заряджені частинки (іони або Електрон) в електромагнітному полі, 

частки існуючі в струмовому полі або математична формулювання руху 

частинок. Це загальне визначення можливо використовувати з будь-яким 

виборчим модулем і його фізичними аплікаціями. У разі фізичних інтерфейсів 

існують попередньо підготовлені сили діють на частинки (електромагнітні і 

гравітаційні сили, сили опору). Можливо враховувати теж взаємодія між 

частинками і полем, користувач може в усіх інтерфейсах визначати подальші 

сили, на які частки впливають.[8] 

Галузь застосування: візуалізація потоку, змішуючи апарати і 

балончики, сепарування частинок, вагова спектрометрія, іонна оптика, 

трасування променів, поширення звуку, енергія іонів, функція розподілу, 
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функція візуалізації енергетичного розподілу іонів, класична механіка, 

спектрометрія, фізика пучка, броунівський рух, спектрометрія рухливості 

іонів, візуалізація потоку рідини, спреї, аерозольні динаміки, змішувачі, 

вторинна емісія, поділ і фільтрація. 

2.3.20 Модуль Потоку в Трубах 

Pipe Flow Module призначений до моделюванні потоку рідин і 

теплопередачі в трубопровідних мережах і каналах. Спеціальна графічна 

середовище налаштовано теж для розрахунків перехідних процесів і 

акустичних явищ в цих мережах. 

Модуль можливо і зручно використовувати при аналізі дліномерних 

трубопроводах систем, в яких припускається повний потік рідини. 

Трубопровідна мережа апроксимується за допомогою 1Д моделі, в якій 

можливе окремим ниткам задавати їх діаметр. З приготування інтерфейсу 

вибирати компоненти як наприклад коліна, клапани, Т-з’єднання або 

насоси.[8] 

Галузь застосування: розробка і оптимізація систем охолодження, 

вентиляцією; трубопровідні системи в хімічних процесах, трубопроводи для 

транспорту нафти, газу і т.п.; геотермальні нагріви; теплова ізоляція 

трубопроводах; моделювання хімічного процесу; геотермальні системи; 

теплообмінники і фланці охолодження; перенесення тепла в трубах; 

гідравліка; мастило; перенесення маси в трубах; трубна акустика; 

викидна труба; мережі труб в хімічній промисловості; рівняння гідравлічного 

удару.[8] 

2.3.21 Модуль Потік Молекул 

Модуль молекулярних потоків Molecular Flow забезпечує симуляцію 

потоків розрідженого газу в складних переплетеннях вакуумних систем. 

Модуль підходить для проектування і моделювання газових систем з низьким 
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тиском, для яких не можна застосовувати стандартні засоби моделювання 

динаміки рідин. Модуль використовує метод кутових коефіцієнтів для імітації 

стаціонарно вільних молекулярних потоків. Ви можете моделювати 

ізотермічні і не ізотермічними молекулярні потоки, і автоматично 

розраховувати тепловий потік молекул газу. Метод постійної швидкості також 

включений в модуль для моделювання перехідних потоків. 

Цей модуль може стати в нагоді в мас-спектрометрах, виробництві 

напівпровідників, супутникових технологіях, прискорювачах частинок, 

розвідці покладів сланцевого газу, а також при вивченні потоків в нано-

пористих матеріалах.[8] 
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Розділ 3. Магнетронні розпилювальні системи 

3.1Принцип дії та робочі параметри МРС 

Магнетронні розпилювальні системи отримали свою назву від НВЧ 

приладів М-типу (магнетронних пристроїв), хоча, крім наявності схрещених 

електричного і магнітного полів нічого загального з ними не мають. 

Магнетронні системи відносяться до систем розпилення діодного типу, у 

яких розпилення матеріалу відбувається за рахунок бомбардування поверхні 

мішені іонами робочого газу, що утвориться в газі аномально тліючого 

розряду. Висока швидкість розпилення, характерна для цих систем, 

досягається збільшенням щільності іонного струму за рахунок локалізації 

плазми в поверхні мішені, що розпилюється, за допомогою сильного 

поперечного магнітного поля [9, 11]. 

 Принцип дії магнетронної розпилювальної системи показаний на 

рис.18. Основними елементами пристрою є катод-мішень, анод і магнітна 

система. Силові лінії магнітного поля замикаються між полюсами магнітної 

системи. Поверхня мішені, розташована між місцями входу і виходу 

силових ліній магнітного поля, інтенсивно розпилюється і має вигляд 

замкнутої доріжки, геометрія якої визначається формою полюсів магнітної 

системи. 

 При подачі постійної напруги між мішенню (негативний 

потенціал) і анодом (позитивний або негативний потенціал) виникає 

неоднорідне електричне поле і збуджує аномальний тліючий розряд. 

Наявність замкнутого магнітного поля в поверхні мішені, що розпилюється, 

дозволяє локалізувати плазму розряду безпосередньо в мішені. Емітовані з 

катода під дією іонного бомбардування електрони захоплюються магнітним 

полем, вони здійснюють складний циклоїдальний рух по замкнутих 

траєкторіях у поверхні мішені. Електрони виявляються як би в пастці, 

створюваної з однієї сторони магнітним полем, що повертається електрони 

на катод, а з іншого боку – поверхнею мішені, що відштовхує електрони. 



43 

 

Електрони циклюють у цій пастці доти, поки не відбудеться трохи 

іонізуючих зіткнень з атомами робочого газу, у результаті яких електрон 

втратить отриману від електричного поля енергію. 

 

Рис.18 – Схема магнетронної розпилювальної системи з плоскою мішенню: 1 – 

магнітна система; 2 – катод-мішень; 3 – силова лінія магнітного поля; 4 – зона найбільшої 

ерозії поверхні катода; 5 – траєкторія руху електрона 

Таким чином, велика частина енергії електрона, перш ніж він 

потрапить на анод, використовується на іонізацію і порушення, що значно 

збільшує ефективність процесу іонізації і приводить до зростання 

концентрації позитивних іонів у поверхні катода. Що у свою чергу 

обумовлює збільшення інтенсивності іонного бомбардування поверхні 

мішені і значний ріст швидкості розпилення, а отже, і швидкості осадження 

плівки. Середні швидкості осадження різних матеріалів за допомогою 

магнетронної розпилювальної системи, що має плоску дискову мішень 

діаметром 150 мм, при потужності джерела 4 кВт і розташуванні підкладки 

на відстані 60 мм від джерела приведені в табл. 1.1.  
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Швидкості осадження різних матеріалів [11]                             

       Таблиця 1.1 
Матеріал Si Ti T

a 

W Nb M

o 

Al Cr Pt C

u 

A

u 

Ag 

Шв.осад., 

нм/с 
7 8 8 8 8,5 12 13 17 21 30 37 44 

 

 Слід зазначити, що плазма розряду існує тільки в області 

магнітної пастки в безпосередній близькості від мішені і її форма 

визначається геометрією і величиною магнітного поля. 

 Одним з переваг магнетронних розпилювальних систем є також 

та обставина, що захоплення вторинних електронів магнітною пасткою в 

поверхні мішені перешкоджає інтенсивному перегрівові підкладки. Що у 

свою чергу дозволяє збільшити швидкість розпилення матеріалів, а отже, і 

їхнього осадження. Джерелами нагрівання підкладки в цих системах 

служать енергія конденсації розпилювальних атомів, кінетична енергія 

атомів, що осаджуються, енергія відбитих від мішені нейтралізованих іонів, 

а також випромінювання плазми. Енергія конденсації складає 3 – 9 ев/атом, 

кінетична енергія в залежності від матеріалу, що розпорошується – від 5 

(для алюмінію) до 20 ев/атом (для вольфраму), а випромінювання плазми 2 – 

10 еВ/атом. Сумарна теплова енергія, що розсіюється на підкладці, і 

температура підкладки для різних матеріалів, що осаджуються в 

циліндричної МРС, приведені в таблиці 1.2.  
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Таблиця 1.2 

Значення теплової енергії і температури підкладки для різних  матеріалів  

 

 

 У багатьох випадках нагрівши підкладки в магнетронних системах 

порівняємо, а при випарі тугоплавких матеріалів навіть нижче, ніж при 

методі термічного випару. Це дає можливість використовувати магнетронні 

розпилювальні системи для нанесення плівок на підкладки з матеріалу з 

низькою термостійкістю. 

 Основні робочі характеристики магнетронних розпилювальних систем 

– напруга на електродах, струм розряду, щільність струму на мішені і 

питомій потужності, величина індукції магнітного поля і робочий тиск. Від 

величини і стабільності перерахованих параметрів, що взаємно зв'язані між 

собою, залежать стабільність розряду і відтворюваність процесу нанесення 

тонких плівок. Магнетронні системи відносяться до низьковольтних систем 

розпилення. Напруга живлення не перевищує 1000 В постійного струму. 

Робоча напруга складає 200 – 700 В, на мішень звичайно подається 

негативний потенціал, а на анод – нульовий потенціал. Однак у 

магнетронних системах із плоским катодом для більш повного уловлювання 

вторинних електронів рекомендується на анод подавати невеликий 

позитивний зсув (40 – 50 В). У деяких системах передбачається подача 

негативного зсуву на підкладку (100 В) для реалізації розпилення зі зсувом 

[13]. 

 Тік розряду залежить від багатьох факторів, наприклад від робочої 

напруги, тиски і робітника газу, індукції магнітного поля, конфігурації 

магнетронної системи, що розпорошується матеріалу, і визначається 

Матеріал Al Cu Ta Cr Au Mo W 

Теплова 

енергія, 

еВ/атом 

13 17 20 20 23 47 73 

Темп. 

підлий., З 

79 110 97 118 106 163 202 



46 

 

потужністю джерела живлення. Щільність струму на мішень дуже велика і 

для системи з порожнім циліндричним катодом складає в середньому 80 

мА/см
2
, з конічним катодом – 160 мА/см

2
, а з плоским катодом – 200 мА/см

2
, 

причому максимальні щільності струму в центральній частині розпилення 

можуть бути значно вище. Значення питомої потужності в магнетронних 

системах з порожнім циліндричним катодом досягають 40 Вт/см
2
,  а з 

плоским катодом – 100 Вт/см
2
. Гранична припустима потужність 

визначається умовами охолодження мішені  теплопровідністю матеріалу, що 

розпорошується . 

 Магнетронна розпилювальна система може працювати в діапазоні 

тисків від 10
-2

 до 1 Па і вище. Найважливішими параметрами, багато в чому 

визначальний характер розряду в ній, є геометрія і величина магнітного 

поля, індукція якого в поверхні мішені 0,03 – 0,1 Тл. 

 Однієї з основних характеристик розряду є вольтамперна 

характеристика (ВАХ). Істотний вплив на неї роблять робочий тиск (p) і 

індукція магнітного поля (B) [11, 14, 15].  

 

Рис.19 – Вольтамперні характеристики магнетронних систем розпилення: а) з 

алюмінієвою мішенню розміром 4060  см  при постійному магнітному полі 0,03 Тл і різному 

тиску аргону; б) з алюмінієвою мішенню діаметром 160 мм при постійному тиску  аргону 0,3 

Па і різної індукції магнітного поля 

 Зі зменшенням p ВАХ зрушуються в область великих робочих тисків і 

наближаються до лінійної залежності ( см . рис.19 а). Аналогічним образом 

впливає й індукція магнітного поля ( см . рис.1.2б). Близькі до лінійної 

залежності спостерігаються при великих значеннях В. На ВАХ розряду 

впливають також матеріал мішені ( см . рис.19 а) і її форма, що змінюється в міру 
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розпилення матеріалу. Утворення виїмки в плоскій мішені приводить до 

зрушення ВАХ в область менших робочих напруг через поліпшення умов 

локалізації плазми, причому це зрушення росте зі збільшенням p ( см . рис.19 б). 

У цьому випадку визначальної є не тільки геометричний фактор, але і перехід 

зони розряду в область більш сильного магнітного поля в міру розпилення 

мішені. 

 
Рис.20 – Вольтамперні характеристики магнетронної системи розпилення: а) із 

плоскою мішенню з різних металів при постійному тиску 0,5 Па й індукції магнітного поля 

0,08 Тл; б) з конічної нової (суцільні лінії) і еродованої (штрихові лінії) мішенями при 

індукції магнітного поля 0,06 Тл і різному тиску 

  

 

Рис.21 – Залежності швидкості осадження різних матеріалів від потужності розряду 

(а) і потужності розряду від робочого тиску при різній індукції магнітного поля 

 

 Важливим параметром розряду, що визначає швидкість 

розпилення, є електрична потужність, причому швидкість осадження плівки 

майже лінійно залежить від прикладеної потужності. ( см . рис.21а) [11]. У 

свою чергу потужність розряду при постійній потужності джерела залежить 

від тиску p і індукції магнітного поля В. У досить слабких магнітних полях 
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існує таке значення p, при якому на розряді виділяється максимальна 

потужність ( см . рис.21б). З ростом В (до 0.04 Тл) при низьких значеннях p 

потужність розряду спочатку різко зростає, потім сповільнюється і при 

В=0,080,1 Тл стає максимальною. При досить високому тиску p максимальна 

потужність досягається вже при В=0, 040,06 Тл ( см . рис.22 а). 

 

Рис.22 – Залежності потужності розряду від індукції магнітного поля при різному 

тиску аргону (а); і напруги запалювання від тиску при постійній індукції магнітного поля 

0,06 Тл (крива 1) і індукції магнітного поля при постійному тиску (крива 2)  

 

 Напруга запалювання в магнетронній системі значно нижче, ніж у 

звичайних діодних системах. Це порозумівається тим, що ще до накладення 

електричного поля електрони, що завжди є присутнім у робочій камері й які 

забезпечують перші акти іонізації в розвитку лавинного пробою газового 

проміжку , захоплюються магнітною пасткою, унаслідок чого їхня 

концентрація в цій області виявляється вище, ніж в обсязі камери, що і сприяє 

виникненню розряду при більш низьких напругах. Дослідження [11,14] 

показали, що залежності напруги запалювання від тиску робочого газу й 

індукцій магнітного поля аналогічні ( см . рис.22 б). Подібність приведених 

залежностей указує на той факт, що магнітне поле і робочий тиск впливають 

на виникнення і розвиток розряду в МРС. Як видно з приведених вище 

залежностей, ефективність роботи магнетронної розпилювальної системи 

залежить від правильного вибору робочих параметрів, а стабільність цих 

параметрів визначає сталість швидкості осадження плівки і відтворюваність 

властивостей одержуваних плівок. Необхідна швидкість осадження плівки в 



49 

 

магнетронній системі з достатньою точністю можна підтримуватися за 

рахунок сталості таких параметрів процесу, як струм розряду або подана 

потужність. Ці функції може виконувати джерело харчування, завдяки чому 

керування кінцевою товщиною плівки досягається, якщо задається час 

осадження. Однак можна керувати ростом плівки за допомогою прямих 

методів контролю, наприклад за допомогою кварцового датчика, оскільки 

плазма в магнетронній системі локалізована і не впливає на датчик. [9]. Як 

показує практика, для забезпечення відтворюваності і стабільності процесу 

напилювання плівки струм розряду необхідно підтримувати з точністю (2%, а 

при стабілізації процесу по потужності розряду точність її підтримки складає 

(20 Вт у діапазоні регулювання від 0 до 10 квт. При цьому робочий тиск 

повинний бути постійним (відхилення не повинне перевищувати (5%). 

3.2. Конструкції магнетронних розпилювальних систем 

 Конструкції сучасних магнетронних розпилювальних систем 

досить різноманітні. Прообразом їх є пристрій, зображене на рис.23. а й 

описане в [11]. Катод являє собою циліндричний стрижень, розташований у 

центрі камери, а підкладки розташовуються по циліндричній поверхні анода 

навколо катода. Коаксіальні конструкції електродів, маючи в основному 

аналогічні з планарними конструкціями робочі характеристики, дозволяють 

значно збільшити (у 3 – 5 разів) продуктивність за рахунок збільшення площі 

одночасно оброблюваних підкладок. Крім того, у цих системах на порядок 

менше інтенсивність бомбардування підкладок вторинними електронами., що 

досягається наявністю аксіального магнітного поля і заземлених екранів по 

торцях циліндричного катода. Ще більш знижує бомбардування підкладок 

вторинними електронами наявність між катодом і власником підкладок 

циліндричного сітчастого анода. При тривалій роботі температура підкладок у 

такій системі не перевищує 320 ДО. Але в той же час через сітчастий анод 

(„улавливающего‖ електрода) зменшується швидкість осадження плівки. 

  Удосконалення коаксіальних систем з метою збільшення 

швидкості осадження привело до створення катода у виді катода з дисками по 
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торцях ( см . рис.24, б). Така конструкція дозволяє значно збільшити 

інтенсивність розряду завдяки осцилляції електронів уздовж поверхні катода 

між його торцевими дисками, досягти густиною струму 300 А/м
2
 і 

швидкостей осадження до 17 нм/с. Однак істотним недоліком цієї системи є 

низька рівномірність розподілу плівки по товщині, зв'язана з нерівномірним 

розпиленням мішені: більш сильним у центральній частині і слабким у 

торцевих дисків, що обумовлюється нерівномірним розподілом щільності 

іонного струму уздовж поверхні мішені. Дослідження характеристик такої 

системи і їхньої залежності від геометрії катода приведені в [11].  

 Найбільш ефективними магнетронними системами коаксіального 

типу є конструкції, приведені на рис.1.6 у, м. Катод з матеріалу, що 

розпилюється, виконується у виді труби (при цьому розпорошується зовнішня 

поверхня катода,  см . рис.24, в), або навколо неї (розпиленню піддається 

внутрішня поверхня катода,  см . рис.24, г). Плазма локалізується в поверхні, 

що розпорошується, за допомогою кільцевого аркового магнітного поля. 

 

Рис.24 – Конструктивні схеми магнетронних систем розпилення: 1– катод-мішень; 2 

– анод; 3 – підкладено-утримувач; 4 – магнітна система; 5 – екран; 6 – зона розпилення. 

(Стрільцями показано напралвлення  

силових ліній магнітного поля.) 
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Підкладки розташовуються навколо катода (при зовнішнім розпиленні) 

або усередині уздовж його осі (при внутрішнім розпиленні), причому в 

останньому випадку досягається більш високий коефіцієнт використання 

матеріалу мішені. Для приведених систем характерні щільності струму 600 

А/см
2
 і досить висока рівномірність покрить, що наносяться [9, 11]. 

На рис.24, д показана магнетронна система, що складається з 

напівсферичного увігнутого катода, дискового підкладено-утримувача під 

ним, кільцевого анода, а також двох електромагнітних котушок, що 

створюють квадрупольне магнітне поле в області розряду. При запалюванні 

розряду перед катодом утвориться кільцеподібна область, у якій магнітним і 

електричне полючи перетинаються під прямим кутом. У цій області найбільш 

високий ступінь іонізації атомів робочого газу, унаслідок чого катод на 

кільцевій ділянці між екватором і полюсом інтенсивно розпорошується. 

Таким чином, описана МРС імітує кільцеве джерело матеріалу, що 

розпорошується. При використанні мідного катода параметри розряду 

критичні до коливань тиску, величині і геометрії магнітного поля і міняються 

і міняються при збільшенні температури катода під час розпилення [11]. 

Тому, не  см лячись на гарну адгезію мідних плівок до скляних підкладок, 

велику швидкість осадження (до 17 нм/с) і досить високу рівномірність 

розподілу плівки по товщині (96 – 97 %), застосування цієї МРС обмежене 

через невисоку стабільність і відтворюваність параметрів розряду, а також 

складності виконання напівсферичного катода. 

На рис.24, е приведена конструкція з циліндричним порожнім катодом 

[11]. Магнетронна система розпилення виконана у виді автономного джерела 

матеріалу, що розпорошується, що може бути при стикований до будь-якої 

вакуумної камери, причому у вакуумі знаходяться тільки катодний і анодний 

блоки, а вся інша частина джерела, у тому числі і магнітній системі, 

розташовується поза камерою. Дослідження показали, що дана конструкція 

системи має ряд недоліків: значна частина матеріалу, що розпорошується, 

перерозподіляється усередині джерела і не попадає на підкладки; висока 
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нерівномірність розподілу конденсату по товщині не дозволяє осаджувати 

плівки на великі площі без використання планетарних механізмів обертання 

підкладок; недостатня ефективна магнітна система, що не забезпечує повною 

мірою захист підкладок від бомбардування зарядженими частками. 

Магнетронна система з конічним катодом забезпечує більш повне 

використання матеріалу, що розпорошується, (рис.24, ж). Крім того, магнітна 

система дає можливість сконцентрувати магнітне поле в поверхні мішені, що 

розпорошується, що дозволяє вдвічі збільшити щільність струму на катоді і 

досягти більш високих швидкостей осадження. Однак розміщення магнітної 

системи усередині вакуумної камери вносить додаткові забруднення в 

робочий обсяг установки. Хоча в системі з конічним катодом досягається 

більш рівномірне нанесення плівок, для збільшення площі одночасно 

оброблюваних підкладок з високою рівномірністю розподілу конденсату по 

товщині також необхідно використовувати планетарні внутрікамерні 

пристрої. 

Подальший розвиток магнетронних розпилювачів привело до створення 

планетарних систем (зітри рис.24, з), у яких ефект екранування потоку 

розпилених атомів цілком усунутий. Магнітна система монтується у 

водоохолоджувальному утримувачі і не вносить забруднень у робочу камеру. 

Планетарні магнетронні системи дозволяють створити ще більш високі 

щільності струму і досягти швидкостей осадження, порівнянних зі 

швидкостями, характерних для методу термічного випару у високому вакуумі. 

У той же час недоліком такої системи є те, що розпиленню піддається вузька 

кільцеподібна область мішені і коефіцієнт використання складає 26% обсягу 

мішені. 

В даний час відома безліч конструктивних варіантів магнетронних 

розпилювальних систем [9, 10, 11], але найбільше поширення в промисловості 

одержали системи з мішенями конічної і плоскої форм. Конструкції 

магнетронних систем повинні забезпечувати високу швидкість розпилення, 

мінімальний негативний вплив на оброблювані структури, високий коефіцієнт 
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використання матеріалу мішені, можливість розпилення різноманітних 

матеріалів, нанесення плівкових покрить на великі площі з мінімальною 

нерівномірністю по товщині, високу надійність роботи, великий термін 

служби й інші. Більшість з цих вимог задовольняється правильним вибором 

конструкції магнетронної і форми мішені. 

Магнітна система, що є одним з конструктивних елементів 

магнетронної системи, повинна формувати в поверхні мішені поле заданої 

конфігурації і величини з мінімальним розсіюванням для створення 

ефективної магнітної пастки для електронів. Дослідження з макетування 

магнітних полів дозволили виявити найбільш доцільні варіанти конструкції 

магнітної системи з погляду простоти і можливості одержання магнітного 

поля необхідної геометрії і величини. 

Магнітна система, зображена на рис.25, а, є досить простій і забезпечує 

ефективну локалізацію плазми. У цій конструкції можна використовувати 

складальні магнітні блоки, перекриваючи їхній зверху загальним полюсним 

наконечником. Більш ефективно сконцентрувати поле в робочому зазорі з 

мінімальними втратами дозволяє магнітна система, приведена на рис.25, б. 

Однак вона являє собою магніт специфічної форми і вимагає спеціального 

виготовлення. Аналогічний ефект досягається при використанні магнітів 

підковоподібної форми (рис.25, в). Магнітну систему можна зробити більш 

компактної, якщо використовувати кільцеві магніти з радіальним 

намагнічуванням (рис.25, г), але виготовлення таких магнітів досить складно. 

Крім того, приведена конструкція характеризується значним розсіюванням 

магнітного поля знизу катодного блоку. Форму магнітного поля можна 

змінювати, використовуючи полюсні наконечники визначеної геометрії. Для 

створення в прикатодній області сильного магнітного поля, силові лінії якого 

майже рівнобіжні поверхні, що розпорошується, (що необхідно для більш 

рівномірного розпилення поверхні мішені), можна використовувати магнітну 

систему, показану на рис.25, д. Однак у такій конструкції при сильно 

розвитих наконечниках індукція магнітного поля різко зменшується зі 
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збільшенням відстані від мішені, тому ефективне розпилення досягається 

тільки для досить тонких мішеней. 

 

Рис.25 – Конструкції магнітних систем магнетронних розпилювачів 

 

У випадку товстих мішеней не слід сильно збільшувати площа 

полюсних наконечників. Максимальний ступінь локалізації плазми 

характеризує магнітну систему, зображений на рис.25, е. Незважаючи на 

деяку складність виготовлення, вона є однієї з найефективніших. Для 

магнетронних розпилювальних систем з конічною мішенню звичайно 

використовується магнітна система, приведена на рис.25, ж. Вона хоча і 

недостатньо ефективна, оскільки поле розсіюється по периметрі системи, але 

проста у виготовленні. На рис.25, з показана аналогічна система з 

використанням радіальних магнітів. Найбільша ефективність досягається в 

системі, у якій розсіювання полючи відсутній ( см . рис.25, і), однак вона 

вимагає виготовлення магніту спеціальної форми. 
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Форма мішені обумовлюється видом матеріалу, що розпорошується, і 

геометрією магнітної системи. Мішень повинна забезпечувати високий 

коефіцієнт використання її матеріалу (що особливо важливо, оскільки 

розпилення мішені не рівномірно, вартість мішені висока), гарний 

електричний і тепловий контакти з водо-охолоджувальними сосудами, 

зручність заміни, мінімальне екранування магнітного поля. На рис.26 показані 

деякі конструктивні варіанти конічних мішеней. Звичайна конічна мішень ( 

см . рис.26, а) проста у виготовленні, її форма зручна для нанесення на неї 

шаруючи товщиною до 2,5 мм при дослідженні процесу розпилення дорогих 

матеріалів, вона рівномірно прогрівається, що виключає розплавлювання 

поверхні при розпиленні легкоплавких матеріалів. Однак робочий тиск при 

такій мішені досить високе (1 Па), а головне, у міру її розпилення сильно 

міняються електричні характеристики розряду, що не забезпечує 

відтворюваності параметрів процесу осадження плівки. При використанні 

мішені, показаної на рис.26, б, ці недоліки усуваються. Однак, що утвориться 

в міру розпилення глибока і досить вузька виїмка, зменшує термін служби 

мішені і коефіцієнт корисного використання матеріалу, що розпорошується. 

Мішень на рис.26, в найбільш придатна для промислового застосування і 

забезпечує максимальне використання матеріалу, що розпорошується, 

причому за весь термін служби мішені характеристики процесу залишаються 

незмінними, що дозволяє його цілком автоматизувати. Правда, ця мішень 

складна у виготовленні. На рис. 26, ж показана мішень для розпилення 

магнітних матеріалів. Бічна стінка мішені тонка (до 1,5 мм), і магнітне поле 

проникає через неї, оточуючи нижню частину мішені, що розпорошується, 

товщина якої щоб уникнути екранування не повинна перевищувати 5мм. Таку 

мішень можна зробити складеною з тонкостінного кільця і диска. Робочий 

тиск 0,5 Па, напруга 500 В, струм 8 А. 
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Рис.26 – Форми конічних мішеней (а - г) і плоских мішеней (д - з) 

 

Слід зазначити, що конічні мішені не вимагають спеціального 

кріплення, оскільки вони самоущільнюються у сосуді охолоджувальному 

водою, внаслідок їхнього розширення при нагріванні, забезпечуючи надалі 

надійний тепловий і електричний контакти, що особливо важливо при 

розпиленні легкоплавких матеріалів. При розробці магнетронних систем із 

плоскими мішенями найбільше гостро встає проблема їхнього охолодження. 

Значні щільності струму на поверхні, що розпорошується, приводять до 

нерівномірного розігріву мішені, що приводить до її коробленню, а в місцях 

поганого контакту з утримувачем – до її розплавлювання. При цьому 

традиційний метод кріплення гвинтами не ефективний. Більший ефект дає 

приклеювання мішені до власника за допомогою спеціальних клеїв, що 

поводять, однак наявність локальних областей перегріву при недостатнім 

охолодженні може викликати сильне газовиділення і руйнування клейового 

шару. Надійним і ефективним способом кріплення мішеней є пайка за 

допомогою припоїв на основі олова, індію або їхніх сплавів. У той же час 

кріплення мішеней за допомогою клеїв і припоїв утрудняє заміну мішеней, а 

самі клеї і припої можуть впливати на склад газового середовища вакуумного 

робочого обсягу. Тому частіше перевага віддається тим формам мішені, що 

забезпечують надійний тепловий контакт із охолоджувальним водою сосудом 

і легко знімаються. 
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Останнім часом ця проблема вирішена і для плоских мішеней, 

конструктивні варіанти яких приведені на рис.1.8, д - з. На відміну від 

традиційної плоскої форми (рис.26, д), мішень виконується зі стовщенням в 

області зони ерозії (рис.26, е) а у власнику робиться канавка аналогічної 

форми. Така мішень у процесі розпилення забезпечує гарний тепловий 

контакт за рахунок її термічного розширення. Крім гарного охолодження при 

цьому досягається і більш високий коефіцієнт використання матеріалу, що 

розпорошується, у порівнянні з рівномірною товщиною мішенню. Ще вище 

цей ефект для мішеней, показаних на рис. 29, ж,з (до 70% і 90% відповідно). 

Типові конструкції магнетронних розпилювальних систем із плоскими 

мішенями приведені на рис.30. У найпростішому випадку (рис.30, а) система 

містить у собі магнітний блок, вмонтований у охолоджувальний водою 

корпус, що є одночасно і утримувачем мішені. Навколо корпуса 

розташовується анод у виді циліндра або мідної трубки з проточною водою, 

установлений по периметрі мішені поблизу неї. Анод звичайно заземлюється. 

Для більш повного усунення бомбардування підкладок вторинними 

електронами катодний блок оточується заземленим екраном, а по периметрі 

мішені й у центрі встановлюються ізольовані аноди, що мають невеликий (50 

В) позитивний потенціал щодо землі. Аноди перекривають місця входу і 

виходу силових ліній магнітного поля й уловлюють розсіюванні уздовж 

силових ліній вторинні електрони, залишаючи відкритої тільки ту область 

мішені, де силові лінії рівнобіжні поверхні, що розпорошується, і швидкість 

розпилення максимальна (рис.27, б). Екранування слабке ділянок мішені, що 

розпорошуються, поліпшує властивості одержуваних плівок [9,11]. При 

виготовленні чуттєвих до радіаційних впливів приладів доцільно додатково 

уловлювати іони, що летять у сторону підкладки, що, наприклад, можуть 

утворитися в результаті іонізації розпилених атомів мішені. У цьому випадку 

над поверхнею позитивного анода встановлюється додатковий негативний 

електрод (рис.27, в). На рис.27, м представлена конструкція магнетронної 

розпилювальної системи, що використовує мішень спеціальної форми — 
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чотири складові частини зі стрижнів із заданим профілем перетину, 

розташованих уздовж прямокутної зони розпилення. Кожна частина кріпиться 

до центра і по периметрі брусками з магнітного матеріалу, що є в даному 

випадку полюсними наконечниками, що виводять силові лінії магнітного поля 

від полюсів магнітної системи на поверхню мішені. Це дозволяє 

розпорошувати досить товсті мішені [4]. Після розпилення половини 

матеріалу мішені вона перевертається і виробляється розпилення іншої 

частини, що забезпечує підвищення коефіцієнта використання матеріалу 

мішені до 90%. 

 

 

Рис.27 – Конструкції магнетронних розпилювальних систем із плоскими мішенями: 

1 – мішень; 2 – анод; 3 – магнітна система; 4 – додатковий електрод; 5 – полюсні 

наконечники 

Типова конструкція магнетронної распылительной системи з конічною 

мішенню показана на рис.27, а. Магнітна система з власником і мішенню 

міститься в заземлений корпус, що відіграє роль додаткового анода. Основний 

анод розташовується в центрі, і на нього може бути поданий позитивний зсув. 

Недоліком такої магнетронної системи є складність виготовлення магнітної 

системи, що забезпечує фокусування силових ліній магнітного поля між 
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полюсними наконечниками. Звичайно спостерігаються перекручування і 

розсіювання силових ліній у верхнього зовнішнього полюсного наконечника, 

що утрудняє локалізацію плазми в центральній найбільш товстій частині 

мішені.  

 

Рис.28 – Конструкції магнетронних розпилювальних систем з конічною мішенню: 1 

– мішень; 2 – анод; 3 – магнітна система; 4 – водоохолоджувальний сосуд;  

5 – екран; 6 – додатковий магніт 

Позитивного результату можна досягти, використовуючи додаткову 

магнітну систему, розташовану над верхнім полюсним наконечником 

безпосередньо під додатковим анодом (рис.28, б). 

Для магнітної системи можуть бути використані електромагніти, однак 

це спричиняє збільшення габаритів, необхідність   стабілізованого 

електроживлення постійним струмом і електричної ізоляції в умовах 

інтенсивного водяного охолодження. Тому в промислових умовах доцільно 

застосовувати постійні магніти, а електромагніти — при  експериментальних 

дослідженнях для вибору оптимальної величини магнітного поля стосовно до 

конкретних умов і конструкції магнетронної розпилювальної системи.  
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Рис.31. – Конструкції магнетронних розпилювальних систем з перемінним  

магнітним полем 

З коефіцієнтом використання матеріалу, що розпорошується, тісно 

зв'язана проблема рівномірності розпилення мішені. Вище були показані 

шляхи підвищення коефіцієнта використання матеріалу, що розпорошується, 

вибором мішені визначеної геометрії. Однак існує ще один шлях — 

застосування скануючого магнітного поля. Існують два способи переміщення 

магнітного поля по поверхні мішені: електромагнітний і механічний. У 

першому випадку навколо мішені встановлюють електромагніт, що створює 

додаткове перемінне магнітне поле, перпендикулярне поверхні мішені 

(рис.31, а). При нерухомому постійному полі аркової конфігурації профіль 

зони розпилення має вигляд, показаний на рис.31, б. Використання 

додаткового перемінного поля робить деформацію основного поля: вершина 

арки починає зміщатися від середньої лінії, у результаті чого відбувається 

симетричний зсув зони максимальної ерозії, і профіль розпилення стає майже 

прямокутним (рис.31, в). Рівномірність розпилення мішені можна значно 

збільшити, використовуючи електромагнітну систему з багатьма комірками, 

що живиться від мережі перемінного струму (рис.31, г). 

 Форма і розміри магнетронних систем можуть бути 

найрізноманітнішими. Є відомості про конструкції з мішенями довгої 2 м і 

шириною до 20  см [16]. При використанні мішеней великої площі з метою 
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більш рівномірного їхнього розпилення створюється кілька зон розпилення. 

Наприклад, відомі системи з дисковими мішенями діаметром більш 60 см , у 

яких створювалося до шести зон розпилення  у виді концентричних кілець, 

при цьому коефіцієнт використання матеріал мішені досягав 80%. Для 

підвищення продуктивності в установках безперервної дії можна 

застосовувати прямокутні магнетронні системи з декількома зонами 

розпилення, кожна з яких буде являти собою лінійні джерела матеріалу, що 

розпорошується, поперек яких переміщається підкладка. Природно, що 

збільшення площі, що розпорошується, вимагає додатка великих 

потужностей, і на згадану вище мішень розміром 200х20  см , 

використовувану при виробництві дзеркал і в автомобільній промисловості, 

потрібно подавати потужність до 100 кВт. 

3.3 Основи теорії МРС 

3.3.1 Визначення напрямку дії сили Лоренца. Правила лівої і правої 

руки для електронів 

При визначенні сил, що діють на заряджені частки в електричних і 

магнітних полях, і траєкторій руху часток приходиться мати справа з різними 

векторними величинами. Найчастіше з векторами сили і швидкості і векторами 

напруженості полів. Також необхідно виконувати дії над векторними 

величинами. Нагадаємо основні поняття і правила аналітичної геометрії в 

просторі і векторній алгебрі. 

Прямокутну систему координат (рис.32.) утворять осі координат, що 

проходять через крапку O – крапку початку координат: OX – вісь абсцис, OY – 

вісь ординат, і OZ – вісь аплікат, на яких відкладені одиничні вектори   ⃗⃗⃗⃗  ⃗,   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

OC . Ці вектори прийнятий позначати i, j і k, відповідно. Позитивні напрямки на 

осях вибирають так, щоб поворот на 90
0
, що сполучає позитивний промінь OX із 

променем OY (рис.32) відбувався проти вартовий стрілки. При цьому спостерігач 

повинний розташовуватися з боку позитивної півосі OZ. 

 

 

Рис.32. Права система прямокутних 

координат 

Рис.33. Правило правої руки для 

визначення напрямку осей правої системи 

координат 
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Така система координат називається правої, тому що її легко відтворити за 

допомогою великого, вказівного і середнього пальців правої руки, як це показано 

на рис.33. Ліва система координат є дзеркальним зображенням правої і виходить 

за допомогою лівої руки. Орієнтація осей правої системи також відповідає 

напрямкові руху правого гвинта або буравчика: при повороті від осі OX до осі 

OY по найкоротшому шляху напрямок рух осі гвинта збігається з напрямком осі 

OZ. 

Системи з одиничних векторів i, j і k зберігають орієнтацію при круговій 

перестановці векторів, як показано на Рис.34., тобто системи j, k, i і k, i, j є 

правими і має таку ж орієнтацію, як і система i, j і k.  

  

Рис.34.Кругова перестановка векторів. Рис.35. Послідовний поворот векторів 

 

Нехай маються три довільних вектори a, b, c не рівнобіжні однієї площини. 

Їх можна привести до загального початку O з утворенням системи векторів OA , 

OB  і OC . (Рис.34.). Система цих векторів називається правої, якщо послідовний 

поворот від одного вектора до іншого по найкоротшому шляху, тобто від a до b, 

а потім до c, відбувається проти вартовий стрілки для спостерігача, що 

знаходиться на третьому векторі. Наприклад, якщо спостерігач знаходиться на 

векторі c, те для нього поворот від a до b по найкоротшому шляху в правій 

системі відбувається проти вартовий стрілки. За аналогією з Рис.34. для векторів 

i, j і k правої системи можна намалювати порядок кругової перестановки векторів 

a, b і c будь-якої правої системи (Рис.35.). 

Векторним добутком вектора a на не рівнобіжний (не коллінеарний) з ним 

вектор b називається третій вектор c, що будується в такий спосіб (Рис.36.): 

1) його модуль дорівнює площі паралелограма AOBL, побудованого на 

векторах a, b, тобто він дорівнює добуткові модулів векторів a і b на синус кута 

 між ними; 

2) його напрямок перпендикулярний до площини згаданого паралелограма. 

При цьому напрямок вектора c вибирається таким, щоб вектори a, b, c 

утворювали праву систему. 

 

 
Рис.35. Права система векторів Рис.36. Визначення векторного добутку 
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На рис.36 повороти по найкоротшому шляху від вектора a до вектора b, а 

потім до вектора c, спрямовані проти вартовий стрілки. Таким чином, для 

визначення напрямку вектора добутку можна застосувати правило правої руки. 

Можна сказати по іншому: напрямок вектора добутку c повинне збігатися з 

напрямком руху правого гвинта при його повороті від a до b. 

Векторний добуток записується  abc  . Іноді застосовують форму запису 

bac  . Для основних одиничних векторів правої системи можна записати

 jki   . 

При перестановці співмножників векторний добуток збільшується  

на –1, тобто змінює знак на зворотний. 

Позитивний скалярний множник змінює модуль вектора, але не змінює 

напрямок вектора. Негативний скалярний множник змінює як модуль вектора, 

так і його напрямок (на зворотне). Наприклад, негативний скалярний множник –1 

для векторного добутку змінює на зворотний напрямок вектора добутку:  

      cabab  11 . 

Останній випадок має місце при визначенні напрямку дії сили Лоренца для 

електрона, оскільки його заряд негативний. Звідси випливає, що векторні 

добутки для електронів є дзеркальним відображенням векторним добутком для 

позитивних іонів. І правило правої руки для напрямку сили Лоренца, що діє на 

позитивні іони, перетвориться в правило лівої руки для електронів. 

Розглянемо, як це відбувається на практиці. На заряд, що рухається, у 

магнітному полі діє сила Лоренца F: 

 vBF q , 

де q – заряд частки, v – вектор її швидкість і B – вектор індукції магнітного 

поля. Відповідно до правила правої руки (рис.33.) напрямок вектора сили F, що 

діє на позитивно заряджену частку, збігається з напрямком середнього пальця 

(віссю OZ). У випадку електрона ( eq   ) ми повинні застосувати ліву систему, 

тобто поворот від вектора v до вектора B і потім до вектора добутку – силі 

Лоренца F повинний бути спрямований по годинній стрілці, як це показано на 

рис.37. До лівої системи векторів застосовується, відповідно, правило лівої руки: 

перший вектор v – множене повинне бути спрямоване по великому пальці руки, 

другий вектор B – множник повинний бути спрямований по вказівному пальці, а 

напрямок вектора добутку F укаже відігнутий середній палець (рис.37.б). 

 

 

А Б 
Рис.37. Правило правої руки для визначення напрямку дії сили Лоренца на електрони 



64 

 

 

Таким чином, сформулюємо правило лівої руки для визначення напрямку 

сили Лоренца, що діє на  електрон, що рухається в магнітному полі: якщо 

великий палець лівої руки вказує напрямок руху електрона, а вказівний палець 

указує напрямок силових ліній магнітного поля, то відігнутий середній палець 

показує напрямок сили Лоренца. 

В електротехніку для визначення напрямку сили Ампера, що діє на 

провідник зі струмом, застосовують правило лівої руки (рис.38.). Воно 

формулюється в такий спосіб: якщо долоня лівої руки розташована так, що 

силові лінії магнітного поля B входять у неї, а вказівний і середній пальці 

витягнуті по напрямку струму i у провіднику, те відставлений великий палець 

показує напрямок сили F, що діє на провідник. Це правило відбиває властивості 

векторного добутку за законом Ампера. 

 
Рис.38. Правило лівої руки для визначення напрямку дії сили Ампера  

на провідник у струмом 

 

Сила Ампера є результатом впливу магнітного поля на носії заряду, що 

рухаються в провіднику, і ―класичне правило лівої руки з електротехніки можна 

застосувати до заряджених часток, але з обліком, що напрямок струму в 

провіднику визначається по напрямку руху позитивних зарядів. У випадку 

розгляду дії магнітного поля на рух електронів класичне правило лівої руки для 

провідника зі струмом перетвориться в правило правої руки для електронів, а 

саме якщо долоня правої руки розташувати так, щоб силові лінії магнітного поля 

входили в неї, а вказівний і середній пальці витягнуті уздовж напрямки руху 

електронів, то відігнутий великий палець правої руки покаже напрямок дії сили 

Лоренца. 

Правила лівої і правої руки для електронів, виділені жирним шрифтом, 

ідентичні один одному і відображають властивості векторного добутку. Ці 

правила дуже зручні на практиці для визначення напрямку дії сили Лоренца і 

траєкторії електронів у магнітному полі. 

3.4.2  Рух заряджених часток у магнітному полі 
При аналізі процесів у газовому розряді необхідно враховувати вплив 

різних факторів, у тому числі електричних і магнітних полів, на рух заряджених 

часток. У випадку магнетронного розряду особливий інтерес викликає вплив 

магнітного поля на їхню траєкторію. 

Вектор швидкості зарядженої частки v залежить від величин електричного 

і магнітного полів і визначається рівнянням руху, що у нерелятивістському 

випадку з урахуванням дії сили Лоренца може бути записане у виді 
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  vBEF
v

 q
dt

d
M ,                                                    (1.1) 

де M і q – маса і заряд частки, E – напруженість електричного поля, B – 

індукція магнітного поля. У реальних умовах магнетронного розряду індукція 

магнітного поля звичайно не перевищує 0,1 Т (1 кГс), тому можна не 

враховувати дію цього поля на іони. Однак електрони мають набагато меншу 

масу, і магнітне поле сильне впливає на їхній рух. 

Розглянемо спочатку рух електронів при відсутності електричного поля. У 

цьому випадку вираження для сили Лоренца можна записати у виді 

 vBF eЛ  або  sinЛЛ evBFF ,                       (1.2) 

де e – заряд електрона,  – кут між векторами v і B. У розділі 1.4.1 

приведена коротка довідка з векторної алгебри про векторний добуток і правила 

правої і лівої руки для визначення напрямку дії сили Лоренца. З останньої 

формули випливає: 

а) якщо швидкість електрона напрямку уздовж силової лінії магнітного 

поля ( 0  ), сила F дорівнює нулеві, 

б) якщо швидкість спрямована перпендикулярно силової лінії ( 1  ) 

величина сили Лоренца максимальна, 

в) сила Лоренца спрямована перпендикулярно до швидкості електрона в 

будь-якій крапці траєкторії, тому вона не робить роботи, не змінює енергію 

електрона, а тільки викривляє його траєкторію. 

В однорідному магнітному полі його силові лінії прямолінійні й рівномірно 

розподілені в просторі, а сила Лоренца буде по величині та сама у всіх крапках 

траєкторії частки. Коли напрямку швидкості електрона і силової лінії 

перпендикулярні, сила Лоренца створює доцентрове прискорення, і електрон 

обертається по окружності постійного радіуса 

B

v

e

m
re  ,                                                                      (1.3) 

де m – маса електрона. Електрон обертається по годинній стрілці, якщо  см 

итися уздовж вектора B і, навпаки, проти вартовий стрілки, якщо  см итися зі 

сторону, куди спрямований вектор B (рис.39а). При цьому траєкторія електрона 

складає з вектором B правогвинтову систему (якщо повертати голівку гвинта як 

обертається електрон, то гвинт буде рухатися уздовж силової лінії). 

Обертовий електрон створює круговий струм, що у свою чергу генерує 

власне магнітне поле, спрямоване проти зовнішнього поля. В останньому не 

важко переконатися, застосувавши правило буравчика. Обертова частка як би 

прагне послабити зовнішнє поле. Власне магнітне поле елементарних кругових 

струмів мало, але якщо концентрація електронів досить велика, його треба брати 

до уваги. 

Величина re – називається циклотронним радіусом, також уживають назви 

гіромагнітний радіус або ларморовский радіус по імені фізика Лармора. 

Величину re зручно виражати через енергію електрона We: 
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.                             (1.4) 

Циклотронний радіус однозарядного іона з атомною масою А складає 

Are43 , тобто в десятки-сотні разів більше, ніж re при тих же значеннях енергії й 

індукції. Циклотронний радіус іонів у реальних умовах магнетронного розряду й 

індукції B  0,1 Т значно перевищує розміри межелектродних проміжків, що 

мають величину  1-20  см . Це служить обґрунтуванням тому, щоб не брати до 

уваги дія магнітного поля на іони. 

 
 

Рис.39. Траєкторії електронів у магнітному полі. 

 

Період Tц і кругова частота ц циклотронного обертання зарядженої частки 

в однорідному магнітному полі не залежать від її швидкості і складають 

відповідно 

q

M

B
T



2

ц ,        
M

q
Bц  .                                                 (1.5) 

Період обертання електрона Tц.e дорівнює 
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 .                                            (1.6) 

Циклотронна (ларморовська) частота для електронів складає 

     Гс10761Т10761с 711-1

ц. B,B,e  .                           (1.7) 

Якщо швидкість електрона складає кут 90
про

, то траєкторія являє собою 

гвинтову лінію (рис.39,б). У цьому випадку компонента швидкості  cosvv , 

рівнобіжна силової лінії магнітного поля, приводить до рівномірного руху частки 

уздовж силової лінії. Поперечний компонент  sinvv  змушує електрон 

обертатися навколо силової лінії по циклотронній (ларморовскої) окружності. 

Відстань уздовж полючи, на яке зміститься частка за один оборот, дорівнює eTv . 
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Якщо електрон рухається в неоднорідному магнітному полі, магнітна індукція 

якого зростає в напрямку руху, то радіус і крок витків спирали зменшуються в 

міру збільшення B. 

Рух електронів по спіралях уздовж силових ліній магнітного поля по суті 

являє собою ефект магнітної пастки, оскільки електрони не можуть піти від 

силової лінії далі, ніж re. Однак у газовому середовищі навіть дуже низької 

щільності електрони можуть зштовхнутися з газовою молекулою і змінити 

випадковим образом напрямок свого руху. У результаті електрон може 

перескочити на нову спіральну траєкторію навколо сусідньої силової лінії 

магнітного поля, як показано на рис.39в. Середня величина зсуву електрона 

поперек магнітного поля при зіткненні з молекулою складає величину порядку re. 

Швидкість руху часток поперек магнітного поля при цьому буде порядку ree, де 

e – частота зіткнень електрона з молекулами. При підвищенні щільності газу 

зростає частота зіткнень e, і ефект магнітної пастки зменшується. При дуже 

високій щільності газу (e ц.e) вплив магнітного поля на рух окремого 

електрона практично цілком зникає. 

Розглянемо рух електронів в однорідних електричному і магнітному полях. 

Якщо силові лінії полів рівнобіжні, то траєкторія електронів являє собою спіраль 

з безупинно змінюється кроком – вони обертаються навколо силової лінії 

магнітного поля за рахунок поперечного компонента швидкості v і рухаються 

рівноприскореного уздовж силових ліній обох полів  

( eEF
dt

dv
m  ). Якщо початковий подовжній компонент швидкості v 

невелика, крок спирали буде безупинно збільшуватися. Якщо початкове значення 

v велике, а сама подовжня швидкість спрямована проти сили електричного 

поля, то спочатку крок спирали буде зменшуватися, а потім зростати, але з рухом 

у напрямку дії сили. 

Більш складний випадок являє собою схрещені поля, коли вектори E і H 

ортогональні. Нехай електрон має нульову початкову швидкість і знаходиться в 

місці, позначеному жирною крапкою на рис.39,г. Під дією електричного поля він 

буде прискорюватися нагору, але сила Лоренца FЛ буде відхиляти його вліво. 

Поступовий поворот траєкторії приводить до того, що, починаючи з деякого 

моменту, електрон буде рухатися вниз і гальмуватися в електричному полі. Коли 

швидкість електрона звернеться в нуль, він знову почне розганятися 

електричним полем, і знову повторяться фази прискорення і гальмування. Таким 

чином, у схрещених полях траєкторія електрона буде складатися з періодично 

повторюваних арок (рис.39,г). 

Математичний опис траєкторії електрона в схрещених полях можна 

одержати, вирішивши рівняння для руху електрона; приклад такого рішення 

приведений у [48]. Результат рішення показує, що рух електрона складається з 

рівномірного руху в напрямку [EB] і обертання по окружності. 

Для електронів з нульовою початковою швидкістю така траєкторія являє 

собою криву, відому за назвою циклоїда , що в перекладі з грецького означає 

―породжена навкруги ‖ [49]. Дійсно, циклоїда описує траєкторію крапки на 
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окружності, що котиться в напрямку [EB], що складає з векторами E і B праву 

систему. Висота циклоїди hц.e дорівнює діаметрові окружності 

2ц

2

eB

mE
h e.  ,                                                                            (1.8) 

а швидкість руху центра окружності vц 

B

E
v ц  (вектор 

 
2ц
B

EB
v  ).                                                     (1.9) 

Час, затрачуваний на рух електроном по окремій арці циклоїди, дорівнює 

частці від розподілу довжини окружності на vц і дорівнює періодові 

циклотронного обертання електрона: 

eT
eB

m
v/h ц.цц

2



 .                                                             (1.10) 

Відповідно, частота обертання електрона по окружності, що утворить 

циклоїду, дорівнює циклотронній частоті ц.e. 

Як видно з формули для vц, швидкість руху центра окружності є постійною 

величиною, тоді як миттєва (поточна) швидкість електрона безупинно міняється 

через прискорення і гальмування в електричному полі. Більш того, модуль і 

напрямок вектора швидкості vц не залежать від знака заряду частки і її мас, тобто 

в схрещених полях електрони й іони зміщаються в ту саму сторону з однаковою 

постійною швидкістю. 

Такий рух з постійною швидкістю називається дрейфом, у даному випадку 

він називається електричним дрейфом, тому що відбувається під дією сили 

електричного поля. Електричний дрейф не створює електричного струму в 

напрямку дрейфу. Однакова швидкість електричного дрейфу для всіх 

заряджених часток у плазмі приводить до переміщення плазми як єдиного цілого. 

Якщо початкові швидкості електронів відрізняються від нульовий, 

траєкторії являють собою сімейство кривих – трохоїди, що також можна 

розкласти на обертання по окружності і поступальний рух. Трохоїду ще 

називають укороченою або подовженою циклоїдою. На відміну від циклоїди 

крапка, що утворить трохоїду, береться або усередині, або зовні окружності в 

залежності від напрямку початкової швидкості. 

Роль початкової швидкості електрона (наприклад, тепловий) зростає в 

слабкому електричному полі, коли траєкторія стає петле подібною, тобто 

подібною трохоїді з окружністю малого радіуса. У даному випадку траєкторія 

електрона більше нагадує спіраль у [EB] напрямку (рис.39д). 

Якщо окружність, що утворить циклоїду або трохоїду, рухається по іншій 

окружності зовні, то вийдуть криві епіциклоїда або епітрохоїда. Якщо 

окружність буде котитися по більшій окружності зсередини, то вийдуть криві 

гіпоциклоїда і гіпотрохоїда. Подібні криві описують траєкторії електронів у 

системах з циліндричними коаксіальними електродами. У [49] розглянуті різні 

види циклоїдальних кривих. 
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Якщо початкова швидкість електронів має компонентові v рівнобіжну 

силовим лініям магнітного поля B, то частка поряд з циклоїдальним рухом 

рівномірно переміщається й уздовж магнітного поля. 

У випадку, коли вектори електричних і магнітних полів утворять довільний 

кут, а силові лінії полів скривлені, траєкторії електронів мають складний, 

заплутаний вид, що погано піддається аналізові. Але в будь-якому випадку 

наявність магнітного поля приводить до істотного подовження траєкторій 

електронів до відходу їх на анод або інші електроди. 

Розглянемо, якими можуть бути траєкторії електронів при різних 

відносинах висоти циклоїди hц.e до величини проміжку між електродами d 

плоского магнетрона зі схрещеними полями. При цьому будемо думати, що в 

проміжку між електродами відсутній плазмовий шар. Очевидно, що в міру 

збільшення величини індукції магнітного поля при незмінному напрузі між 

електродами U можна одержати три області значень відносини hц.e/d (рис.40а): 

1) hц.e/d  1 при невеликих значеннях B (крива 1), 

2) hц.e/d = 1 при деякому критичному значенні B = Bкр, у цьому випадку 

електрон лише стосується поверхні анода на вершині циклоїди (крива 2), 

3) hц.e/d  1 при індукції більше Bкр, у цьому випадку електрон, досягши 

вищої крапки циклоїди, повертає назад до катода, не потрапляючи на анод  

(крива 3). 

Зміна анодного струму i при збільшенні індукції і постійному значенні U 

показане на рис.40,б. Як видно, спочатку струм не залежить від величини B, тому 

що всі катодні електрони попадають на анод, хоча і рухаються по злегка 

скривлених траєкторіях (крива 1 на рис.40,а). При hц.e/d = 1 і B = Bкр електронний 

конвекційний струм різко зменшується і при B  Bкр стає близьким до нуля, 

оскільки багато електронів не досягають анода (крива 3 на рис.40а). Кінцева 

швидкість спаду струму при B  Bкр і i  0 при B  Bкр порозуміваються дифузією 

електронів на анод поперек магнітного поля в результаті зіткнень електронів з 

молекулами газу, початковими швидкостями електронів (немоноенергетичністью 

електронів), неоднорідностями електродної структури (крайовими ефектами, 

несиметрією і перекосом електродів, неоднорідністю поверхні електродів). 

Використовуючи рівняння hц.e/d = 1 і E = U/d, одержуємо вираження для 

Bкр для циклоїдальної траєкторії електронів з нульовими початковими 

швидкостями: 

U
e

m

d
B

21
кр  .                                                                        (1.11) 

Аналогічно, для кожного значення B мається критичне напруження Uкр, 

нижче якого струм дорівнює нулеві. З останнього вираження можна одержати  

формулу для Uкр: 

m

deB
U

2

22

кр  .                                                                            (1.12) 

Ця формула визначає так називану параболу критичного режиму 

магнетрона, для крапок якої постійним є відношення  
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Рис.40. Траєкторії електронів у проміжку між електродами зі схрещеними полями (а, у, 

г) і залежність анодного струму від індукції магнітного поля (б). Криві 1: B  Bкр, криві 2: 

B = Bкр, криві 3: B  Bкр; а – плоский магнетрон; у, м – циліндричні коаксіальні магнетрони. 

Магнітне поле спрямоване перпендикулярно площини рисунка від читача 

 

При підстановці у формулу величин у відповідних одиницях, одержуємо 
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В області U  Uкр для даного B всі електрони попадають на анод (крива 1 

на рис.40а ), і струм йде через проміжок між електродами, а область U  Uкр, у 

якій струм відсутній або дуже малий, називається областю відсічення магнетрона 

(крива 3 на рис.40а). Саме, в області відсічення працюють вакуумний НВЧ 

магнетрон і магнетронні газорозрядні прилади, включаючи магнетронні 
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розпилювальні системи. Відповідно, параболу критичного режиму називають 

параболою відсічення Хелла по імені вченого, що її вивчав на початку XX 

століття. 

Незважаючи на те, що формула для Bкр отримана без обліку просторового 

заряду, вона збігаються з експериментом і є зовсім строгою для однорідного 

магнітного поля. Її також можна одержати з енергетичних розумінь, минаючи 

розгляд розподілу електричного поля в проміжку й облік конкретної форми 

траєкторій [17]. 

Епі- і гіпоциклоїдальні траєкторії електронів у циліндричних коаксіальних 

магнетронах при різній магнітній індукції схожі на циклоїдальні траєкторії в 

плоскому магнетроні (рис.40в,г). Для них також можна визначити Bкр, але для 

цього потрібно вирішити рівняння руху електрона в циліндричних координатах. 

Приклад такого рішення для циліндричного магнетрона з внутрішнім катодом 

приведений у [19]: 
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де rа – радіус анода, rк – радіус катода. При близьких значеннях rа і rк можна 

застосовувати формулу для плоского магнетрона. 

Розглянуті вище траєкторії електронів відносяться до режимів, коли в 

міжелектродному проміжку ще немає газорозрядної плазми, тобто в період до 

встановлення магнетронного розряду. Тепер розглянемо, як впливає на траєкторії 

електронів наявність плазмового шаруючи в проміжку між електродами. На 

рис.41 приведена схема проміжку між електродами планарного магнетрона зі 

схрещеними полями, у якому підтримується розряд тліючого типу. Думаємо, що 

виконано умову відсічення для електронів, а щільність газу досить низька, так 

що середній вільний пробіг електрона порівняємо з  відстанню між електродами 

d або більше його. 

Усередині проміжку знаходиться плазмовий шар 4, що являє собою плазму 

негативного світіння, що пронизується високоенергетичними катодними 

електронами 3, що емітує катод 1 у результаті бомбардування його іонами 8. 

Плазма відділена від електродів шарами просторового заряду. На рис.41а 

товщина катодного шару позначена dк. 
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Рис.41. Схема проміжку між електродами планерного магнетрона.  

1 – катод, 2 – циклоїдальна траєкторія повторно-емісійного (катодного) електрона, 3 – 

катодний електрон, 4 – плазмовий шар (шар плазми негативного світіння), 5 – границя 

умовного анода, 6 – анод, 7 – розпиленний атом матеріалу катода, 8 – іон, утворений при 

іонізації молекули газу, 9 – траєкторія катодного електрона після іонізуючого зіткнення з 

молекулою газу, 10 – вторинний електрон, утворений при іонізації молекули газу, 11 – 

вторинний електрон, утворений за рахунок іонно-електронної емісії катода. 

 

Електрон 3 виходить з катода і попадає в область електричного поля 

просторового заряду іонів і поперечного магнітного поля. Траєкторія електрона 

викривляється під дією сили Лоренца. Потім електрон попадає в плазмову 

область і рухається головним чином по інерції, оскільки напруженість 

електричного поля в плазмі набагато менше напруженості полючи в катодному 

шарі. У плазмі електрон рухається по ларморовської окружності і знову входить 

у катодний шар, але вже з боку анода. Потім він гальмується і, якщо не буде 

захоплений поверхнею катода, знову буде прискорюватися убік анода і рухатися 

по циклоїдальній траєкторії 2. Цілком імовірно, що електрон може зштовхнутися 

з молекулою газу і іонізувати її з утворенням нового електрона й іона 8. При 

зіткненні первинний катодний електрон утратить частина своєї енергії, змінить 

напрямок швидкості і може перейти на нову траєкторію ближче до анода. Потім 

він буде обертатися по ларморовскої окружності з заходом або без заходу в 

катодний шар у залежності від величини ларморовського радіуса. Роблячи 

іонізуючі зіткнення і переходячи з однієї траєкторії на іншу, електрон поступово 

досягне анодної границі плазмового шаруючи й анода. 

Іон 8, на рух якого магнітне поле практично не впливає, поступово досягне 

катодної границі плазмового шаруючи, прискориться електричним полем 

катодного шару і буде бомбардувати катод, викликаючи вторинну іонно-

електронну емісію. Електрон, утворений при іонізації газу в межах плазмового 

шаруючи, не буде попадати в катодний шар, але буде робити [EB] дрейф у 

слабкому електричному полі плазми негативного світіння. Ці електрони в 

основному будуть робити пружні зіткнення і, переходячи завдяки їм з однієї 

траєкторії та іншу, поступово потраплять на анод, утворити струм у ланцюзі 

харчування магнетронного розряду. 

3.4.4  Рівняння Максвелла і вихідні рівняння для розрахунку 
магнітного поля в магнетронах 

Для одержання вихідної системи рівнянь, за допомогою яких можна 

розрахувати магнітне поле в магнетронних розпилювальних системах, 
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скористаємося загальноприйнятою системою фундаментальних рівнянь 

Максвелла. Запишемо них у диференціальній і інтегральній формах для випадку 

нерухомого середовища [22]. Відзначимо, що тут і в інших місцях застосовується 

винятково система одиниць „СІ‖. 
Система рівнянь Максвелла 

Диференціальна форма запису Інтегральна форма запису 

Перше рівняння 

t



D

jjjH смrot  (1)     




S
L

d
t

iiid SDlH см  (2) 

Друге рівняння 

t



B

Erot  (3)     




S
L

d
t

d SBlE  (4) 

Третє рівняння 

Ddiv  (5)    
S V

dVqdSD  (6) 

Четверте рівняння 

0div B  (7)   
S
d 0SB  (8) 

Матеріальні рівняння 

D=0E,  B=0H,  j=E. (9) 

  

Тут використані загальноприйняті позначення фізичних величин, а саме:  

H і B – напруженість і індукція магнітного поля, відповідно,  

E і D – напруженість і індукція електричного поля, відповідно,  

j – сумарна щільність струмів провідності E (руху зарядів у провідниках) і 

конвекції v (руху вільних зарядів поза провідниками,  

v – швидкість руху зарядів),  

i – сумарний струм провідності і конвекції, 

jсм і iсм – щільність струму і струм зсуву, відповідно.  

0 і 0 – електрична і магнітна постійні, відповідно, 

,  – відносні електрична і магнітні проникності середовища, 

 – електрична провідність середовища. 

Оскільки електротехнічні і магнітні матеріали мають нелінійні й 

анізотропні властивості, те матеріальні рівняння для них і вся система рівнянь 

Максвелла є нелінійними. Ця обставина варто враховувати при розрахунку 

магнітних полів у магнетронах, що містять постійні магніти і магнітопроводи. 

Якщо електричне поле переміщається щодо середовища зі швидкістю v, то 

в середовищі генерується додаткове магнітне поле, яке можна пояснити рухом 

поверхневих зарядів або рухом зв'язаних зарядів у поляризованих діелектриках, 

що рухаються, [22]. Це поле можна врахувати, наприклад, шляхом введення в 

праву частину першого рівняння Максвелла в диференціальній формі члена 

 vDrot , де v – швидкість руху носія зарядів. Аналогічно, генеруються додаткове 

електричне поле і вихрові струми в металевих частинах при русі магнітного 

поля, наприклад, за рахунок переміщення постійних магнітів або в 
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електромагнітній системі сканування. При розрахунку магнітних полів у 

магнетронних системах з нерухомими частинами ці ефекти не враховують. 

В області, де відсутні які або струми, 0H rot , а магнітне поле можна 

розглядати як потенційне, безвихрове, тобто як поле, кожна крапка якого має 

скалярний магнітний потенціал m. Для таких областей можна прийняти 

m gradH . Скалярний потенціал підкоряється рівнянню Лапласа 02  m . 

Для стаціонарних магнітних систем (магнетронів) для області, де відсутні 

які-небудь струми і заряди, рівняння Максвелла скорочуються до двох і мають 

спрощену форму: 0H rot , 0B div . З використанням оператора ―набла‖, останні 

рівняння можна переписати в наступному виді:   0B , 0B . Ці рівняння 

описують магнітне поле над поверхнею мішені в магнетроні постійного струму з 

нерухомими частинами, якщо не брати до уваги магнітне поле струму газового 

розряду. 

Розділ 4. Дослідження  впливу  конфігурації  магнітного  

поля  на  характеристики  МРС 

4.1 Опис експериментальної установки 

Для експерименту використовувалася модернізована установка типу УВН-

2М. Дана установка дозволяє одержувати вакуум до 10
-4

 Па. Вакуумна схема 

даної установки зображена на кресленні НТУУ ЗДЕ 3112.01. За допомогою 

затвора VM і клапанів VA1, VA2 до вакуумної камери CV підключається 

форвакуумний насос N1 і формує вакуум до 1 Па, для контролю процесу 

відкачки використовуються магнітні натікателі VE1, VE2. При досягненні 

вакууму 1 Па у камері CV, насос N1 відключається і за допомогою затвора VM і 

клапанів VA1, VA2 підключається дифузійний насос ND. У вакуумній камері 

формується вакуум 10
-4

  Па, далі затвор VM защіпається й у камеру напускається 

аргон через натекатель VП, до тиску 1 Па. 
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Рис. 42. Схема виміру. ДТ – датчик току, ДМП – датчик Холла вимірювача магнітної 

індукції Ш8-1 

 

За допомогою термопарного перетворювача РТ1 виміряється тиск у камері 

СV. При досягненні тиску 1 Па затвор VM відкривається й аргон потихеньку 

стравлювався, при цьому через натекатель поступово напускає аргон у камеру й 

у камері відбувається як би промивання аргоном. Контроль даного процесу 

здійснюється за допомогою термопарних перетворювачів РТ1, РТ2.  

Для виміру магнітного полю та його розподілу в просторі був застосований 

вимірювач магнітної індукції Ш8-1. Його датчик працював на ефекті Холла. 

Мішень магнетрона була металевою (Al чи Ti). Робочий газ - чистий чи 

аргон його суміш з чи азотом метаном. 

Для проведення експериментів була використана МРС із двома котушками, 

щоб розширити можливість у зміни конфігурації магнітного поля. На рис.43 

приведена схема експериментального магнетрона з двома котушками 



76 

 

 

 

Рис.43. Конструкція круглого магнетрона з двома котушками для визначення 

оптимальної конфігурації магнітного поля. 1 – латунна мішень товщиною 6 мм і діаметром 

124 мм, 2 – сталевий магнітопровід, 3 – внутрішня котушка, 1660 витків, 4 – зовнішня 

котушка, 470 витків, 5 – стінка камери. 

Регулюючи струм у котушках I1 і I2, можна сильно змінювати конфігурацію 

магнітного поля й одержувати або ―збалансоване‖ поле, характерне для 

звичайних магнетронів (I2 = 0), або ―незбалансоване‖, розсіяне убік поле (I1 = 0).  

4.2 Результати експерименту 

Для визначення, як впливає конфігурації магнітного поля на 

характеристики МРС і яка конфігурація є оптимальною був обраний критерій – 

мінімальна величина тиску газу, при якому мимовільно гасне магнетронний 

розряд. Використання такого критерію дуже зручно з погляду швидкості 

проведення експериментів. Надалі можна використовувати й інші критерії, 

наприклад, відсоток використання матеріалу мішені, а також відношення 

швидкості нанесення плівки (покриття) до потужності розряду або можливість 

одержання необхідної структури плівки. 

Було виявлено, що величина тиску аргону, необхідна для підтримки 

розряду, залежить від відношення струмів I2/I1, тобто від конфігурації магнітного 

поля, у набагато більшому ступені, чим від абсолютної його величини. На рис.44 

приведена залежність тиску Pп, при якому переривається (сам гасне) розряд, від 

величини відносини струмів при протилежному напрямку струму в котушках. 

Останнє забезпечувало погодженість полів, створюваних котушками. При 
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I2/I1  2,13 величина Pп мінімальна. Тиск, при якому виникає розряд при напрузі 

1 кв, також має мінімум при I2/I1  2,13, але величина тиску в мінімумі для 

виникнення розряду вище в 1,82 рази мінімального значення Рп. 

Таким чином, отримані дані вказують на те, що, дійсно, мається 

оптимальна конфігурація магнітного полючи, котра забезпечує можливість 

роботи МРС при дуже низьких тисках. Для з'ясування питання, чому саме при 

визначеному відношенні струмів I2/I1, розряд може підтримуватися при дуже 

низькому тиску аргону, був виконаний розрахунок розподілу магнітного поля в 

даної МРС. 

 

 

Рис.44 Залежність тиску аргону, при якому гасне розряд від відношення струмів I2/I1. 

Дані отримані або при зміні I2 і постійному I1 (1,2; 1,6 і 2,0 А), або при зміні I1 і постійному I2 

(2,5 і 6,0 А). 

4.3 Розрахунок конфігурації магнітного поля в системі з двома 

котушками 

У даній роботі застосований метод розрахунку полючи, заснований на 

рішенні рівнянь Максвелла [22], з урахуванням наступних допущень. 

- Магнітна система має вищеописану геометрію (рис.43) з циліндричною 

симетрією і координатними осями r і z; система розташована нижче площини 

z = 0 (рис.44). 

- Не враховується магнітне поле, яке генерується струмом магнетронного 

розряду. 
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- Відсутні ферромагнетики і струми вище площини z = 0, тобто простір 

вище цієї площини є однорідним (ізотропним). магнітне поле є потенційним, а 

скалярний магнітний потенціал підкоряється рівнянню Лапласа. 

- Система  стаціонарна. 

При узятих допущеннях рівняння Максвелла мають спрощену форму: 

0 B , 0B  ,                                                                       (2.1) 

а для магнітостатичні задачі в області z  0 можна знайти скалярний 

потенціал m і одержати 
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Рішення цього рівняння може бути виражене у виді ряду Фур'є з функцій 

Бесселя J0, що залежать від радіуса r, і експонент, що загасають уздовж осі z: 
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де li – i-тий корінь рівняння J0 = 0, так що J0(lir/r0) = 0 для r = r0. Коефіцієнт 

i є коефіцієнтом для i-того члена ряду. 

Для компонентів вектора індукції B можна записати наступні вираження у 

випадку, якщо будуть враховані тільки перші n членів ряду Фур'є (ми брали 

тільки перші п'ять членів ряду): 
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 .                                                                                      (2.6) 

Після виміру значень Br і Bz у декількох дискретних крапках при 

r0 = 100 мм і підставки їх в останні рівняння, отримані системи алгебраїчних 
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рівнянь для коефіцієнтів ai. Системи рівнянь були вирішені чисельно з 

використанням пакета прикладних програм по обробці експерименту. 

Коефіцієнти були визначені для двох магнітних полів, з яких одне (BA) 

створюється струмом внутрішньої котушки (I1 = 2,5 А, I2 = 0), а друге (BB) – 

струмом зовнішньої котушки (I1 = 0, I2 = 5 А). 

Були отримані наступні значення коефіцієнтів: 

aAi = 147,14; 1065,47; 1227,99; -383,18; 284,63; 

aBi = -191,68; 89,45; 77,59; -128,23; 14,25. 

Силові лінії полючи можуть бути розраховані як функції r(t) і z(t) від 

деякого параметра t, причому дотична до силової лінії завжди має напрямок 

вектора B: 
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.                                                                                   (2. 7) 

 

Силові лінії полючи, що задовольняють останньому рівнянню, були 

розраховані на ЕОМ по методу Рунге-Кутта за допомогою стандартної програми. 

Щільність силових ліній вибирається назад пропорційній величині індукції 

B = B. 

Для лінійної області намагнічування магнітопроводу сумарне магнітне 

поле є лінійною суперпозицією полів обох котушок, і для будь-якої комбінації 

струмів у котушках можна записати: 
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Відношення струмів I2/I1 є мірою відношення інтенсивності полів BB/BA, 

створюваних окремими котушками, і якщо перше відношення підтримується 

постійним, то при зміні струмів зберігається конфігурація магнітного поля і 

змінюється тільки його індукція. На рис.2.4 приведені конфігурації магнітного 
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поля, що відповідають трьом значенням I2/I1, позначеним римськими цифрами на 

рис.2.3: I – 1,0; II – 2,13; III – 5,0.  

 

А 

 

б 

 

 

В 

 

Рис.45. Конфігурації силових ліній 

магнітного поля для трьох значень 

магнітноїіндукції. Толсті криві є силовими 

лініями, котрі двічі перетинають поверхні 

мішені і максимально вилучені від неї. 

Координата r – радіус щодо осі магнетрона; 

координата x – відраховується від верхньої 

площини магнітопровода 2 (рис.43). 

 

Як видно, збільшення відносини струмів у зовнішній і внутрішній 

котушках приводить як би до піджаттю силових ліній полючи, який генерується 

внутрішньою котушкою, і в оптимальному випадку II практично всі силові лінії 

першої котушки перетинають поверхня мішені. При цьому під ―магнітним 

тунельним зводом виявляється значна частина поверхні мішені. Очевидно, що в 

цьому випадку має місце найкраще утримання катодних електронів і плазми над 

поверхнею мішені. 

У випадку I деякі силові лінії, що виходять з центральної частини 

магнітопроводу ідуть за межі мішені (на стінки камери і утримувач підкладок). У 

випадку III, силові лінії, що виходять із зовнішньої частини магнітопроводу і 
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перетинають периферійну частину мішені, не досягають центральної частини 

мішені, ідучи на стінки камери і утримувач підкладок. Отже, в останніх двох 

випадках магнітне утримання електронів і плазми над мішенню – не оптимальні з 

погляду утримання катодних електронів і плазми. 

Таким чином, мінімальні тиски аргону, при яких гасне розряд у 

планарному магнетроні, виходять у тому випадку, коли магнітна система 

створює поле, що утворить тунельний звід силових ліній, що покривають 

максимально можливу поверхню мішені. 

Звідси ми можемо зробити висновок, що оптимальна конфігурація 

магнітного поля повинна бути такий, щоб звід силових ліній покривал 

максимально можливу поверхню мішені. При цьому ці силові лінії повинні двічі 

перетинати поверхня мішені. Цей висновок доповнює відоме правило про те, що 

силові лінії магнітного поля повинні бути рівнобіжні поверхні мішені, щоб 

забезпечити умови підтримки розряду в схрещених полях. 

Ми також може зробити висновок про те, що результати розрахунків добре 

погодяться з експериментом. 

 

4.4 Аналіз впливу скривлення силових ліній магнітного поля на 

локалізацію плазми розряду 

Одною з особливостей МРС є локалізація плазми розряду над поверхнею 

мішені у вигляді тороїдальної плазменної хмари, що утвориться під зводом 

силових ліній магнітного поля. Однією з причин локалізації плазми є 

неоднорідність магнітного поля. Відомо, що неоднорідні магнітні поля роблять 

ефект фокусування на заряджені частки і плазму. Розглянемо на якісному рівні 

цей ефект стосовно до нашого випадку. 

На рис.46 приведена конфігурація силової лінії ―тунельного‖ магнітного 

поля із силовими лініями у виді арки або дуги для однієї половини магнетрона. 

Розглянемо поводження електронів, початкова швидкість яких спрямована по 

нормалі до поверхні мішені. З рис.46,а видно, що електрони, емітовані на краях 

мішені, де силові лінії нахилені до її поверхні, рухаються до середини мішені під 
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дією компонента швидкості v, рівнобіжної силової лінії. Їхній рух поперек ліній 

під дією компонента швидкості v обмежено магнітним полем і, отже, над 

середньою частиною мішені накопичується підвищена концентрація 

високоенергетичних катодних електронів, іонізуючих тут газ, і, відповідно, 

підвищена концентрація плазми. У свою чергу локалізація плазми приводить до 

неоднорідного іонного бомбардування мішені і локалізованої вторинної емісії 

катодних електронів. 

Оскільки товщина катодного шару (темного катодного простору) назад 

пропорційна щільності іонного струму, але еквіпотенціальна поверхня катодного 

шару на границі з плазмою негативного світіння викривляється, як це показано 

на рис.46 б. Увігнута поверхня еквіпотенціалі приводить до збільшення 

компонети швидкості v, рівнобіжної силової лінії і до ще більшої концентрації 

електронів над середньою частиною мішені. 

З фізики плазми відомо, що неоднорідність магнітних полів і їхній градієнт 

приводить до дрейфу заряджених часток – у першу чергу електронів, як більш 

легень. У нашому випадку можна виділити два види градієнта магнітного поля 

стосовно направленню силових ліній – поперечний B  і подовжній B  (Рис.46 

в). Під дією поперечного градієнта магнітного поля й електричного поля 

електрони будуть дрейфувати перпендикулярно площини малюнка нагору зі 

швидкістю vдр. За рахунок градієнтного дрейфу магнітного поля електрони, що 

мають складової швидкості в його напрямку, будуть гальмуватися і відбивати 

магнітним полем назад до середини плазменної хмари, оскільки електрони 

прагнуть зберегти свій магнітний момент B/vmee

2

 , де  em  - маса електрона. 

Останній вид дрейфу характерний для плазмових пасток типу ―пробкотрон‖. 

Очевидно, що він також буде сприяти локалізації плазми, розрядної області і 

зони ерозії. 
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Рис.46 Фокусуючи дія магнітних і електричних полів на електрони в плоскому 

магнетроні. 1 – катод-мішень, 2 – силова лінія магнітного поля, 3 – еквіпотенціальна поверхня 

на границі темного катодного простору. 

Таким чином, ми бачимо що магнітне поле в МРС із плоским катодом-

мішенню різноманітно впливає на електрони і вибір оптимальної конфігурації 

магнітного поля не є простою задачею. 

4.5 Проектування конструкції МРС 

Для проведення експериментальних досліджень була сконструйована 

магнітронно розпилювальна система, у конструкції якої були враховані 

результати отримані при моделюванні магнітних полів. А саме: розрахунок 

конфігурацій магнітних полів різних конструкцій МРС, оцінка впливу щільності 

струму магнітного поля, що протікає через котушку на інтенсивність, що складає 

Br, вплив форми наконечника магнітопроводу на скривлення силових ліній 

магнітного поля і пошук оптимального варіанта. 

Отримана магнітронно розпилювальна система, що представляє собою 

циліндричну магнетронну систему (НТУУ ЗДЕ3112 001Ск)  яка складається з 

основних елементів: 
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 - постійні магніти (поз. 24), вносять свій внесок у скривлення силових 

ліній магнітного поля, для стартового запалювання розряду, дозволяють живити 

внутрішню котушку тим же джерелом живлення, що живить розряд. 

- котушка (поз. 23), для створення магнітного поля з необхідними 

параметрами для підтримки горіння розряду і подальшого його контролю, 

регулюючи струм котушки. 

- магнітопровід – корпус (поз. 1), є базою для кріплення всіх інших 

деталей, концентрує магнітне поле в районі мішені, бере участь у скривленні 

силових ліній магнітного поля. 

- канал охолодження (поз. 40), - подача холодної і відвід нагрітої води, для 

запобігання перегріву підкладки і всієї конструкції МРС. 

Опис конструкції МРС 

На центральну частину - магнітопровід (1), насаджена котушка (23), 

простір між котушкою і магнітопроводом заповнено маслом, для компенсації 

розширення котушки при її нагріванні і кращого теплообміну. Крізь 

магнітопровід проходить канал (40) для подачі холодної і відводу нагрітої води. 

На кінці магнітопроводу розташовуються постійні магніти (24) і магнітний 

наконечник (5). Вода проходить через магнітний наконечник (5, див. детальне 

креслення НТУУ ЗДЕ3112005) і попадає в охолодну порожнину обгороджену 

кришкою котушки (2) і тепло відвідною кришкою (3, див. детальне креслення 

НТУУ ЗДЕ3112006), що впритул прилягає до мішені (6, див. детальне креслення 

НТУУ ЗДЕ3112003) . У такий спосіб вода прохолоджує мішень і виводиться 

через коаксіальний канал (40). Зверху мішень притискається притискним кільцем 

(4).  

Зовні вся конструкція закрита екраном (17), що знаходиться під нульовим 

потенціалом, що локалізує горіння розряду в області мішені, і усуває паразитне 

розпилення інших частин конструкції. Попереду екрана мається знімна кришка 

екрана  (18, див. детальне креслення НТУУ ЗДЕ3112004), для заміни мішені. 

Позаду, екран кріпиться до дискового ізолятора (19), що у свою чергу кріпиться 

до магнітопроводу.  
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У нижній частині магнітопроводу мається отвір, для прокладки проводів 

живлення котушки, в отвір укручується спеціальний гвинт (7), що притискає 

прокладку (28), що під тиском гвинта розширюється і затискає провід, у такий 

спосіб ізолюючи котушку від зовнішнього середовища. 

Уся ця конструкція кріпиться до стійки (10) і втулці (9), що через ізолятор 

(11) закріплюється усередині вакуумної камери магнетронної установки. На кінці 

стійки розміщаються штуцери (20,21), через які здійснюється подача холодної і 

відвід нагрітої води. 

4.5  Розрахунок елементів принципової схеми джерела струму 

Схема електрична принципова джерела струму представлена на рис.46  і 

плакаті. Силове коло складено на семисторі VD10, трансформаторі TV3, 

випрямлячі VD11-VD12 ,  

Підсилювач сигналу похибки складений на операційному підсилювачі 

DA1, який здійснює також і фільтрацію підсинюваної напруги за рахунок 

елементів оберненого зв’язку  C3,С5. Коефіцієнт підсилення підсилювача 

складно регулювати резистором R9, Інтегратор являє собою найпростіше RC 

коло (R10,C5). Ключ виконаний на одноперехідному транзисторі VT2. 

Підсилювач потужності складений на транзисторі VT3. Сигнал на регулювання 

семистора подається з вторинної обмотки імпульсного трансформатора. Джерело 

опорної напруги являє собою параметричний стабілізатор на елементах VD6, 

VD8, і R4. Резистор R6 для регулювання струму навантаження, а R5 для 

обмеження діапазону регулювання. Напруга з вторинної обмотки 

трансформатора TV1 випрямляється діодною збіркою VD1.Формування напруги 

для живлення ключа зібраний на резисторі R1, стабілізаторі VD5. Діод VD6 

призначений для розв’язки фільтра C1 і формувача R1, VD5. Малопотужний 

стабілізатор  складений по компенсаційній схемі на транзисторі VT1 і елементах 

R2, VD13. 
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Рис.46 - Схема електрична принципова джерела струму 

Проведемо розрахунок силового кола [23] Розрахуємо схему випрямляча з 

трансформатором при заданій середній випрямляючій напрузі U0 = 1100В, струмі 

навантаження I0 = 1А, коефіцієнті пульсацій Kп  = 0,05, напруги мережі Uс = 220В 

і частоті f0 = 50Гц. Випрямляч складений по мостовій схемі: число фаз m = 1; 

число випрямлених півперіодів mn = 2. 

Визначимо ємкість згладжуючого конденсатора фільтра: 
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Вибираємо конденсатор К75-3 1000мкФ*1600В. 

Уточнюємо значення Кп: 
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Визначаємо діюче значення вторинної обмотки трансформатора: 
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Знаходимо діюче значення струму вторинної обмотки трансформатора: 
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Максимальне значення струму діодів: 

A
kmm

I
I

nn

m 4,7
045,021

1

0

0 











. 

Середній випрямлений стум одного діода: 

A
mm

I
I

n

доп 5,0
0

0
.max 


 . 

Максимальна обернена напруга на діодах: 

BmUU nm 121/22 2  . 

Діоди вибираємо з умови: Um..обр.доп Um.обр. Imax.доп Im. Згідно даної умови 

вибираємо діоди Д231 з параметрами Um.обр.доп. =300В, Imax.доп.=10А [23]. 

Далі розрахуємо трансформатор VT3 

Визначимо потужність вторинної обмотки: 

P2 =U2 I2 . 

Габаритна потужність трансформатора: 

Ртр =Ктр *Р2 . 

Де  Ктр. =1,2 так як Р2 >50Вт 

Ртр. 1,2*120=144Вт. 

Знаходимо ефективний переріз осердя трансформатора: 

,/8 .. cfосос BPS  , 

де В – допустима індукція, Тл. 

Для електричної сталі В=1…1,4Тл при fc =50Гц. 

2

. 8,1314415.115,1 мPS cnос  . 

Істинний переріз сердечника трансформатора більший за рахунок покриття 

і нерівностей пластин: 

,.плосc kSS   

де kпл. =1,1…1,5 при зменшенні товщини пластин від 0,4 до 0,1 мм. 

Визначаємо кількість витків на 1В спаду напруги на обмотці: 

),/(2000 .1 осcB SBfW   

при В=1Тл, fc =50Гц. 
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.9,28,13/40/40 .1  осB SW . 

Визначимо кількість витків вторинної обмотки: 

ВиткаUWW B 2755,859,21,11,1 212  . 

Для первинної обмотки : 

CBC UWW  1 . 

ВитковWC 6382209,2  . 

Визначимо діаметр дроту для намотки вторинної обмотки трансформатора 

ммId 7,04,16,06,0 22  . 

Для первинної обмотки: 

ммUPd CTPC 5,022014465,065,0  . 

Розрахуємо ключ на транзисторі VT2 

Ключ має забезпечувати імпульсний струм 250 мА при довжині імпульсу в 

1мS. 

При мінімальному коефіцієнті підсилення по струму b = 100 і коефіцієнті 

підсилення 1,5 струм бази транзистора VT2: 

мА
I

I K
б 75,35,1 


. 

Дільник R14, R13 повинен забезпечити напругу відпирання VT3 не менше 

2В. Струм дільника повинен бути в 5-10 раз. вище ніж струм бази VT3. 

Напруга живлення ключа VT2 = 10 В (визначається стабілітроном VD5). 

Хай R12 + R14 = Rд. 

Напруга на R13 повинна бути рівною: UR13 = 2 В. 

Значить BUUU RпRд 821013   

Якщо струм бази VT3 рівний 3,75 мА, то струм транзистора VT2 буде 

рівний 20 мА. Таким чином: 

Ом
I

U
R

VT

п
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02,0
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2

 . 

 
ОмR 123

1075,320
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 . 
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Нехай напруга на R14, R13 в сумі буде 6,4 В. 

Тоді на R14 – 4,4 В при струмі 20 мА. 

ОмR 220
02,0

4,4
14  . 

ОмR 18022040012  . 

Транзистор VT3 вибираємо типу КТ815А з середніми параметрами [55]: 

AIк 5,1max  ; 

BU наск 5,2 ; 

ВтPк 10 ; 

100min  . 

Для живлення підсилювача сигналу помилки DA1 необхідна напруга 

24÷30 В. Мінімальне падіння напруги на VT1 приймемо рівним 3В. Напруга на 

виході фільтру повинна дорівнювати: 

ВUUU VTnuФ 333301.  . 

Діюча напруга на вторинній обмотці трансформатора розраховується з 

умови: 

дФ UU  2 ; 

В
U

U Ф
д 24

2
 . 

Коефіцієнт трансформації TV1 при мінімальній напрузі живлення 

(220В - 10%) рівний: 

12,0
198

24
k . 

Виходячи з умов Iпр ≥ 200 мА і Uзвор ≥ 24 В, вибираємо діодну збірку 

КЦ403. 

Розрахуємо стабілізатор на транзисторі VT1. 

Вибираємо стабілітрон VD13 типу КС527А з напругою стабілізації 27В 

[22]. Струм через стабілітрон в номінальному режимі повинен бути близький до 

10 мА. Виходячи з цього розраховуємо R2: 



90 

 

Ом
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VD

VDФ 600
01,0

2733

13
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2 





 . 

Потужність резистора: 

  ВтIUUP VDVDФ 06,01313  . 

При струмі емітера Iе = 200 мА і коефіцієнта підсилення за струмом β = 100 

струм бази: 

мА
I

I э
б 2


. 

Струм через VD буде рівний: 

мАIII бRVD 12210113  . 

Транзистор повинен мати напругу насичення не більше 3 В і максимальний 

струм колектора ≥ 200 мА. Даним умовам відповідає транзистор КТ815А. 

Розрахунок підсилювача сигналу помилки на основі операційного 

підсилювача DA1, проводиться по формулам наведеним у [23]. 

Для нормальної роботи підсилювача сигналу помилки коефіцієнт 

підсилення за постійним струмом повинен бути не менше 25. 

Тоді: 

25
78

9 



RR

R
KU . 

Виходячи з того, що R8 = 20 кОм і R7 = 43 кОм опір резистора R9 [23]: 

    мОмRRKR U 6,110432025 3

789  
. 

В якості керуючого емітера виберемо тиристори Т25-6. 

4.6 Розрахунок і графічне відображення конфігурації магнітного поля 

МРС 

Тип задачі:  

Нелінійна задача магніто статики в осі-сіметричній постановці. 

Геометрія моделі: 
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Рис. 47 Геометрична модель МРС. 

Данні про матеріали:  

Постійні магніти виготовлені зі сплаву „АЛНИКО‖, коерцитивна сила 

дорівнює 147218  А/м. Магніти намагнічені в вертикальному напрямі.  

Обмотка – мідна. Розміри: довжина = 45мм, r = 15мм (внутрішній радіус);  

R = 40мм (зовнішній радіус). 

Густина струму j=1000000 A/м2 

Табл. 4.1 Характеристика розмагнічування сплава „АЛНИКО‖: 

Н (А/м) -147218 -119400 -99470 -79580 -53710 -19890 0,0 

В (Тл) 0,1 0,24 0,4 0,5 0,6 0,71 0,77 

 

Табл. 4.2 Характеристика намагнічування сталі, залізо марки „АРМКО‖ 

(серцевина): 

Н (А/м) 460 640 720 890 1280 1900 3400 6000 

В (Тл) 0,8 0,95 1 1,1 1,25 1,4 1,55 1,65 

Робота з програмою Comsol. 

1) Введення параметрів задачі: Магніто статика, нелінійна задача, осі-

сіметрична задача. 

2) Описання геометричної моделі: 

Так, як конструкція МРС осі-семетрична, тому ми будемо розглядати лише 

її половину. 
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Рис. 48 Графічний опис геометричної моделі 

3) Введення кроку дискретизації: 

 
 

Рис. 49 Введення кроку дискретизації 

Для оптимізації процесів розрахунків, ми задаємо різний крок 

дискретизації. 

В більш важливих місцях (в області мішені) – менший (Кд = 5), в 

граничних точках більший (Кд = 12; 15), в усіх інших – середній (розраховується 

автоматично). 

Нажаль, у зв‖язку з тим, що студентська версія програми Comsol має 

обмеження на кількість вузлів сітки (Nmax = 200),- ми не можемо зменшити крок 

дискретизації і зробити більш точні розрахунки! 

4) Генерація сітки: 

 
 

Рис. 50 Автоматично згенерована сітка. 

 

Статистика: 

Кількість вузлів – 196; 
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Габарити - 100 х 150 мм; 

Кількість блоків – 4; 

Кількість ребер – 20; 

Кількість вершин – 18. 

5) Опис матеріалів: 

Постійний магніт - сплаву „АЛНИКО‖ (коерцитивна сила = 147218  А/м) 

 

 
 

Рис. 51 Крива розмагнічування сплаву „АЛНИКО‖ 

 

Серцевина – Сталь, залізо марки „АРМКО‖ 

 
 

Рис. 52 Крива намагнічування сталі 

Обмотка – мідна. Розміри: довжина = 45мм, r = 15мм; R = 40мм. 

Густина струму j = 1000000 A/м2 
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Рис. 53 Властивості блоку обмотки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Рішення задачі і огляд результатів. 

 

 
 

Рис 54 Кольорова карта - індукція магнітного поля. 
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Рис. 55 Силові лінії. 
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Побудуємо графіки індукції магнітного поля B і Br (на відстані 10мм - 

площина мішені і 20мм – область горіння плазми) для оцінки спаду магнітного 

поля. 

 
 

Рис. 56 Індукція магнітного поля В і Вr вздовж МРС, на відстані 10 мм. 

 

 
 

Рис. 57 Індукція магнітного поля В і Вr вздовж МРС, на відстані 20 мм. 

 

Оцінка вплив величини струму обмотки на радіальну складову 

магнітної індукції Вr на відстані 10 і 20мм від МРС 

Важливо знати як впливає зміна струму в обмотці на індукція магнітного 

поля В і Вr, що може допомогти для стабілізації магнітного поля і тим самим 

процеса розпилення. 

Змінимо струм обмотки j = 500000; 1000000; 2000000, A/м2 і проведемо 

розрахунок. 
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j = 500000 A/м2 
 

 
 
j = 1000000 A/м2 
 

 
 
j = 2000000 A/м2 
 

Рис. 58 Індукція магнітного поля В і Вr вздовж МРС, на відстані 10 і 20 мм. 

 

Проаналізувавши результати можна зробити висновки, що регулюючи 

струм обмотки ми безпосередньо впливаємо на індукцію магнітного поля не 

змінюючи характер кривої B і Br. Що може бути використане для стабілізації 

процеса розпилення. 

Оптимізація конструкції МРС.  Критерієм оптимізації конструкції МРС є 

одночасне досягнення величинами Y і Brmax максимальних значень, завдяки 

геометричним змінам в конструкції.  
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Рис. 59 Параметри оптимізації конструкції МРС 

 

Розглянемо деякі зміни в конструкції сталевої серцевини: 

       
а)      б) 

       
в)      г) 

 

Рис. 60 Варіанти змін конструкції сталевої серцевини. 

Розрахуємо конфігурації магнітного поля цих варіанти. 
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а)  

б)   

в)  

г)  

 
Рис.61 Конфігурації магнітного поля наведених варіантів. 
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Отримані результати зведемо в таблицю 4.3 

Табл. 4.3 Результати оптимізації конструкції МРС 

Варіант  

№/параметри 
А б в г 

Br_max, Тл 0,028 0,031 0,030 0,030 

Y, мм 18.239 17,155 19,90 13,45 

 

Виходячи з отриманих даних можна сказати, що варіант в) є найбільш 

оптимальним, тому що має найбільше значення Y = 19,902мм що сприятиме 

більш ефективному використанню мішені. 
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Висновок 

В дипломній дисертації ми ознайомились з роботою програми Comsol 

Multuphysics. Більш детально ознайомились з бібліотеками, та областю їх 

застосування. Також  розроблена і досліджена нова вдосконалена магнетронна 

розпилювальна системи з покращеною конфігурацією магнітного поля, а також 

проведені дослідження впливу конфігурації магнітного поля на характеристики 

МРС, а саме аналіз впливу скривлення силових ліній магнітного поля на 

локалізацію плазми розряду. По ходу роботи були проаналізовані різні методи 

оптимізації магнітного поля МРС. Проаналізувавши результати були прийняті 

рішення на основі яких було спроектовано нову магнетронно-розпилювальну 

систему з покращеною конфігурацією магнітного поля. Велику увагу було 

присвячено моделюванню магнітних полів в системі моделювання полів – 

програмі Comsol, що дало змогу оцінити конфігурацію магнітного поля МРС на 

стадії електронного проектування.  

У першому розділі розібрані особливості моделювання та застосування у 

різних галузях. Наведені приклади математичного моделювання та їх розвиток у 

суспільстві. У другому розділі Особливості моделювання в Comsol Multiphysics, 

історія розвитку компанії. Більш детально розібрані основні бібліотеки робочої 

програми. 

У розділі третьому викладені загальні положення теорії магнетронних 

розпилювальних систем, на основі літературних джерел зроблений огляд 

конструкцій магнетронних розпилювальних систем, їхніх складових частин, 

коротко розглянуті основні параметри і фізичні принципи роботи. У розділі 

чотири зроблено детальне дослідження впливу конфігурації магнітного поля на 

характеристики МРС. Описано експериментальну установку, результати 

експерименту. 

Дослідження і розвиток нових МРС є перспективним напрямком у 

технології тонких плівок. Створення досконаліших магнетронних систем 

розпилення з покращеною конфігурацією магнітного поля дозволить досягнути 
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більш вищої якості напилювання тонких плівок і більш ефективніше 

використовувати матеріал мішені. 
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