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 میالدی تاکنون با گیج یونی کاتد گرم موسوم به "بایارد آلپرت" انجام195۰  سال1 تور از1۰-12  تا فشارUHV2  وHV  اندازهگیری خأل:چکیده
 در این مقاله انواع حسگر خأل نوع. کافی نبوده و تاکنون تجاریسازی نشده استMEMS  کارهای تحقیقاتی انجامشده روی گیج یونی نوع.میگیرد
MEMS  این مقاله یک ایده گیج خأل یونی مبتنی بر فناوری. معرفی میشوووند، را اندازه بگیرندUHV  وHV  که بتوانند خألMEMS  و غیرMEMS
 برابر کوچکتر از نوع3۰۰۰  بوده و حداقل1×5×1/2mm3  اندازه گیج یونی پیشنهادی.به صورت آرایه و نیز طراحی و شبیه سازی آن را ارائه میکند
 کاتد و، ساختار طرح پی شنهادی شامل کلکتور. برابر کمتر از نوع مر سوم ا ست5۰  م صرف توان الکتریکی در این طرح.مر سوم (بایارد آلپرت) ا ست
75۰℃  کاتد در این طرح از جنس نیکل بوده و میتواند در دمای. اسوووتMEMS شوووبکه آند از نوع مرسووووم متفاوت بوده و مبتنی بر فنّاوری
 طرح پیشنهادی دارای ضریب حساسیت. طرح کاتد طوری است که دما در طول آن تقریبًا یکنواخت و مستقل از فشار خأل است.الکترونفکنی نماید
 برابر کمتر از نوع مرسوم است که عیب این طرح را نشان2۰  ضریب حساسیت در این طرح. تور است2×1۰-7  الی1۰-3  در محدوده اندازهگیری./6
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Abstract: Since 1950, Ultra-high vacuum measurement at the range of 10-12 torr has been done by means of hot-filament ionization
gauges known as Bayard–Alpert gauge. The research work on the MEMS type of this gauge has not been successful and has not yet
been commercialized. This paper introduces a variety of MEMS and non-MEMS vacuum sensors that can measure HV and UHV. This
article introduces one idea, design and simulation of MEMS type ionization gauge as an array. The dimensions of proposed gauge
occupies are 12mm×5mm×1mm which is at least 3000 times smaller than the traditional one. Total power consumption of the proposed
gauge array is 50 times lower than the traditional type. The structure of the proposed gauge consists of collector, cathode and grid
differs from the conventional one and is based on MEMS technology. The cathode in this design made of nickel and can electron
emission at 750℃. The temperature along the cathode is identical and independent of vacuum pressure. Sensitivity coefficient of the
proposal is 0.6 at the measuring range of 10 -3 to 2×10-7 torr. The sensitivity coefficient of the designed architecture is 20 times less
than the conventional one, which shows the disadvantage of this design.
Keywords: MEMS ion gauge, MEMS vacuum sensor, hot cathode ion gauge, Bayard-Alpert ion gauge, vacuum pressure sensor.
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 -1مقدمه
ا ندازهگیری خأل روش های مختلفی دارد .سوووه روش الکترونیکی رایج
وجود دارند که میتوانند با فنّاوری  MEMSساخته شوند .این روشها
شوووامل حسگر پیرانی  ,گیج یونی کاتد سووورد و گیج 4
یونی کاتد گرم
هسووتند .حسگر پیرانی در اثر تغییر ضووریب هدایت گرمایی گاز در اثر
تغییر فشووار گاز عمل میکند .محدوده اندازهگیری خأل در این حسگر
 7/5×4-1۰الی  75تور ا ست .حسگر پیرانی مبتنی بر فنّاوری MEMS
توسووش شوورکتهای  POSIFA ,Xensorو  MKSدر انواع بسووتهبندی
اسووتاندارد  LCC-20و  TO-5تولید شوودهاند ولی حسگر پیرانی توانایی
اندازهگیری فشوووار خأل کمتر از  1۰-4تور را ندارد [ .]1-3در روش دوم
گیج خأل یونی کاتد سووورد با یونیزاسووویون گاز عمل میکند .محدوده
اندازهگیری این نوع گیج یونی در محدوده  1۰-3الی  1۰-12تور اسوووت
[ .]5 ،4نمونهای از آن گیج یونی ،محصوووول شووورکت  MKSبا توانایی
اندازهگیری خأل پایین تا حد  1۰-12تور اسوووت [ .]6کار تحقیقی روی
گ یج یو نی کوواتوود سووورد م ب ت نی بر فنّوواوری  MEMSدر انوودازه
 2۰×12×1۰mm3ارائه شووده اسووت .این گیج یونی توانایی اندازهگیری
خأل  ۰/15الی  7/5×1۰-7تور را دارد [ .]7روش سووووم گیج یونی کاتد
گرم و رقیب گیج یونی کاتد سووورد اسوووت .در این گیج یونی بهدل یل
اکسید شدن فیلمان کاتد و کاهش عمر آن و نیز بهدلیل رفتار غیرخطی
در ف شارهای باالتر از  1۰-3تور ،امکان اندازهگیری ف شارهای باالتر از 1
میلیتور وجود ندارد [ .]8این نوع گیج یونی بهدل یل داشوووتن قابلیت
اندازهگیری فشووارهای خأل بسوویار پایین  ,UHVمورد توجه بوده اسووت.
کارهای تحقیقی انجامشوووده بر روی نوع  MEMSاین گیج یونی کافی
نبوده و منجر به تجاری سازی آن ن شده ا ست .در سال  2۰15ساخت
یک کاتد با فنّاوری  MEMSارائه شوووده اسوووت .این کاتد میتواند کاتد
گیج یونی  MEMSرا تشکیل دهد [ .]9این کاتد از جنس تنگستن بوده
و در دمای باالی ℃ 18۰۰کار میکند [ .]9در مرجع [ ]1۰شبیه سازی
مربوط به گیج یونی کاتد گرم در ابعاد میکروماشین ارائه شده است .در
این کار تحقیقی با اعمال میدان مغناطی سی ضریب ح سا سیت بهبود
داده شووده اسووت ولی به فنّاوری  MEMSپرداخته نشووده اسووت .مقاله
حاضووور سوووعی دارد طرحی کامل از گیج یونی کاتد گرم و مبتنی بر
فنّاوری  MEMSارائه دهد.
اندازه هردوی گیجهای یونی کاتد گرم و کاتد سووورد نوع مرسووووم،
بزرگ بوده و توان م صرف باالیی دارند .در یک نمونه گیج یونی مر سوم
(بایارد آلپرت) ،اندازه قطر " 1و ارتفاع آن " 2/7بوده و دارای توان مصرف
 3۰wاسووت [ .]11در صووورت پیادهسووازی نوع  MEMSاین گیج یونی،
اندازه گیج یونی بیش از  3۰۰۰برابر کاهش یافته و توان مصووورف نیز
حدود  5۰برابر کمتر می شود .گیج خأل یونی مبتنی بر فنّاوری MEMS
دارای مزایایی نسووبت به نوع بزرگ و مرسوووم اسووت .از جمله این مزایا
میتوان به داشووتن اندازه بسوویار کوچک ،توان مصوورفی بسوویار پایین و
افزایش قابلیت اعتماد اشووواره کرد .راحتی کار با حسگر ،کاهش زمان
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پاسوووخ و افزایش قابلیت بازتولید ،از مزایای دیگر هسوووتند .همچنین
میتوان به توانایی مجتمعسازی با مدار الکترونیکی بهعنوان مزیت دیگر
اشاره کرد .قابلیت ایجاد خأل در محیشهای خیلی کوچک بهعنوان پمپ
خأل از کاربردهای دیگر گیج یونی  MEMSبهشووومار میرود [.]12،5
طراحی و سوواخت حسگر خأل یونی با فنّاوری  MEMSروشووی مؤثر در
اندازهگیری فشوووار خأل خیلی پایین اسوووت .طرح این مقاله قدمی در
نزدیکشدن به اهداف ذکرشده در باال است .این مقاله تالش کرده است
جوانب و مشوووکالت پیادهسوووازی مبتنی بر فنّاوری  MEMSرا در نظر
گرفته و برای آنها راهکار ارائه دهد .یکی از این مشوووکالت ،محدودیت
اندازهگیری جریان الکتریکی بسیار کوچک (کمتر از پیکوآمپر) است .در
فشارهای خأل پایینتر مانند  1۰-7تور ،جریان خروجی به صدم پیکوآمپر
میرسووود .در این مقاله با آرایهایکردن  1۰عدد گیج یونی در کنار هم،
جریان خروجی  1۰برابر افزایش یافته اسوووت 1۰ .برابرشووودن جریان
خروجی این امکان را میدهد که بتوان با فنّاوری بومی جریان خروجی
گیج یونی را اندازه گرفت .پیاده سازی کاتد در فنّاوری  MEMSمتفاوت
از گیج نوع مرسوووم اسووت .با اسووتفاده از فنّاوری  MEMSکاتد میتواند
بهصووورت یک میله سوواخته شووود که در کنارهها به پایه نگهدارنده و
کانکتور مت صل گردد .با ات صال کاتد به 6پایه نگهدارنده و کانکتور ،دمای
آن در محل اتصال (کنارهها) کاهش مییابد ،بهعبارتی دمای وسش کاتد
ب سیار داغتر از کنارههای کاتد می شود .در طرح پی شنهادی این مقاله،
روشووی پیشوونهاد شووده اسووت که دمای کاتد در طول آن تقریبًا ثابت
میماند .همچنین با ارائه روش پیشوونهادی این مقاله ،کاتد طوری طرح
شووده که دمای آن به فشووار گاز مورد اندازهگیری وابسووته نیسووت .در
صورت پیادهسازی این طرح دیگر نیازی به سیستم اندازهگیری و کنترل
دمای کاتد نیست .گیج خأل یونی مرسوم دارای یک شبکه آند استوانهای
7
کلکتور در و سش
سیمی ،مو سوم به گرید ا ست که سیم خیلی نازک
گرید قرار گرفته اسووت [ .]4پیادهسووازی شووبکه آند مشووابه گیج یونی
مرسوم (بایارد آلپرت) در فنّاوری  MEMSدشوار بهنظر میرسد .در این
مقاله روشوووی متفاوت برای پیادهسوووازی آند و قابلسووواخت با فنّاوری
 MEMSپیشووونهاد شوووده اسوووت .در این مقاله شوووبیهسوووازی فرآیند
یونیزاسیون گاز ،توسش برنامه  COMSOLانجام شده است .با بهکاربردن
این برنامه جزئیات برخورد االسوووتیک و برخورد منجر به یونیزاسووویون
بهدسووت میآیند .این جزئیات شووامل طول مسوویر حرکت الکترونها،
سطح مقطع یونیزاسیون ،فرکانس یونیزاسیون ،سرعت الکترونها ،انرژی
الکترونها و غیره میباشند .با استفاده از این شبیه سازی ابعاد فیزیکی،
هندسووی و نیز مش وخصووات الکتریکی قسوومتهای گیج یونی بهدسووت
میآی ند .این مقاله طرح پیشووون هادی را در شووورایش عملکرد بهینه و
ر سیدن به ضریب ح سا سیت باال در نظر گرفته ا ست .مقاله حا ضر یک
پرو سه پی شنهادی برای ساخت ق سمتهای گیج یونی کاتد گرم مبتنی
بر فنّاوری  MEMSبهصورت مرحلهای ارائه کرده است.
در این مقاله در بخش  2اسووواا کار گیج خأل یونی کاتد گرم و
 MEMSارائه میشووود .در این بخش سوویسووتم کار گیج یونی کاتد گرم
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معرفی شووده و سووپس طرح پیشوونهادی این مقاله معرفی میگردد .در
بخش  3طراحی گیج خأل یونی کاتد گرم مبتنی بر فنّاوری  MEMSدر
دو زیربخش جداگانه برای طراحی کاتد و نیز طراحی آند و کلکتور ارائه
میشوووند .در بخش  4ضووریب حسوواسوویت گیج خأل یونی کاتد گرم
 MEMSبا رابطهای جدید محا سبه و به صورت نمودار ارائه می شود .در
بخش  5پروسه پیشنهادی ساخت طرح این مقاله بههمراه جزئیات الزم
ارائه خواهد شد و در نهایت در بخش  6نتیجهگیری از نتایج تحلیلهای
بهدست آمده در این طرح پیشنهادی ،ارائه میشود.

 -2اساس کار گیج خأل یونی کاتد گرم مبتنی بر فنّاوری
MEMS

گیج خأل یونی با یونیزاسووویون گاز در اثر تابش الکترون ها از کاتد گرم
کار میکند .عبور جریان الکتریکی سیم کاتد را داغ کرده و شرایش الزم
برای تابش الکترونها فراهم میآید .الکترونها با شووتا بهسوومت آند
حرکت میکنند .الکترونها در مسوویر حرکت خود با برخورد به اتمهای
گاز باعث یونیزهشوودن بعضووی از آنها میشوووند .میزان یونیزاسوویون
بسووتگی به فشووار گاز و انرژی الکترونها دارد .مطابق شووکل  1با ایجاد
اختالف پتانس ویل  12۰vبین آند و کاتد و رسوواندن الکترونها به انرژی
حدود  1۰۰evبیشترین راندمان تولید یونها حاصل میشود [.]14 ،13
با یونیزاسیون هر اتم گاز ،یک یون مثبت و یک الکترون تولید میشوند.
یونهای مثبت تولید شده جذ سیم کلکتور شده و جریان کلکتور را
تشووکیل میدهند .از آنجایی که در فرآیند یونیزاسوویون در گیج یونی،
اتمهای گازی مصوورف میشوووند از این فرایند میتوان در تولید خأل در
محیشهای کوچک و در بسته ،بهعنوان پمپ خأل استفاده نمود [.]15

شکل  :1نمودار سطح مقطع یونیزاسیون نیتروژن و گازهای دیگر []13

یونهایی که جذ کلکتور میشوند یک جریان  Icتولید میکنند
که این جریان با رابطه ( )1بیان میشود [ .]8 ،4در این رابطه پارامترهای
 Pفشار برحسب تور Ie ,جریان الکترونهای تولیدشده و تابششده توسش
سیم کاتد S ،ضریب حساسیت گیج یونی با واحد  1/torrو  Srضریب
حساسیت نسبی هر گاز نسبت به گاز نیتروژن میباشند Sr .هر گاز از
نسبت سطح مقطع یونیزاسیون آن گاز (مانند اکسیژن) نسبت 8به گاز
نیتروژن بهدست میآید ).]8 ،4[ Sr=σgas (ɛ)/σN2 (ɛ
ج

()1
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ضریب حساسیت  Sبستگی به ابعاد فیزیکی و مشخصات الکتریکی گیج
خأل یونی دارد .داشووتن حسوواسوویت باال به گیج یونی امکان میدهد که
بتواند خأل با فشارهای تا  UHVرا اندازهگیری نماید.
در اثر برخورد الکترونهای انرژیدار با سوویمهای آند ،اشووعه ایکس
تولید می شود .برخورد اشعه ایکس به سیم کلکتور باعث فرار الکترونها
از کلکتور شوووده و یک جریان خطا ایجاد میکند .با وجود این جریان
خطا نمیتوان فشوووارهای خأل تا  UHVرا اندازهگیری کرد .برای کاهش
اثر تابش اشووعه ایکس ،سوویم کلکتور نازک انتخا میشووود تا کمتر در
معرض اشووعه ایکس قرار گیرد .از طرف دیگر نازکشوودن سوویم کلکتور
باعث کاهش ضریب ح سا سیت میگردد ،این عوامل باعث می شود که
در انتخا ضخامت سیم کلکتور یک مصالحه صورت میگیرد [.]8
رابطه ( )2وابستگی ضریب حساسیت گیج خأل یونی به دما و دیگر
م شخ صات را ن شان میدهد [ .]8واحد ضریب ح سا سیت  1/torrبوده و
مقدار عددی آن در نوع مر سوم  1۰الی  45گزارش شده ا ست [ .]8در
این رابطه l ،طول مؤثر مسیر حرکت الکترونها در محیش یونیزاسیون و
 σiسطح مقطع یونیزا سیون ا ست σi .عددی ثابت نبوده و واب سته انرژی
الکترونها است .در نمودار  1این وابستگی نشان داده شده است.
()2

l
kT

S=σi .

محا سبه ضریب ح سا سیت از رابطه ( )2یک روش معمول نی ست.
این مو ضوع به این دلیل ا ست که الکترونها در اثر برخورد اال ستیک و
برخورد یونیزاسیون تغییر مسیر داده و طول مسیر حرکت آنها طوالنی
می شود .از طرف دیگر با هر عمل یونیزا سیون ،الکترون ثانویه ت شکیل
می شود که احتماالً در فرآیند یونیزا سیون شرکت میکند .این جزئیات
در رابطه ( )2لحاظ نشدهاند .مقدار ضریب حساسیت گیج یونی مرسوم
(بایارد آلپرت) بیشوووتر از  1۰اسوووت [ .]11در حالی که با رابطه ( )2و
نمودار شکل  1مقدار ضریب ح سا سیت حدود  ۰/15محا سبه می شود.
این محاسووبه با در نظر گرفتن طول مسوویر حرکت الکترونها در گیج
یونی مر سوم بهد ست میآید .طول متو سش الکترونها همان قطر گیج
یونی مر سوم و حدود  25mmدر نظر گرفته شده ا ست[ .]11همچنین
با فرض این که الکترون ها دارای بهترین حا لت انرژی یعنی 1۰۰ev
باشووند .این اختالف مقدار بهدلیل عدم لحاظ جزئیات ذکرشووده باال در
رابطه ( )2است.
ضریب ح سا سیت با طول م سیر حرکت الکترونها رابطه م ستقیم
دارد ،بنابراین با کوچک شدن ابعاد در اثر فنّاوری  ،MEMSمقدار  lو در
نتیجه ضریب ح سا سیت کاهش خواهد یافت .این کاهش ح سا سیت
بهایی است که در کنار بسیاری از مزایا پرداخته میشود.
در شکل  2ساختار پیشنهادی این مقاله نشان داده شده است .این
ساختار شامل یک رویه سیلیکونی و یک پایه سیلیکونی است .هر دوی
آنها با فنّاوری  MEMSایجاد شده و با روش پیوند آندی به هم متصل
شدهاند .اجزای ا صلی گیج یونی ،روی پایه سیلیکونی پیاده می شوند و
فاصووله بین پایه سوویلیکونی و رویه سوویلیکونی فضووای یونیزاسوویون را
تشکیل میدهد .حداقل یک طرف از رویه سیلیکونی برای مکش گاز باز
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نگه دا شته می شود .ناخال صی بور در رویه سیلیکونی ر سانایی باال ایجاد
میکند و رویه سیلیکون میتواند الکترونهای تولیدشده توسش کاتد را
جمعآوری نماید .اسووتفاده از پایه سوویلیکون و رویه سوویلیکون مشووابه
فنّاوری بهکاررفته در حسگر پیرانی  MEMSاسوووت [ ،]16 ،5بنابراین
میتوان گیج یونی  MEMSرا با حسگر پیرانی بهصووورت مجتمع ایجاد
نمود تا اندازهگیری در فشارهای باالتر از  1۰-3تور نیز امکانپذیر باشد.
در شووکل  2مشوواهده میشووود که آرایه 1۰تایی از مجموعه کاتد ،آند و
کلکتورها در کنار هم چیده شوودهاند .آرایه 1۰تایی باعث افزایش جریان
کلکتور شده و محدوده اندازهگیری گیج یونی را تا  2×1۰-7تور افزایش
میدهد.

طراحی گیج خأل یونی کاتد گرم . . .

الکترون ها احت مال یونیزاسووویون اتم های گاز به حداکثر م قدار خود
میر سد .رویه سیلیکونی با  15۰vوظیفه جذ الکترونهای تولید شده
توسوووش کا تد را بر ع هده دارد .همچنین الکترون هایی که در اثر
یونیزاسوویون تولید میشوووند بهدلیل نداشووتن انرژی اولیه بهندرت در
یونیزاسوویون بعدی شوورکت میکنند و آنها نیز جذ رویه سوویلیکونی
میشوند.

شکل  :3قسمت پایین پایه سیلیکونی شامل  10عدد حفره  Uشکل در
زیر هر کاتد
شکل  :2شمای رویه و پایه سیلیکونی شامل  10عدد گیج یونی مبتنی
بر فنّاوری  MEMSبهصورت آرایه

مطابق شکل  3در ق سمت پایین پایه سیلیکونی به تعداد  1۰عدد
حفره یا تورفتگی  Uشوکل زیر کاتد ایجاد شوده اسوت .حفرهها با روش
اسیدکاری ناهمسانگرد ایجاد میشوند .سقف این حفره 0
ها الیهای نازک
از اک سید سیلی سیم ا ست که کاتد روی آن قرار دارد .در این شکل هر
حفره دقیقًا در قسمت پایین هر کاتد ایجاد میشود .از آنجاییکه تعداد
 1۰کاتد به صورت آرایه ا ستفاده شده ا ست ،لذا تعداد حفرهها نیز 1۰
عدد است.
در دو طرف فیلمان کاتد و به فاصله خیلی نزدیک ،شبکه آند (گرید)
قرار دارد .شبکه گرید از یک تعداد میله ستونی و یک تیرک افقی تشکیل
یافته است .جنس گرید نیز از نوع نیکل بوده و به همراه کاتد بهروش
الکتروپلیت ساخته میشود .این طرح شامل 1۰عدد میله کاتد 2۰ ،عدد
شبکه آند و  11دسته الیه باریک و  3تایی کلکتور است .شکل  4اطالعات
بیشتری در این مورد نشان میدهد.
در این طرح از توان  dcبرای داغ شدن کاتد تا حدی که بتواند الکترون
1
مقدار توان  dcمورد نیاز 69/2mw
فکنی نماید اسووتفاده شووده اسووت.
ا ست .با در نظر گرفتن  1۰عدد گیج یونی آرایهای ،توان الکتریکی الزم
 692mwمحاسبه میشود .این مقدار توان الکتریکی مصرفی در مقایسه
با توان مصوورفی در نوع مرسوووم که  3۰wاسووت [ ،]11حدود  5۰برابر
کمتر است .با اعمال اختالف پتانسیل  12۰vبین کاتد و آند ،الکترونها
صاحب انرژی اولیه  12۰evمی شوند ولی انرژی متوسش آنها در مسیر
حرکت به حدود  1۰۰evمیرسوود .با کسووب این مقدار انرژی توسووش

Serial no. 87

در گیج یونی مر سوم (بایارد آلپرت) تمامی ق سمتها با فلز ساخته
شوودهاند و برخورد الکترونها با قسوومتهای فلزی اشووعه ایکس تولید
میکند .وجود ا شعه ایکس یک خطا و محدودیت اندازهگیری مح سو
میشود [ .]8در گیج یونی مبتنی بر فنّاوری  MEMSپایه کار سیلیکون
ا ست و در مقای سه با نوع غیر  MEMSق سمتهای فلزی کمتری دارد،
1
لذا احتمال تولید اشعه ایکس کاهش مییابد.
 -3طراحی گیج خأل یونی کاتد گرم MEMS

 -1-3طراحی کاتد
برای طراحی قسووومت کاتد در گیج یونی  MEMSمالحظاتی در نظر
گرفته میشوووند .رسوویدن به دمای ℃ 75۰با حداقل توان مصوورفی و
ثا بتبودن د ما در طول فیل مان جزو این مالح ظات می باشووو ند.
مسووتقلبودن دمای کاتد در مقابل تغییرات فشووار گاز خأل در محدوده
اندازهگیری باید مد نظر باشد .همچنین داشتن سطح مقطع کافی برای
الکترونفکنی و امکان سووواخت با فنّاوری  MEMSاز مالحظات دیگر
میباشند.
 1در طرح این مقاله (برخالف گیج یونی مرسووووم بایارد آلپرت) کاتد
به صورت یک میله از جنس فلز نیکل بر روی اک سید سیلیکون در نظر
گرفته شده ا ست .با الیه ن شانی اک سید فلز قلیایی روی نیکل ،تابع کار
آن بهمقدار زیادی کاهش مییابد .در این شرایش کاتد توانایی ت شع شع
الکترون را در ℃ 75۰خواهد داشووت [ .]17این در حالی اسووت که در
نمونه آزمای شگاهی ساخته شده در مرجع [ ،]9کاتد از جنس تنگ ستن
بوده و در دمای باالی ℃ 18۰۰کار میکند.
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شکل  :5جزئیات شبکه آند شامل تیرک افقی و  26عدد ستون و نیز
کاتد شامل پایههای نگهدارنده و قسمت باریک  Aو پهنتر B

شکل  :4قسمت باالی پایه سیلیکونی و جزئیات بیشتر از شبکه آند
(گرید) ,کاتد و کلکتور

در شووکل  5جزئیات فیلمان کاتد و شووبکه آند (گرید) نشووان داده
شدهاند .در این شکل مشاهده می شود که دو دسته گرید در کنارههای
کاتد قرار دارند .شوووبکه آند با همان پروسوووه سووواخت کاتد و با روش
الکتروپلیت قابل پیاده سازی ا ست .شبکه آند از جنس فلز نیکل بوده و
به پتانسیل  15۰vوصل می شود .با وجود اختالف پتانسیل  15۰evبین
کاتد و شبکه آند ،الکترونها با انرژی  15۰evبه سمت شبکه آند شتا
میگیرند .تعدادی از الکترونها در اثر برخورد به شبکه آند جذ آنها
شده و از بین میروند .الکترونها از فضای بین ستونها با انرژی 15۰ev
عبور کرده و وارد ف ضای یونیزا سیون می شوند .در انتخا ابعاد و تعداد
ستونها از تابع  l×σiاستفاده میگردد .این تابع از نتایج خروجی برنامه
 COMSOLو تحلیل برنامه  MATLABحاصوول میشووود .وجود تیرک
افقی در شبکه آند برای سمتدادن اشعه کاتدی به قسمت باالی فضای
یونیزا سیون در نظر گرفته شده ا ست .در صورت عدم ا ستفاده از تیرک
افقی در شبکه آند ،اشعه کاتدی بهسمت پایین و پایه سیلیکونی حرکت
کرده و جذ آن میشوووند .این الکترونها شووانس شوورکت در فرآیند
یونیزاسیون را از دست میدهند.

Serial no. 87

در شووکل  5میله کاتد معلق نبوده و در دو طرف توسووش پایههای
نگهدارنده محکم شووده اسووت .الیه زیرین کاتد یک الیه نازک اکسووید
سوویلیسوویم اسووت .حالتی که کاتد بر روی الیه اکسووید سوویلیکون قرار
گرفته با شد در مقای سه با حالتی که کاتد معلق با شد ،فنّاوری ساخت
سادهتری دارد ،زیرا نیازی به خالیکردن زیر کاتد نی ست .کاتد از طریق
انتقال همرفتی گرما ،مقداری از حرارت خود را به بدنه انتقال میدهد.
انتقال گرما از کاتد به الیه اکسید سیلیکون خیلی بیشتر از انتقال گرما
از کاتد به محیش گاز ا ست [ .]18این فرایند باعث می شود که تغییرات
ف شار گاز محیش در دمای کاتد (در محدوده اندازهگیری) بیتأثیر با شد.
در روش اسووتقرار کاتد روی اکسووید سوویلیکون توان الکتریکی زیادتری
برای داغکردن کاتد مصوورف میشووود .حفرههای  Uشووکل که در طرف
مقابل پایه سووویلیکون و درسوووت زیر کاتدها قرار دارند با اسووویدکاری
ناهمسانگرد قابل ساخت هستند .با تعبیه این حفرهها ،هدررفت گرما از
کاتد کاهش می یابد و در عین حال مقدار هدررفت طوری اسوووت که
دمای کاتد به فشووار گاز بسووتگی ندارد .نتایج شووبیهسووازی گرمایی و
الکتریکی انجامشوووده نشوووان میدهد که با تعب یهکردن حفرهها ،توان
الکتریکی الزم برای داغ نگهداشتن کاتد در دمای ℃ 75۰به میزان 156
برابر کاهش مییابد.
رابطه تئوری مورد نیاز برای طراحی پرتوافکنی کاتد در رابطه ()3
بیان شده ا ست .این رابطه بنام ریچارد سون دا شمن شناخته شده
است T .در این رابطه دما با واحد کلوین kB ،ثابت بولتزمن و  φتابع کار
فیلمان کاتد با واحد الکترونولت هستند [.]19
()3

φ A
)
kB T m2

J=1.20173×106 × exp (-

تابع کار فلز نیکل درصورتیکه الیه اکسید آلکالین روی آن نشانده
شده با شد به  1/1evکاهش مییابد [ .]17با م شخ صات فلز نیکل و بر
اسووواا راب طه ( )3برای رسووو یدن به د مای ℃ 75۰چ گالی جر یان
 J≌5A/m2موردنیاز است.
در طرح این مقاله بهدلیل ابعاد  MEMSف ضای یونیزا سیون کوچک
ا ست و این باعث می شود یونهای تولید شده کم با شند .جریان سیم
کلکتور که از جمعآوری یون ها تشوووکیل میشوووود نیز مقدار کوچکی
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خواهد بود .در فشووارهای خأل  HVو  UHVمقدار جریان کلکتور خیلی
کو چک و در حد دهم پیکوآمپر خوا هد بود .در حال حاضووور جر یان
الکتریکی  ۰/1فمتوآمپر با نویز قا بل قبول را میتوان ا ندازهگیری کرد
[ .]2۰با فنّاوری بومی ،جریان پیکوآمپر قابل اندازهگیری است [ .]21در
این م قا له حدا قل جر یان قا بل ا ندازهگیری کلکتور یعنی  Icminم قدار
 ۰/1pAدر نظر گرفته شده است.
در رابطه ( )1حداقل فشار خأل اندازهگیری در شرایش حداقل جریان
قا بل ا ندازهگیری  Icminات فاق میاف تد .راب طه ( )1برای گاز نیتروژن با
 Sr=1و در شووورایش حداقل فشوووار اندازهگیری بهصوووورت رابطه ()4
بازنویسی شده است.
()4

𝑒𝐼 × 𝑛𝑖𝑚𝑃 × 𝑆 = 𝑛𝑖𝑚𝑐𝐼

برای بهد ستآوردن  ،Ieدان ستن مقدار تقریبی ضریب ح سا سیت الزامی
اسووت .ضووریب حسوواسوویت با توجه به رابطه ( )2بهطول مسوویر حرکت
الکترونها  lبسووتگی دارد .رویه سوویلیکون از سوویلیکون با ضووخامت
 5۰۰μmت شکیل یافته ا ست ،بنابراین ارتفاع ف ضای یونیزا سیون همان
 5۰۰μmدر نظر گرفته میشووود .بهترین موقعیت کلکتور قرارگرفتن در
وسووش فضووای یونیزاسوویون اسووت تا بتواند یونها را جمعآوری نماید.
موقعیت و سش با در نظر گرفتن فا صله کاتد تا کلکتور  5۰۰μmحا صل
میشوووود .در این شووورایش فاصوووله بین دو گیج یونی مجاور در آرایه،
 1۰۰۰μmخواهد شد .در طرح این مقاله با طراحی منا سب سعی شده
اسووت الکترونها قبل از اینکه جذ رویه سوویلیکون شوووند مسووافت
بی شتری را طی نمایند .با فرض اینکه الکترونها فا صله دو گیج یونی را
پیمایش کنند ،طول مسووویر حرکت الکترون ها (یعنی  )lبه 2۰۰۰μm
خواهد رسید .با مقایسه این طول مسیر در طرح پیشنهادی با ابعاد گیج
یونی غیر  ,]11[ MEMSمقدار تخمینی ضریب حساسیت در این طرح
حدود  ۰/5بهدست میآید.
ابعاد گیج یونی پیشنهادی  MEMSو چگالی جریان کاتد حاصل از
رابطه ( )3بیانگر این واقع یت اسوووت که جریان الکترونفکنی هر کاتد
یعنی  ,Ie,sectionدر حدود  ۰/1μAاست .با توجه به این دادهها جریان کل
کاتدها در آرایه  1μAمحاسبه میگردد.

جدول  :1مشخصات و ابعاد قسمت کاتد
الیه اکسید زیرین

جای پایه )(pad

پایه نگهدارنده )(anchor

قسمت کاتد )(A

قسمت اصلی کاتد )(B

اکسید
سیلیسیم

طال

نیکل

نیکل

نیکل با رویه
اکسید

جنس

-

-

3۰

1۰۰

1۰۰۰

 µmطول

1

5۰

3۰

2

6

 µmعرض

5

1۰

1۰

1۰

 µmضخامت
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با در نظر گرفتن مقادیر  Icminو  Ieو نیز مقدار ضریب ح سا سیت،
مقدار حداقل فشوووار قابلاندازهگیری  Pminاز رابطه ( )1مقدار 2×1۰-7
تور بهدست میآید .درصورتیکه ضریب حساسیت افزایش یابد میتوان
فشارهای خأل پایینتر از  2×1۰-7تور را هماندازه گرفت .یک روش برای
اندازهگیری فشوووار خأل پایینتر ،پیادهسوووازی آرایه  2بعدی گیج یونی
اسوووت .روش دیگر اسوووتفاده از مدار اندازهگیری با قدرت اندازهگیری
جریانهای الکتریکی در حد فمتوآمپر است .در طرح این مقاله سیستم
اندازه گیری جریان الکتریکی در حد پیکوآمپر و مطابق با فنّاوری بومی
در نظر گرفته شده است.
در جدول  1ابعاد فیزیکی قسوومت کاتد بهطور خالصووه نشووان داده
شوودهاند .ابعاد کاتد با مالحظات در نظر گرفته شووده و برای رسوویدن به
شرایش عملکرد بهینه ،با کمک نرمافزار  COMSOL5طرح شدهاند .این
مالحظات ،مقدار جریان و چگالی جریان سووویم کاتد ،ایجاد دمای ثابت
℃ 75۰در طول سیم کاتد هستند .همچنین عدم وابستگی دمای کاتد
به فشار گاز ،داشتن حداقل مصرف توان و سازگاری با فنّاوری MEMS
از موارد دیگر میباشووند .بهعنوان مثال در جدول  1در سووتون اول که
مربوط به ابعاد ق سمت ا صلی کاتد ا ست .انتخا ابعاد طوری ا ست که
جریان الکترونفکنی کاتد با رابطه ( )5ایجاد میگردد .در ابن معادله
ضریب  2بهدلیل الکترون فکنی کاتد از دو طرف است.
()5

Ie,1 section =2×J×1000µm×10µm=0.1µA

شبیه سازی گرمایی میله کاتد با مشخصات جدول  1نشان میدهد
که در دمای هر کاتد با مصووورف  69/2mwبه ℃ 75۰میرسووود .برای
الکترونفکنی یک سان در طول کاتد باید دمای کاتد در طول آن یک سان
باشووود .از آنجاییکه کاتد در دو طرف به خطوط اتصوووال الکتریکی از
جنس طال متصل میشود ،دمای کاتد در این نقاط تا حد زیادی کاهش
مییابد .برای جبران این افت دما ،ضوووخامت کاتد در دو انتها باریکتر
انتخا شووده اسووت .این قسوومتها در شووکل  5و جدول  1با کاتد A
نامگذاری شدهاند .با باریک شدن این قسمتها انتقال گرما به سیمهای
ارتباطی کاهش مییابد .از طرف دیگر مقاومت الکتریکی در قسوومت A
افزایش یاف ته و توان الکتریکی بیشوووتری مصووورف میگردد و د مای
کاهشیافته جبران میگردد.
در گیج یونی مر سوم (بایارد آلپرت) فیلمان کاتد از جنس تنگ ستن
و بهصورت ریبون بوده و توسش دو پایه در هوا معلق نگه داشته میشود،
بنابراین گرمای آن و در نتیجه الکترونفکنی در آن با فشوووار گاز تغییر
میکند .دلیل تغییر دمای فیلمان کاتد با ف شار گاز به واب ستگی ضریب
هدایت گرمایی گازها به فشوووار مربوط میشوووود .رابطه ( )6وابسوووتگی
ضریب هدایت گرمایی گاز اک سیژن به دما و ف شار گاز را ن شان میدهد
[ .]18در این رابطه k0 ،ضووریب هدایت گرمایی در دمای اتاق و فشووار
اتم سفر T ،دمای گاز P ،ف شار گاز برح سب پا سکال و  dارتفاع فا صله
گازی برحسووب متر میباشووند .این رابطه نشووان میدهد که با افزایش
فشوووار گاز ،ضوووریب هدایت گرمایی کاهشیافته و فیلمان کاتد داغتر
میشود و برای ثابت نگهداشتن آن نیاز به کنترل کننده دما است.
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()6

𝑘0
𝑇 × 7.6 × 10−5
(1 +
)
𝑑×𝑝

=𝑘

در طرح این مقاله ،کاتد روی اکسید سیلیکون قرار دارد که قسمت
پایین آن حفره  Uشکل ایجاد شده است .کاتد با الیه اکسید سیلیکون
ت بادل گر مایی داشووو ته و انرژی گر مایی کا تد از آن طریق به پا یه
سیلیکونی انتقال مییابد و هدررفت گرما مح سو می شود .ن سبت این
هدررفت گرما به پایه سیلیکونی در مقای سه با هدررفت گرما به محیش
گاز ،از ن سبت ضریب انتقال گرمایی اک سید سیلیکون ن سبت به هوا به
د ست میآید .این ن سبت در ف شار  1اتم سفر و در کمترین مقدار خود
حدود  5برابر اسوووت که قابل مالحظه اسوووت [ .]18در قبال هدررفت
گرمای کاتد از طریق اکسید سیلیکون به پایه سیلیکونی ،دمای کاتد در
طول آن یکنواخت بوده و با تغییر فشووار گاز ثابت میماند ،بنابراین نیاز
به سیستم کنترل دما نیست.
شکل  6شبیه سازی تحلیل گرمایی کاتد را نشان میدهد که در آن
با تغییر فشار گاز در محدوده اندازهگیری ،دمای کاتد فقش به مقدار ℃2
تغییر میکند .اختالف دمای بین نقطه وسوووش و نقاط کناری آن حدود
℃ 1۰یعنی  %1/3اسووت که نشوواندهنده یکنواخت بودن دما در طول
کاتد است.

شکل  :6تحلیل توزیع دمایی در طول کاتد در فشارهای گاز مختلف

شکل  :7تغییرات دمای داغترین نقطه کاتد برحسب تغییر فشار گاز
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نمودار توزیع دمایی داغترین نقطه کاتد در مقابل تغییرات فشار گاز
خأل تو سش شبیه ساز  COMSOLدر نمودار شکل  7ن شان داده شده
اسووت .این نمودار بیانگر اسووتقالل دمایی کاتد در مقابل تغییرات فشووار
گاز در محدوده اندازهگیری  1۰-3تور الی  2×1۰-7تور است.
گزارش کار تحقیقی کاتد سوواختهشووده با فنّاوری  MEMSنشووان
میدهد که اختالف دمای وسووش کاتد تا کنارههای آن ℃ 16۰۰اسووت
[ .]9در حالی که در طرح این مقاله اختالف دمای وسش کاتد با کنارهها
فقش ℃ 1۰است.
 -2-3طراحی شبکه آند (گرید) و کلکتور
جزئیات شبکه آند (گرید) و الیه کلکتور در شکل  5قابلدسترسی است.
شبکه آند از ستونهای فلزی و یک تیر افقی تشکیل شده است .جنس
آن نیکل بوده و با روش الکتروپیلت قابل ساخت ا ست .ابعاد شبکه آند
در مقدار حساسیت گیج یونی  MEMSتعیینکننده است .درصورتیکه
تعداد ستونها بیشتر باشد الکترونهای زیادی به ستونها جذ شده و
قبل از ورود به محیش یونیزاسیون از فرآیند یونیزاسیون خارج میشوند.
درصووورتیکه تعداد سووتونهای آند کم باش وند نیروی الکترواسووتاتیکی
برای شوووتا الکترون ها کاهش می یابد و انرژی الکترون ها نیز کاهش
خواهد یافت .در هر دو حالت کارایی گیج یونی و در نتی جه ضوووریب
حساسیت کاهش خواهد یافت.
برای برر سی عملکرد یونیزا سیون در طرح پی شنهادی این مقاله از
شبیه سازی ) CPT (Charged Particle Tracingدر نرمافزار COMSOL
و نیز تحلیل  MATLABاستفاده شده است .شکل  8شبیه سازی CPT
و حرکت  64۰الکترون در  ۰/4نانوثانیه بدون مالحظه یونیزاسووویون و
برخورد اال ستیک را ن شان میدهد .این شبیه سازی برای بهد ستآوردن
طول مسیر حرکت الکترونها و نیز انرژی و سرعت آنها بهکار میرود و
برای طراحی بسوویار مفید اسووت .در این شووکل مالحظه میشووود که
الکترونها از کاتد داغ با پتانسوویل  3۰vخارج شووده و به سوومت آند با
پتان سیل  15۰vشتا میگیرند .الکترونها با انرژی  12۰evبه محیش
یونیزاسوویون وارد میشوووند .درصووورتیکه برخورد االسووتیک و برخورد
یونیزا سیون در این شبیه سازی فعال با شند بع ضی از الکترونها در اثر
برخورد با اتم های گاز ،آن ها را یونیزه کرده و یون های مث بت تول ید
میشوووند .یونهای تولیدشووده در محیش یونیزاسوویون جذ سوویمهای
نازک کلکتور با پتانسیل  ۰vشده و الکترونها نیز جذ رویه سیلیکونی
با پتانسیل  15۰vمیشوند.
در طراحی گیج یونی بیشوووترین توجه به رسووویدن به ضوووریب
حساسیت باال است .ضریب حساسیت  Sاز رابطه ( )2به متوسش مسیر
حرکت الکترونها (یعنی  )lو سووطح مقطع یونیزاسوویون ( σiمربوط به
نمودار شکل  )1بستگی دارد.
در این مقاله تابع  l×σiبهعنوان عاملی تعیینکننده برای رسیدن به
حساسیت باال در گیج یونی تعریف شده است .در این تابع l ،بستگی به
م شخ صات و ابعاد فیزیکی و  σiب ستگی به م شخ صات الکتریکی گیج
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یونی دارند .با شووبیهسووازیهای ( CPTمانند نمودار شووکل  )8و تحلیل
نتایج خروجی آن توسش  MATLABمیتوان  lرا بهدست آورد .عالوه بر
مقدار متوسووش مسوویر حرکت الکترونها ،انرژی متوسووش الکترونها نیز
بهدست میآیند .با داشتن انرژی متوسش الکترونها ،تابع  σiاز دادههای
منابع معتبر [ ]23 ،22 ،14قابل استخراج است.

عملیات مشابه میتوان پارامترها و ابعاد فیزیکی سایر قسمتهای شبکه
آند و کلکتور را بهدست آورد که در جدول  2درج شدهاند.
در گیج یونی غیر  MEMSاز سیم کلکتور ب سیار نازک با ضخامت
 ۰/125mmا ستفاده می شود تا این سیم کمتر در معرض تابش ا شعه
ایکس قرار گیرد .اشووعه ایکس در اثر برخورد الکترونها با قسوومتهای
فلزی شبکه آند تولید می شوند [ .]8در ف شار خأل  HVو  UHVوجود
اشوووعه ایکس عامل محدودکننده در اندازهگیری خأل بهشووومار میرود.
بهعنوان مثال در یک نوع گیج یونی مر سوم (بایارد آلپرت) در اثر وجود
اشووعه ایکس ،اندازهگیری به  3×1۰-1۰محدود میشووود [ .]24در طرح
این مقاله از سیم ب سیار نازک کلکتور یعنی از  3عدد کلکتور به پهنای
 2µmاستفاده شده است تا خطای تابش اشعه ایکس به حداقل برسد.
جدول  :2جنس و ابعاد شبکه آند و کلکتور (اعداد به )μm
فاصله تا کلکتور

فاصله تا کاتد

ارتفاع

)l×σ (mm.A2

1.5

طول

2

عرض

2.5

تعداد

3

جنس

شکل  :8شبیهسازی حرکت الکترونها بدون برخورد با اتمها

455

45

15

3

10

26
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1
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-

500

1

1200
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3

نیکل

کلکتور

قدرت جذ یون های مث بت توسوووش کلکتور یکی از جن به های
کارایی گیج خأل یونی کاتد گرم مح سو می شود .در شکل  1۰نمای
جانبی گیج خأل یونی  MEMSنشووان داده شووده اسووت .در این شووکل
مالح ظه میشوووود که } {R-1پ تانسووو یل الکتریکی کلکتور کمتر از
قسمتهای دیگر است ،لذا یونهای مثبت از دیگر قسمتها دور شده و
تمایل به جذ در سیمهای کلکتور دارند.

1

0.5
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شکل  :9نمودار تغییر  l×σiبرحسب تغییرات فاصله بین کاتد و آند

فاصله شبکه آند و کاتد یکی از پارامترهای طراحی شبکه آند است.
شبیه سازیهای انجام شده ن شان میدهد که با تغییر فا صله آند تا کاتد
از  1۰μmتووا  55mμطول متوسوووش مسووویر حرکووت الکترونهووا از
 l=1/۰56mmتا  l=1/855mmتغییر میک ند .همچنین م قدار انرژی
متوسووش الکترونها از  8۰evتا  11۰evتغییر میکند .نمودار شووکل 9
تابع  l×σiرا برای فاصوووله آند تا کاتد از  1۰μmتا  55mμبه نمایش
گذا شته ا ست .این نمودار ن شان میدهد که فا صله بین کاتد و آند در
بهترین شرایش  45mμاست.
فا صله  45mμبین آند و کاتد یکی از پارامترهای طراحی ا ست که
در جدول  2در سوووتون مربوطه درج شوووده اسوووت .همچنین با انجام

Serial no. 87

شکل  :10شبیهسازی پتانسیل الکتریکی گیج یونی پیشنهادی

در شووکل  11علت جذ شوودن یونها در کلکتور بهتر نشووان داده
شدهاند .در این شکل میدان الکتریکی در برش مقطعی به صورت پیکانه
نمایش داده شده ا ست .این شکل ن شان میدهد که جهت میدانهای
الکتریکی بهسمت سیمهای کلکتور است.
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شوووکل  13تعداد و زمان جذ یونهای مربوط به شوووبیهسوووازی
شووکل 12را نشووان میدهد .از نتایج این شووکل یعنی مجموع یونهای
جذ شده میتوان ضریب حساسیت را طبق رابطه ( )7محاسبه کرد.

شکل  :11نمایش جهت میدان الکتریکی بهصورت پیکانه در برش
مقطعی فضای یونیزاسیون
 -4محاسبه ضریب حساسیت گیج یونی MEMS

تو سش ابزار و روشهای شبیه سازی (که در بخش قبلی معرفی شدند)
میتوان طرح بهینهای برای مشووخصووات فیزیکی ،هندسووی و الکتریکی
گیج یونی  MEMSارائه کرد .بر ا ساا نتایج شبیه سازی و در شرایش
بهینه ،مقدار متوسووش انرژی الکترونها حدود  11۰evو طول متوسووش
مسیر الکترونها  l=1/855mmحاصل میشوند .با داشتن انرژی متوسش
الکترونها ،سووطح مقطع یونیزاسوویون  σiاز نمودار شووکل  1یا جداول
منابع معتبر [ ]15 ،13قابلدستیابی است.
برای بهد ستآوردن ضریب حساسیت که در شبیه سازی این مقاله
ارائه شده ا ست ،تعداد یونهای جمعآوری شده تو سش کلکتور به تعداد
الکترونهای رهاشووده از کاتد (در فشووار معین) تقسوویم میشوووند که
رابطه( )5آن را نشووان میدهد .در شووبیهسووازی این روش الزم اسووت
داده های برخورد االستیک و برخورد یونیزاسیون از جداول مراجع معتبر
[ ]23 ،22 ،14به نرمافزار  COMSOLتعریف گردد.

شکل  :12شبیهسازی برخورد االستیک ،یونیزاسیون و تولید یون
مثبت و الکترون ثانویه در اثر حرکت  320الکترون در حضور گاز
نیتروژن با فشار  0/01تور

شکل  12شبیهسازی  CPTمربوط به حرکت  32۰الکترون رهاشده
از کاتد را ن شان میدهد .در این شکل یونهای مثبت تولید شده و نیز
تغییر مسووویر حر کت الکترون ها در اثر برخورد االسوووت یک و برخورد
یونیزاسووویون نشوووان داده شووودهاند .همچنین در این شوووکل تولید
الکترونهای ثانویه بهطور مشخص مالحظه میگردد.
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شکل  :13شبیهسازی نمایش زمان جذبشدن  2عدد یون مثبت
توسط کلکتور

()7

𝑡𝑜𝑟𝑟 −1

𝑛𝑜𝑖 𝑑𝑒𝑡𝑐𝑒𝑙𝑙𝑜𝑐 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛
1
×
𝑃 𝑛𝑜𝑟𝑡𝑐𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑐𝑒𝑗𝑎𝑟𝑡 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛

=𝑆

نمودار شکل  14ضریب ح سا سیت طرح پی شنهادی این مقاله را
ن شان میدهد که از نتایج چندین بار شبیه سازی برخورد اال ستیک و
برخورد یونیزا سیون تو سش  COMSOLبهد ست آمده ا ست .فرآیندهای
برخورد االسوووتیک و برخورد یونیزاسووویون تصوووادفی هسوووتند و باید
شبیه سازی چندین بار تکرار شود .در این نمودار محدوده اندازهگیری
گیج یونی طرح شده  2×1۰-7تور الی  1۰-3تور ا ست .نمودار شکل 14
نشان میدهد که مقدار متوسش ضریب حساسیت تقریبًا  ۰/6است .این
مقدار نزدیک به مقدار تخمینی در شوووروع طراحی اسوووت .این مقدار
ح سا سیت در مقای سه با ضریب ح سا سیت نوع مر سوم که  1۰الی 45
است [ ]8حداقل 2۰برابر کاهش نشان میدهد .این نتیجه بهعنوان یک
عیب طرح این مقاله بوده و بهایی اسوووت که در مقابل کسوووب مزایای
متعدد پرداخته می شود .کاهش ضریب ح سا سیت باعث کاهش جریان
خروجی می شود .در فشارهای خأل خیلی پایین ،جریان خروجی کاهش
می یابد و در این شووورایش مدار الکترونیکی دقیقتری برای اندازهگیری
جریان خروجی کلکتور مورد نیاز ا ست .در این مقاله با آرایه  1۰عددی
از گیجهای یونی ،حداقل فشار خأل قابل اندازهگیری  2×1۰-7تور حاصل
شد.
برای گسترش رنج اندازهگیری میتوان آرایه  2بعدی مثالً آرایه 1۰
در  1۰را به کار برد تا قدرت اندازهگیری تا فشوووار خأل  2×1۰-8تور
امکانپذیر باشد.
در جدول  3مشوووخصوووات و عملکرد گیج یونی پیشووونهادی و نوع
مر سوم (غیر  )MEMSبا هم مقای سه شدهاند .این جدول ن شان میدهد
که گیج یونی  MEMSپیشنهادی از نظر ضریب حساسیت کمتر از نوع
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گیج یونی نوع مرسووووم بوده و همچنین به مدار ا ندازهگیری جر یان
دقیقتری نیاز است.
1
0.9
0.8

Sensitivity

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
1.E-02

1.E-03

1.E-04

1.E-05

1.E-06

1.E-07

0
1.E-08

)Pressure (torr

شکل  :14شبیهسازی ضریب حساسیت گیج یونی پیشنهادی در
فشارهای خأل مختلف
جدول  :3مقایسه گیج یونی کاتد گرم پیشنهادی  MEMSو گیج یونی
کاتد گرم غیر ( MEMSبایارد آلپرت)
گیج خأل یونی کاتد
گرم نوع MEMS
(پیشنهادی)

گیج خأل یونی کاتد
گرم بایارد آلپرت
(مرسوم) []11 ،8

0/5-0/7

10 - 20

ضریب حساسیت

6

33117

اندازه )(mm3

0/692

30

توان مصرفی (وات)

ندارد

دارد

نیاز به حسگر دما و مدار
کنترل

دارد

ندارد

نیاز به مدار دقیق اندازهگیری
جریان کوچک

2×10-7

 10-12تور

حداقل فشار خأل
قابلاندازهگیری

 10-3تور

 10-3تور

حداکثر فشار خأل
قابلاندازهگیری

پروسه دشوار و تولید
انبوه

پروسه راحت و تولید
تکی

پروسه ساخت و تولید انبوه

دارد

ندارد

قابلیت تولید مجدد

℃750

℃1700℃ - 2300

دمای کار فیلمان کاتد

در جدول  3بهجز دو مورد در بقیه موارد گیج یونی پی شنهادی این
مقاله نسبت نوع مرسوم برای اندازهگیری خأل تا مقدار  2×1۰-7تور ،از
تمامی مزیتهای ذکرشده در جدول  3برخوردار است.
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 -5پروسه پیشنهادی برای ساخت
پروسه مربوط به ساخت قسمت رویه سیلیکونی بهصورت دیاگرام
گردشی در شکل  15نمایش داده شده است .در این پروسه ،ابتدا یکالیه
نوع  pبهضخامت تقریبی  5۰μmتوسش نفوذ ناخالصی بور ایجاد میشود.
توسش  EDPعمل میکند .این4
این الیه بهعنوان توقف الیهبرداری
ناخالصی همچنین یک ناحیه نوع  pتشکیل میدهد که رسانایی باالیی
داشته و امکان جمعآوری الکترونها را فراهم میآورد .در این پروسه یک
غشاء بهضخامت  5۰μmو نیمههادی نوع  pدر رویه سیلیکون ایجاد
میگردد.
پروسه ایجاد  1۰عدد حفره در قسمت زیرین پایه سیلیکونی هم
مشابه پروسه شکل  15است .ناخالصی بور در این پروسه نفوذ داده
نمیشود و مرحله  Cوجود ندارد.
در طرح این مقاله بی شترین حجم کاری پرو سه ساخت ،مربوط به
قسمت باالی پایه سیلیکونی است .در این پروسه ساخت ،الیههای نیکل
و طال و ات صالدهندههای آنها در ضخامتهای متفاوت بهکار رفتهاند،
بنابراین در این بخش پروسه ساخت قسمت باالی پایه سیلیکونی در دو
مرحله ارائه می شود .در مرحله اول الیه نیکل و الیه طال ایجاد می شوند
و در مرحله دوم کاتد و آند که ارتفاع بلندتری ن سبت به بقیه ق سمتها
دارند ایجاد میشوند.

شکل  :15دیاگرام گردشی پروسه ساخت رویه سیلیکونی

شکل  16قسمت باالی پایه سیلیکونی را نشان میدهد که در آن
الیه نیکل و طال مشخص شدهاند .در این شکل همچنین آندها ،کاتدها
و کلکتورها و ارتباطات الکتریکی بین آنها مشخص شدهاند.
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فلز با ارتفاع بلند ،لیتوگرافی ضوووخیم با روش های متفاوت امکان پذیر
است [.]26

همچنین جنس الیهها ذکر شده و در مورد ابعاد هرکدام توضیحاتی داده
شدهاند .در این شکل دو الیه نیکل بهضخامت  1μmو طال بهضخامت
 5μmدیده میشوند .الیه نیکل تشکیلدهنده کلکتور و کانکتورها بوده
و نیز برای آند و کاتد ،دانه اولیه محسو میشود .ارتفاع کاتد و5آند
بیشتر از  1۰μmاست و ایجاد آن با فلز نشانی یا الیه نشانی معمولی
مقدور نیست ،بنابراین یک الیه نازک بهضخامت  1μmبهعنوان دانه اولیه
ایجاد میشود و سپس طی عمل الکتروپلیت ضخامت مورد نظر تحقق
مییابد .طال دارای نقطه ذو باالی ℃ 1۰۰۰است و استفاده از آن در
کنار کاتد از جنس نیکل (که تا ℃ 75۰داغ میشود) ،اطمینانبخش
است .همچنین الیه طال با داشتن ضخامت  5μmو پهنای  4۰μmبرای
برقراری ارتباط الکتریکی هر کاتد و انتقال جریان الکتریکی 177mA
مناسب است [.]25

1

شکل  :16قسمت باالی پایه سیلیکونی و مشخصات هرکدام از
قسمتها با ذکر ابعاد و جنس هرکدام

در شووکل  17پروسووه ایجاد الیههای نیکل و طال در برش عرضووی
´( AAم شخص شده در شکل  ،)16ن شان داده شدهاند .در این پرو سه
الیه نیکل بهضووخامت  1μmبرای ایجاد کلکتور ،دانه اولیه سووتونهای
آ ند ،دا نه اول یه کا تد و ارت با طات الکتریکی آن ها به کار رف ته اسوووت.
ارتباطات الکتریکی کاتد تو سش طال به ضخامت  5μmصورت میگیرد.
در این پرو سه ساخت 3 ،قدم ما سکگذاری پی شنهاد شده ا ست .قدم
اول برای ن شاندن الیه نیکل و قدم سوم برای ن شاندن الیه طال ا ست .با
تو جه به برش ´ AAیک ال یه جداکن نده بین ال یه طال و ال یه نی کل
مورد نیاز ا ست که در قدم دوم تو سش الیه ن شانی اک سید سیلی سیم با
7
پروسه  CVDفراهم میگردد.
مرحله دوم ایجاد کاتد و آند از جنس نیکل با ارتفاع بلند اسووت .در
این مقاله روش الکتروپلیت برای ایجاد الیههای فلزی با ضوووخامت باال
(که در اینجا باالی  1۰μmا ست) پی شنهاد شده ا ست .برای ایجاد الیه
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شکل  :17نمایش پروسههای نشاندن الیه نیکل بهضخامت  1μmو الیه
طال بهضخامت  5μmدر قسمت باالی پایه سیلیکونی و مشخصات
6

هرکدام از آنها با 1ذکر ابعاد و جنس هرکدام

در شکل  18پرو سههای ایجاد کاتد و دو د سته آند در برش طولی
( BB´1مربوط به شووکل  )16نشووان داده شوودهاند .در این شووکل کاتد با
ارتفاع  ,1۰μmستونهای آند با ارتفاع  15μmو تیرک افقی آند با ارتفاع
 5μmایجاد میشووووند .در مجموع نیکل با ضوووخامت  2۰μmبا روش
الکتروپلیت ایجاد می شود .این عمل در  3قدم اجرا می شود که هر قدم
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شامل مراحل فوتورزیست ،ماسکگذاری ،ظهور ،برداشتن فوتورزیست و
الکتروپلیت نیکل میباشند.

طراحی گیج خأل یونی کاتد گرم . . .

مرحله  aتا مرحله  dدر شووکل  18مربوط به قدم اول و ایجاد کاتد
بهطور کامل اسوووت .پروسوووه های  eو  fمربوط به قدم دوم و تکمیل
سوووتون های آند ،پروسوووه های  gو  hمربوط به ایجاد تیرک افقی آند
هستند .در پروسه  iالیهنشانی فلز قلیایی بر سطح کاتد صورت میگیرد.
روکش نازک اک سید فلز قلیایی ،بر سطح کاتد (طبق مطالب بخش ,)3
تابع کار کا تد را به  1/1 evکاهش مید هد .کاهش تابع کار کا تد،
پرتوافکنی آن در دمای پایینتر از ℃ 75۰را ممکن میسازد.

 -6نتیجه
ایده گیج یونی کاتد گرم مبتنی بر فنّاوری  MEMSو بهصورت
آرایهای در این مقاله ارائه شد .این ایده امکان پیادهسازی گیج یونی در
ابعاد خیلی کوچک را بررسی کرد .روند طراحی قسمتها متناسب با
فنّاوری  MEMSو پروسه ساخت پیشنهادی ارائه شد .تحلیلهای
الکتریکی ،حرارتی ،یونیزاسیون و برخورد االستیک توسش شبیهسازی
 COMSOLانجام گرفت.
با آرایهکردن  1۰عددی گیج یونی جریان خروجی افزایش یافته و
درنتیجه محدوده اندازهگیری  1۰برابر بهبود داده شد .با پیشنهاد آرایه
کردن دو بعدی مثالً  1۰×1۰میتوان قدرت اندازهگیری را  1۰۰برابر
افزایش داد و خألهای خیلی پایین را اندازه گرفت .در این مقاله کاتد
برای حداقل فشار خأل اندازهگیری  2×1۰-7طرح شد .طرح کاتد مطابق
فنّاوری  MEMSبوده و در دمای ℃ 75۰پرتوافکنی مینماید .طراحی
کاتد طوری است که دما در طول آن یکسان بوده و فقش  %1/3تغییر
میکند .کاتد در محدوده اندازهگیری مستقل از تغییرات فشار خأل است
و فقش ℃ 2تغییر میکند .در این مقاله یک ایده برای ایجاد شبکه آند
پیشنهاد شد که با فنّاوری  MEMSقابل پیادهسازی است .طرح
پیشنهادی مشابه حسگر پیرانی مبتنی بر فنّاوری  ,MEMSدارای رویه
و پایه سیلیکونی است و میتواند بهصورت مجتمع با آن ساخته شود.
رویه سیلیکونی الکترونها را جمعآوری میکند درحالیکه اشعه ایکس
در اثر برخورد الکترونها به حداقل میرسد .در این مقاله از روش جدیدی
برای شبیهسازی استفاده گردید و از نتایج آن برای طرح قسمتهای
مختلف در شرایش عملکرد بهتر استفاده شد .بر اساا نتایج این
شبیهسازی ضریب حساسیت محاسبه گردید که نشان میدهد مقدار آن
در این طرح  ۰/6است.

سپاسگزاری

شکل  :18پروسههای ایجاد کاتد و آند با روش الکتروپلیت از جنس
نیکل
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نویسندگان این مقاله ،بدینوسیله از اعضای هیئت تحریریه مجله علمی-
پژوهشی مهندسی برق دانشگاه تبریز تشکر مینمایند و نیز از همکارانی
که اطالعات ارزشمندی را در اختیار ما گذاشتند و از داوران محترم که
با نظرات ارزشمند خود ما را راهنمایی نمودند تشکر مینمایند.
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1 High Vavuum
2 Ultra High Vacuum
3 Bayard Alpert Gauge
4 pirani
5 Anchor
6 Connector
7 Grid
8 Ionization Cross section
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