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МОДЕЛЮВАННЯ КОНДЕНСАЦІЇ ТОНКИХ ПЛІВОК 
 З ГАЗОВОЇ ФАЗИ 

Розроблена нова методика моделювання конденсації з газової фази без штучного розділен-
ня атомів на умовно «тверді» чи «рідкі», з урахуванням можливості малих стрибків атомів, 
утворювання рідких шарів або крапель, їхньої кристалізації, перебігу всіх процесів за участю 
вакансій, які утворюються природно шляхом дифузії з поверхні. Проведені розрахунки утво-
рення плівок свинцю та нікелю підтверджують відомі експериментальні закономірності та пе-
редбачають деякі нові ефекти. 

 
Вступ. Закономірності процесів, що відбуваються при конденсації плівок, викли-

кають стійкий інтерес дослідників. У тонких плівках за рахунок  зменшення розміру 
об’єктів дослідження, нижче деякого характерного, можуть спостерігатися такі явища 
як зміна температур фазових переходів (наприклад, рідина-кристал, аморфна фаза-
кристал) і навіть виникнення фаз, які не мають місця в масивних зразках. У [1] вивчав-
ся розмірний ефект при змочуванні маленькими рідкими краплями поверхні твердих 
тіл, що полягає в зменшенні кута змочування із зменшенням  розміру крапель. Устано-
влений ефект інверсії змочування із зниженням температури переохолодженого стану 
[2]. Зміна механізму конденсації пар→рідина на механізм пар→кристал при зменшенні 
температури нижче граничної T<Tg , (Tg <Tк – температура конденсації та Tg <Tf – тем-
пература плавлення) вивчалася в [3]. Експериментально встановлено, що Tg ≈2/3 Tf, 
зокрема для Bi Tg ≈0.68 Tf, для Sn та Pb Tg ≈0.69 Tf. Узагальнення результатів дослі-
джень різних авторів проведено в [4], з якої, зокрема, випливає, що у питанні про зміну 
механізму конденсації немає повної ясності. 

Для прояснення механізмів формування плівок корисним є моделювання таких 
процесів. Однак, на теперішній час відомі роботи, в яких моделюється утворення 
кристалічних фаз або з газової фази  [5] або з рідини [6,7]. 
Методика. При кінетичному Монте-Карло моделюванні звичайно приймають 

модель штучного розподілу атомів на «тверді» і «нетверді», тобто розглядалися 
моделі типові для аналітичних теорій. У [8] застосовувалася модель граткової ріди-
ни, в якій уводилася, напряму або штучно, деяка концентрація вакансій. Це дозво-
ляло включати до розгляду дифузійні та адсорбційні процеси.  

У цій роботі використовується більш досконала модель, в якій немає умовного 
розділення атомів на «тверді» чи «рідкі», а вакансії утворюються внаслідок теплового 
руху атомів за рахунок дифузії з поверхні. Моделювання проводиться на модельній 
сітці з кроком за всіма напрямками меншими ніж міжатомна відстань (у 4 рази менше 
очікуваного параметра кристалічної гратки a). Якщо атом, що розглядається, знахо-
диться у вузлі [[000]], то сусідній атом може знаходитися на відстані, не ближчій за a/2 
(вузол [[200]]), а такі вузли як [[100]], [[110]], [[111]] є для сусіднього атома забороне-
ними. Атом може здійснювати стрибки у сусідні вузли сітки, такі як [[100]], [[110]] , 
довжиною a/4  або a/(2)

3/2 
(за 18 напрямками). Одночасно розглядаються всі етапи кон-

денсації плівок. В якості об’єктів вибрані речовини Pb, Ni, для яких встановлені експе-
риментальні закономірності щодо зміни механізму конденсації [4]. 

Імовірність атома сісти на підкладку, приєднатися до краплі рідини або крис-
талика визначається заданим потоком атомів I до поверхні (15 – 50 атомів за 1 мік-
росекунду на одне атомне місце). Ураховуючи досить малий крок за часом τ, ця 
імовірність (Iτ) завжди була набагато менша за одиницю. Приєднання атома допус-
калось, якщо до відповідного вузла сітки був вільний доступ зверху й жодній з 26 
найближчих вузлів сітки не був, занятий іншим атомом. Остання умова повинна 
була виконуватись й у разі стрибка атома для його нового місцеположення. 

Імовірності випарування (зникнення) атома залежить від його оточення (кіль-
кості сусідніх атомів на різних відстанях), а в разі стрибка ще й від його нового 
оточення. На кожному кроці за часом проводилися тестування усіх атомів щодо 
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стрибків чи випаровування й усіх вільних вузлів коло атомів або підкладки (на від-
стані не менш ніж a/2) на можливість заняття їх атомами з падаючого потоку. 

Імовірність стрибка визначалася за формулою  
 Pjump= τνoexp(–(Enew–Eold)),     (1) 

де Enew  та Eold  – енергії взаємодії атома (в одиницях kBT, kB – постійна Больцмана, 
T – температура) з усіма сусідніми атомами в межах сфери обрізки (атомами з ко-
ординатами типу від [[200]] до [[311]] за розрахунковою сіткою) для можливого 
нового  та попереднього місцеположення; νo – частота власних коливань атомів. 
Якщо нова енергія була меншою за стару, стрибок виконувався. А у разі збільшен-
ня енергії стрибок виконувався, якщо генероване випадкове число було менше за 
цю імовірність. Підрахунок чисел сусідів з найближчих координаційних сфер про-
водився за можливими 152 позиціями. Значення енергій взаємодії визначалися згі-
дно з розрахованим потенціалом парної взаємодії. Мінімальне значення потенціалу 
для рівноважної позиції типу [[220]] визначалося як –Нev/6 (ГЦК гратка, Нev – теп-
лота випаровування). Інші значення визначалися за звичайною формулою 

U=Uo+bx
2
–gx

3
,      (2) 

в якій х – це зміщення другого атома від рівноважної позиції, стала b пов’язана із 
модулем Юнга: b=EYu·a/4 (для ГЦК гратки), а стала g – з коефіцієнтом теплового 

розширення: g=2b
2
αr0/(3kBT), 2/0 ar =  – міжатомна відстань. 

Температурна залежність модуля 
Юнга, а вона дійсно існує [9], враховува-
лася для отримання близького, до таблич-
ного, значення температури плавлення, 
одержаного під час моделювання криста-
лічного стану речовини.  Іншим парамет-
ром, яким можна впливати на температу-
ру плавлення, є енергія Uo, однак при її 
зменшенні швидко збільшується швид-
кість випаровування, тому треба вводити 
додатковий бар’єр у випадку стрибків 
атомів з обривом усіх їхніх зв’язків з тих, 
які ще залишилися. Якщо така подія від-
бувалася, і атом зверху не затінювався 
іншими атомами, то в наступному кроці за часом цей вузол ставав вільним – атом 
переставав існувати (вакансії в конденсованій фазі утворюються декількома віль-
ними вузлами). І для свинцю, і для нікелю приймали, що EYu(Т)=EYu(T0)· (1–0.5(T 
-T0)/(Tf -T0)), де T0 – температура, для якої дано табличне значення. На рис.1 відо-
бражено парний потенціал свинцю, розрахований для температури 300 К. 

Для найближчих до підкладки атомів проводився тест на випаровування з ура-
хуванням енергії їхньої взаємодії із сусідніми атомами та з підкладкою Es= –

0.4bs·Нev, Pev=τνoexp(Eold) ( ( ) 0sold <+=∑ EVrnE ii i
, n(ri) – число сусідніх атомів на 

відстані ri; Vi  – відповідна енергія зв’язку з таким атомом). Від коефіцієнта bs зале-
жить кут змочування підкладки рідкими краплями, що утворюються, а при великих 
його значеннях (близьких до 1) – характер епітаксійної конденсації. 

Окрім характеристики наявності атома в даному вузлі вводилася ще позначка 
його приналежності до кристалічної фази, якщо він мав не менше ніж 10 найближ-
чих сусідів (типу [[220]]) у правильних позиціях, а також спеціальна помітка того, 
що з ним вже проводився іспит на даному кроці за часом часу. Щоб розрахунки бу-
ли правильними, імовірність будь-якої події p ≤ 1. Оскільки число різних можливих 
переміщень атома дуже велике провести нормування ймовірностей складно. Тому, 
крок за часом обирався таким чином, щоб подальше його зменшення не впливало 
на результати обчислень. Фактично він задовольняв умові: τνoexp(Vr[[220]])=1. 

Розмір області моделювання складав 310×210×100=6510000 вузлів модельної 
сітки, на яких могли розміститися (в разі ідеального кристала) 203436 атомів. Боко-
ві стінки області моделювання розглядалися як ідеальні. 

 
Рис.1. Ефективний парний потенціал 

для свинцю 
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Результати та їхнє обговорення. Доки поверхнею підкладки переміщуються по-
одинокі атоми, це – поверхневий газ. Час очікування зародження крапель залежить від 
падаючого потоку І. Він дуже великий при малій інтенсивності потоку, або при низькому 
значенні коефіцієнта взаємодії bs з підкладкою. На рис. 2 показана зростаюча крапля 
свинцю (переріз з атомами з двох найближчих площин модельної сітки). Можна бачити, 
що кут змочування збільшується при збільшенні розміру краплі. Це узгоджується з да-
ними  [1; 4]. Однак, кути змочування залежать ще від інтенсивності потоку, і їх дослі-
джувати треба більш ретельно. При малій інтенсивності потоку  перехід від змочування 
до незмочування дуже різкий. Так для нікелю при значеннях bs <0.5, І <20 мкс

-1
 на атом-

не місце,  краплі з часом відриваються від підкладки. Атоми, які сідають на підкладку, 
після блукань приєднуються до крапель, але швидко переходять в їх інші шари. 

 
Рис. 2. Зростаюча крапля свинцю, Т=550 К,  І =30 мкс-1, bs =0.6 

 

Треба мати на увазі, що в ек-
спериментальних дослідженнях 
краплі можуть зароджуватись на 
місцях підвищеної взаємодії з 
підкладкою. А коли краплі 
підростають, їхній контакт з по-
верхнею переходить у зону 
пониженої взаємодії. 

За умов доброї епітаксії (bs > 
0.7) або низьких температур крис-
талічна фаза утворюється дуже 
швидко. Цей процес вивчався нами 
[6]. Але у разі великої взаємодії з 
аморфною підкладкою і досить 
великому потоці (І >60 мкс

-1
 на 

ат. місце) в найближчих до підклад-
ки шарах виникає аморфна фаза з 
підвищеною щільністю (рис. 3). 
Зміна щільності ρ з відстанню від 
підкладки показана на рис. 3 b. 

Час очікування виникнення кристалічних зародків в рідких краплях залежить 
від температури та розміру. За центр кристалізації приймали впорядковані області в 
краплях, які з часом не зникали. Рис. 4 a ілюструє кристалізацію в краплях різного 
розміру, а на рис. 4 b наведені дані залежності від переохолодження відносно тем-
ператури плавлення розміру крапель, які не кристалізуються за досить великий час 
очікування (~ 1 мкс). Для свинцю ці дані узгоджуються з результатами, наведеними 
в [4], але відповідні розміри зародків кристалічної фази відповідають заниженим, 
приблизно в 1.5 рази, значенням поверхневої енергії кристал-рідина порівняно з 
табличними (0.033 і 0.25 Дж/м

2
 для свинцю і нікелю відповідно [9]).  

 
Рис. 4. Центри кристалізації в краплях (a) та залежності максимальних розмірів 

рідких крапель від переохолодження (b, ● – Pb, □ – Ni) 
 

Рис. 3. Вертикальний переріз структури найближчого 
до підкладки шару нікелю (a) та щільність пакування 
(ρ) в різних атомних шарах (b) 

ка. Радиоэлектроника», т. 16, вып. 15, 2008, №2.
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Таким чином, розроблена модель дозволяє відтворювати процеси та явища, 
які спостерігалися в експериментах. Отримані результати якісно узгоджуються з 
результатами експериментів та водночас вказують на необхідність подальших 
досліджень ефектів, пов’язаних з розмірами крапель, зокрема, розмірного ефекту 
при змочуванні і впливу на змочування швидкості конденсації. 

На наш погляд, цікавим є передбачення можливості отримання стану речови-
ни з підвищеною густиною при формуванні плівки на аморфній підкладці у разі 
сильної взаємодії атомів з підкладкою. Це може стосуватися плівок перехідних 
металів на підкладці з аморфного бору. При моделюванні можна вивчати високо-
температурні процеси, експериментальне досліджування яких пов’язано зі знач-
ними труднощами.  

Разработана новая методика моделирования конденсации плёнок из газовой фазы без ис-
кусственного разделения атомов на условно «твёрдые» или «жидкие», с учетом возможности 
малых прыжков атомов, образования жидких слоев или капель, их кристаллизации, протека-
ния всех процессов с учётом вакансий, которые образуются естественно, путем диффузии их с 
поверхности. Проведенные расчёты образования пленок свинца и никеля подтверждают из-
вестные экспериментальные закономерности и предсказывают некоторые новые эффекты. 

New modeling technique of condensation of films from the gas phase without artificial division 
of atoms into conditionally «solid» and «fluid»” has been worked out, taking into account possibility of 
small jumps of atoms, formation of liquid layers or drops, their crystallization, passing of all the proc-
esses taking into account vacancies which appear naturally by the way of their diffusion from the sur-
face. Carried out study of formation of leaden and nickel films confirm known experimental regulari-
ties and predict new effects. 
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