
USANDO RETROESPALHAMENTO DE PROTONS

Luis Elias Quintero Samaniego

TESE DE MESTRADO

Julho de 1976

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

• i • « • ' • • • # »



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

MEDIDA DE ESPESSURA DE FILMES FINOS

USANDO RETROESPALHAMENTO DE PROTONS

Luis Elias Quintero Samaniego

Tese submetida como requisito parcial

para a obtenção do grau de

MESTRE EM CIÊNCIAS

em

Física

Rio de Janeiro, RJ, maio 1976



S Tilly



AGRADECIMENTOS

- Ao Professor Bijoy K. Patnaik, por sua dedica-

da orientação, sem a qual não teria sido possível a reali-

zação deste trabalho.

- Ao Professor William R. Owens, pelas discus -

soes que mantivemos, as quais me foram de grande valia.

- Ao Professor Neelkanth G. Dhere, que tão opor-

tunamente facilitou a obtenção dos filmes usados nas expe-

riências e colocou ã minha disposição os laboratórios do

I.M.E.

- Ao Conselho Nacional do Desenvolvimento Cientí^

fico e Tecnológico, pela bolsa de estudos a mim concedida.



RESUMO

de retro

espalhamento de prõtons para medir espessuras de filmes M

nos. Faz-se incidir um feixe de protons sobre o filme a

ser estudado e detectam-se os prõtons retroespalhados num

detetor de partículas. A partir do espectro de energia dos

prõtons detectados, calcula-se a espessura do filme. No ca

so de filmes formados por camadas de vários elementos de

massas atômicas não muito próximas, consegue-se separar

os espectros dos protons retroespalhados pelos diferentes

elementos, podendo-se então medir as espessuras das respejç

tivas camadas. 0 método envolve o calculo das perdas de

energia dos prõtons na sua trajetória, desde sua incidên -

cia no filme até serem detectados. Foram medidas as espes-

suras dos seguintes filmes: ouro-mylar, cromo-mylar, ou-

ro-cromo-mylar e mylar.



ABSTRACT

The method ... of backscattered protons has been

used to measurèVthin f ilmJS, Hrrefeirerses. A monoenergetic

beam of protons is directed on the film to be measured

and the backscattered protons are detected with a par-

ticle detector.

The film thickness is calculated from the ener-

gy spectrum of the protons. In the case of films con -

sisting of several layers of elements with well separa-

ted atomic masses, it is possible to separate the spectra

of protons scattered from the different elements, permitj:

ing a measurement of the thicknesses of the different lay_

ers.

The method consists of calculating the energy

loss of the protons throughout their trajectory, from the

point of incidence on the film to the final detection.

Thicknesses were measured for the following film combin-

ations: gold on mylar, chromium on mylar, gold on chromi-

um on mylar, and pure mylar.
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INTRODUÇÃO

Existem muitos métodos usados para medir espes-

suras de filmes finos, que podem ser classificados, de a-

cordo com a técnica empregada, em: mecânicos, ópticos,el£

tricôs, magnéticos, etc. A escolha de um método particu-

lar depende da natureza e espessura do filme, precisão de_

sejada, equipamentos disponíveis, etc.

Na primeira parte deste trabalho, descrevemos

brevemente os métodos gerais para medidas de espessuras

de filmes finos. Esta descrição, no entanto, não é comply

ta, pois são muito numerosos os métodos existentes. Esco-

lhamos somente os mais conhecidos e usados.

Na segunda parte, descrevemos com detalhes, o

método de medidas baseado no retroespalhamento de pro-

tons. Quando um feixe de prõtons incide sobre um filme, a

energia dos protons retroespalhados está relacionada com

a posição ao longo da espessura do filme, onde eles sofre

ram o espalhamento. Às energias máxima e mínima (dos pro-

tons retroespalhados detectados) correspondem aos retroes

palhamentos naa superfícies anterior e posterior do fil-

me. Portanto, a medida dessas energias da a informação s£

bre a espessura.



Este método pode estender-se a filmes conjugados

constituídos de camadas de elementos diferentes, quando os

espectros de energia (máxima áte mínima) dos vários elemeti

tos do filme, estão suficientemente separados. Isto impli-

ca conhecer as perdas de energia do próton desde a incident

cia sobre o filme ate ser detectado apôs o retroespalha -

mento.

0 método ainda pode ser usado nos casos em que

ocorra interdífusão nas camadas dos filmes conjugados. A

possibilidade de medir a quantidade de interdifusão torna

este método muito útil, destacando-se dentre todos os co -

nhecidos para medidas de espessura.

Neste trabalho foram medidas as espessuras de

filmas de ouro-mylar, cromo-mylar, ouro-cromo-mylar e my-

lar, todos eles sem interdifusão nas camadas.



CAPÍTULO I

MSTODÒS GERAIS DE MEDIDA DE ESPESSURAS DE FILMES FINOS

I.1 - Métodos Mecânicos

1.1.1 - Pesada;

Dentro da grande variedade de métodos usados pa-

ra medir espessuras de filmes finos, este talvez seja o

mais simples e por isso um dos mais antigos. Consiste sim-

plesmente em pesar o substrato antes e depois da deposição

do filme. Com isto se obtém a massa do filme depositado.

Medindo a ãrea onde ele foi depositado obter-se a espesstj
2

ra em g/cm . As massas podem ser determinadas com uma pre-

cisão de até ±2pg. A principal vantagem desta técnica é

sua simplicidade, pois somente requer o uso de microbalan-

ças.

1.1.2 - Feixe Molecular:

Coloca-se uma quantidade de material num suporte

e aquece-se o suporte até que o material se evapore, sem

se evaporar o material do próprio suporte. As moléculas eva

poradas formam um "feixe" depositando-se sobre um substra-

to colocado a uma distância conhecida. É necessário que a

evaporação seja feita sob vácuo para que as moléculas apôs

a evaporação se desloquem sem colidir com outras moléculas

de impurezas.

A espessura de filmes assim formados pode ser de



terminada de duas maneiras diferentes: através de medidas

da taxa de deposição das moléculas evaporadas ou através

de medidas da massa total depositada. No primeiro caso as

taxas de deposição sao medidas usando microbalanças muito

sensíveis. Alem disso é necessário determinar o ângulo só-

lido e o tempo de evaporação. No segundo caso, usa-se um

monitor de cristal de quartzo. As moléculas evaporadas de-

positam-se, simultaneamente, no substrato e num cristal

de quartzo disposto ao lado do substrato. A variação na

freqüência ressonante deste cristal, é proporcional ã mas-

sa por unidade de área que foi depositada. Aqui também de-

ve-se determinar o ângulo sólido de evaporação, pois em

geral as massas depositadas no substrato e no cristal de

quartzo são diferentes.

1.1.3 - Stylus:

Para se aplicar esta técnica faz-se um corte en-

tre o filme e o substrato de tal forma que apareça um de-

grau entre ambos. 0 stylus, cuja ponta em geral e de dia -

mante, atravessa o degrau. 0 movimento vertical dele rela-

tivo a um plano de referência ê transformado em sinais

elétricos os quais são amplificados e registrados. Com es-

te método se medem espessuras de 20A até 10 A com uma pre-

cisão de 2%. A rugosidàde do substrato que produz ruidos e

a ponta do stylus que pode arranhar o filme são os fatores

principais que introduzem erro nas medidas.

j



*•2 ~ Métodos Ópticos Baseados na Interferometria de Fei-

xes Múltiplos

1.2.1 - Franjas de Interferência de Espessura Cons-

tante!

Quando uma luz monocromática incide sobre duas

superfícies refletoras separadas por dada distância, os

raios refletidos por ambas as superfícies interferem for-

mando um padrão de interferência. Se uma das superfícies

esta ligeiramente inclinada com relação ã outra (formando

uma cunha), haverá interferência construtiva em certos

trechos e destrutiva em outros, aparecendo então as chama

das franjas de espessura constante. Baseado nestes princjí

pios, Tolansky desenvolveu este método de medida de e£

pessuras.

Para tal propósito se faz um corte entre o fil-

me e o substrato (formando um degrau) e cobrem-se ambas

as superfícies com uma camada de uma substância refletora

tal como a prata ou alumínio. Usando um plano de referen-

cia inclinado com relação ao filme, se observam as fran -

jas de interferência com a ajuda de um microscópio.

Observa-se (devido ao degrau entre filme e subs

trato) um deslocamento das franjas de interferência, o

qual e proporcional a espessura do filme.

Com este método podem ser feitas medidas de es-

pessuras numa faixa de 25A até 2x10 A com uma precisão de

±10A. Esta é, sem dúvida, uma das técnicas mais precisas

tendo a vantagem de medir espessuras muito finas. Entre os

fatores que afetam a precisão das medidas estão: a diaper



são da luz incidente, a superfície do substrato e o coefi-

ciente de absorvancia do revestimento que cobre o filme e

o substrato. Â medida que a dispersão angular da luz inci-

dente aumenta, as franjas de interferência tornam-se mais

largas, dificultando as medidas de separação entre elas .

0 substrato deve ser suficientemente plano, pois em caso

contrario, as franjas aparecem curvadas. 0 coeficiente de

absorvancia deve ser baixo, senão as franjas de interfere^

cia apareceraão com uma intensidade muito fraca.

1.2.2 - Franjas de Interferência de Igual Ordem Cro-

tnãtieo:

Neste método aplicam-se os mesmos princípios e a

mesma técnica experimental que no método anterior, com a

diferença que agora não há inclinação entre as superfícies

refletoras e a luz usada é branca. As espessuras medidas

o • „ 40
estão numa faixa de 10A ate 2 x 10 A com uma precisão de

_ o • _ „

ate ±2A. Os fatores que afetam a precisão das medidas sao

os mesmos que no caso anterior. Esta técnica tem, no entail

to, algumas vantagens com relação à anterior. Primeiro, e

possível produzir franjas de interferências mais agudas.S£

gundo, estas franjas produzidas com luz branca são mais fã

ceis de interpretar. Terceiro, os problemas devido ao subs

trato nao ser suficientemente plano estão quase ausentes

neste caso.

1.3 - Métodos Elétricos e Magnéticos:

Existem vários métodos elétricos e magnéticos



usados para medir espessuras de filmes. A maior parte de -

les sao antigos, não tem boa precisão e em geral não ser -

vem para filmes muito finos. Devido a isto, tem sido pouco

usados, pois têm aparecido novas técnicas mais precisas ,

tais como as interferometricas.

Os métodos elétricos mais comuns envolvem medi -

das de propriedades elétricas tais como resistência e cap£

citancia. A medida da resistência de um filme condutor num

substrato não condutor é uma operação simples. No entanto,

para o cálculo da espessura e necessário supor um valor p_a

ra a resistividade que, no caso de filmes finos, é diferen

te da resistividade da matéria densa. A resistividade dos

filmes depende da sua natureza e das condições de prepara-

ção.

Por outro lado, a medida da capacitância de um

condutor formado por um filme dielétrico depositado sobre

um substrato condutor, também nos permite calcular a espes

sura. Esta se obtém a partir da formula do capacitor de

placas paralelas. Aqui temos um problema com a constante

dielétrica do filme, que como a resistividade, é diferente

para a matéria densa.

Os métodos magnéticos baseiam-se, em geral, na

força atrativa entre um ímã e um substrato magnético o

qual é coberto com um filme não magnético. Esta força mag-

nética e inversamente proporcional a espessura do filme .

As medidas de espessuras variam desde 5 x 10 A até 25 x

50 •»

x 10 A, com uma precisão de 15%.



*•^ ~ Métodos Baseados em Medidas de Radiações

1.4.1 - Absorção de Raios X;

Quando um feixe de raios X atravessa a matéria ,

sua intensidade ã degradada exponencialmente com a espessu_

ra do alvo, devido a diversos processos de absorção. A es-

pessura do filme é" determinada medindo-se as intensidades

dos raios X antes e depois de ter atravessado o alvo de c£

eficiente de absorção conhecido. Consegue-se medir espessti

3o - 7o

ras de 10 Ã ate 10 A com uma precisão de 5%.

I»4.2 - Emissão de Raios X (Fluorescência)

Quando um feixe de raios X ou de outra radiação

qualquer penetra num alvo, da origem a raios X secundários

característicos dos elementos do alvo. Isto é, o material

torna-se emissor. Este fenômeno chama-se fluorescência.

A intensidade dos raios X secundários depende da

espessura e do tipo de material. Comparando-se esta inten-

sidade com a intensidade obtida com um filme padrão (de e£

pessura conhecida e do mesmo material) determina-se a es -

pessura do filme. Por este método são medidas espessuras

numa faixa de 20A ate 10 A com uma precisão de 2Z. A des -

vantagem principal deste método consiste na necessidade de

filmes padrão para sereia determinadas as espessuras.

I***3 " Absorção de Partículas Alfa:

Usando-se uma fonte radioativa de partículas al-

fa e um detector de partículas em vácuo, mede-se a energia



das partículas. Interpõe-se em seguida o filme entre a foja

te e o detector e mede-se novamente a energia das partícu-

las depois de atravessar o filme. Além do deslocamento da

energia média das partículas, hã também um alargamento na

distribuição de partículas em torno da energia média. Esse

alargamento é uma função da espessura do filme e portanto

pode ser usado para obter a espessura deste. No entanto,co

mo hã outros processos que influem nessa largura, é mais

comum usar somente a perda de energia média para determi -

nar a espessura.

Para filmes finos, a taxa de perda de energia

com a espessura pode ser considerada como uma função line-

ar da energia. Neste caso, a espessura do filme é igual ã

variação da energia sofrida pelas partículas alfa depois

de terem atravessado o filme, dividida pela taxa de perda

de energia. Esta última quantidade obtém-se a partir de

_ 2
tabelas* Com esta técnica medem-se espessuras desde 5mg/cm
- 2 ~

ate 0,5mg/cm com uma precisão de 10Z.

A principal fonte de erro vem dos valores das

taxas de perda de energia, os quais são obtidos com uma

precisão de aproximadamente 7%.

1.4.4 - Retroespalhamento de Partículas Carregadas:

Quando partículas beta provenientes de uma fonte

radioativa incidem num alvo, algumas delas são retroespa -

lhadas. A quantidade destas partículas retroespalhadas é

diretamente proporcional ao número atômico e a espessura

do filme é inversamente proporcional ã energia da- partícu-
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lá beta incidente. Esta proporcionalidade linear com a es-

pessura ê válida ate certo valor limite da densidade do ma,

terial. No caso da proporcionalidade linear ser valida, ob_

têm-se a espessura a partir da medida experimental da con-

tagem das partículas retroespalhadas. Esta técnica também

necessita de filmes de referência do mesmo material e de

espessura conhecida. Com esta técnica pode-se medir espes-

suras numa faixa de 10 A ate 5 x 10 A com uma precisão de

5Z.

Existe outra técnica para a medida de espessuras

de filmes finos, baseada no retroespalhamento de partícu -

Ias carregadas pesadas tais como H ou He . Esta técnica

será discutida com detalhes no proximo capitulo.
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CAPÍTULO II

MÉTODO DE RETROESPALHAMENTO DE PRÕTONS

II.1 - Teoria

Ao descrever o método de medida de espessura de

filmes finos, sera instrutivo analisar as perdas de ener -

gia sofridas pela partícula incidente ao colidir cora os

elétrons e núcleos dos átomos cio alvo, pois isto nos permj^

tira obter uma relação entre a perda de energia sofrida e

a espessura do filme. A partir desta relação se obtém a e^

pessura do filme.

Quando uma partícula carregada tal como H ou He

atravessa a matéria ela perde energia principalmente devi-

do a colisões com os elétrons da matéria.

A taxa de perda de energia com a espessura atra-

vessada depende da energia do íon incidente.

Um Ion incidindo sobre um alvo espesso perde

uma quantidade de energia em cada colisão com os elétrons

dos átomos do alvo e continua penetrando numa trajetória

praticamente retilinea, sofrendo sucessivamente perdas de

energia. Assim, ao longo da espessura do alvo hã uma va -

riaçlo da energia do íon incidente. Portanto, a taxa de

perda de energia é uma função variável para cada camada de

profundidade de penetração do íon. Se o alvo for fino; es-

sa variação ao longo da espessura é mínima e pode ser con-
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siderada constante dentro da conhecida variação de -rs: com
Q A

a energia E.

Para alvos finos a espessura é mais conveniente-

mente expressa em unidades de g/cm que corresponde ã es -

pessura X em centímetros multiplicado pela densidade p em
3

g/cm .

Definindo

M » n d E » o dE
dX P d(px) P dÇ

a grandeza -r-= » — -rsr depende da energia do íon incidente ,

dos números atômicos do íon incidente e do elemento do al-

vo» e das energias de excitação e ionização dos átomos do

Í23 )alvo. Esta grandeza foi tabelada por Williamson et.ai

para uma variedade de elementos.

Outro evento capaz de ocorrer é a colisão com os

núcleos do alvo, colisão esta devido ã interação de Cou

lomb. Como resultado desta colisão, a partícula com ener -

gia E pode ser espalhada num ângulo grande, perdendo ener
o —"

gia na colisão. Sua energia depois do espalhamento e KE ,

sendo K uma constante que chamaremos constante de espalha-*

mento, dada pela cinematica de colisão por:

2 2 2 •=• ̂
m. cos9 + (m, - m. sen 6)2

m- e m, são as massas da partícula incidente e do alvo re£

pectivamente e 6 o. angulo de espalhamento no sistema de re_

ferência do laboratório. E é a energia da partícula inci-

dente antes de sofrer o espalhamento. Se o alvo contém dois
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elementos» os ions espalhadas por cada elemento terão ener

gias diferentes, estando separados por uma diferença de

energia (K. - K )E onde K, e K são as constantes de espa
A i> O A D ***

Ihamento associadas aos dois elementos A e B.

No espalhamento na direção para frente, no caso

0 • 0, K «• 1, e portanto não há separação em energia para

os Ions espalhados pelos diferentes elementos enquanto que

na direção para trls essa separação aumenta até ser máxima2ml 2para 8 • ir. Nesse angulo K vale (1 - — - — ) .

Se a massa atômica do alvo for muito maior que

a massa atômica da partícula incidente (m_ >> m.) , então

2m. , 4m.

A máxima separação em energia dos Ions retroesp£

lhados pelos elementos A e B, AE.,, ê dada por:

AEAB • KAEo " KBEo
4m. 4m.

Isto significa que, quanto mais pesada for a partícula in-

cidente e mais elevada sua energia, maior será * separação

de energia dos íons retroespalhados pelos elenentos do al-

vo. Assim, quando formos medir a espessura de um filme, a

análise do espectro retroespalhado é facilitada quando o

substrato tem a massa atômica bem diferente das massas atp_

micas dos elementos que compõem o filme, para que não haja
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interferência nos espectros dos íons retroespalhados pelo

substrato e pelo filme.

devido ao fato de que a separação em energia das

partículas retroespalhadas aumenta ao aumentar a energia

da partícula incidente, poderíamos pensar que a experien -

cia seria melhor realizada para altas energias, mas como

seção de choque para o espalhamento (Rutherford) e dada

por:

do (Z1Z2 e2>2 1
dS <4E}2 sen4 f

onde 0 e E são o ângulo e a energia no sistema centro de

massa

m
(E - (—|—)E, . e tan9 - — s e n B

m,+m0 *aD
1 2

Ei u e 0i v são a energia e ângulo de espalhamento no siste
iao lab —

ma laboratório) vemos que para altas energias obteríamos

um número menor de partículas retroespalhadas. Além do mais

a seção de choque diminui para espalhamentos para trãs. D£

ve-se, portanto, levar em conta estas considerações quando

escolhermos a energia do íon incidente e o ângulo de espa-

lhamento. Forem, sob condições normais de feixes de pró -

tons obtidos nos aceleradores Van de Graaff, não há problje

ma de intensidade de protons retroespalhados. Portanto majL

or consideração e dada a separação em energia dos íons re-

troespalhados .

Para se estudar o mecanismo de perdas de energi-
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as e se obter uma relação que nos permita calcular a espe£

sura, consideraremos um íon incidindo num filme tal como

mostra a Figura 1.

Suponhamos que o espalhamento com um núcleo ocojr

ra depois que a partícula incidente de energia E percorre

uma distância x|sec<{>| dentro do alvo. Neste percurso, ela

perde energia devido as colisões eletrônicas. Então pode -

mos escrever:

B l " E o " < | f > E P X | Í Io

onde E. é a energia da partícula antes de sofrer o espalha

men to com o núcleo e (-rr)-, pxjsec<í)| e a perda de energia
at, t,o

sofrida ao atravessar a espessura xjsec<f>j. Se em seguida

ela colide com um núcleo e é espalhada num ângulo 8 em re-

lação a direção do feixe incidente, sua energia E» depois

desta colisão será:

sendo K a constante de espalhamento para esse ângulo.

Ao ser retroespalhada, ela passa de volta pelo

filme antes de ser detectada. Neste caso, a distância per-

corrida será" x | sec (8+<j>) | , perdendo também energia devido

as colisões eletrônicas. A energia £- com que chega ao de-

tector serã:

E 3 » E 2 - (||)E px|sec(e+(j>)!

Para um filme de espessura t, a energia dos ions

retroespalhados varia de KE até
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onde RE e a energia da partícula retroespalhada logo na su

perficie do filme, isto e, sera ter entrado no alvo (lado A

na Figura 1) e E a energia da partícula retroespalhada na su

perficie posterior do filme, ou seja, depois de ter atravej_

sado toda a espessura t do mesmo. Portanto, a separação en-

tre as energias máxima e mínima das partículas retroespalhja

das será:

$E - [ K ( | | ) E |sec$! + (Í|)E |sec<9+*)fjpt (1)

A grandeza ÓE pode ser chamada largura da distri-

buição contínua, em energia, das partículas retroespalhadas.

Quando as partículas do feixe monoenergetico pene

tram no alvo, elas experimentam muitas interações, perdendo

energia em cada interação. Devido ã natureza estatística dos

processos de colisão, todas as partículas nao perdem a mes-

ma quantidade de energia nem colidem o mesmo número de ve -

zes. Como resultado desta flutuação estatística no número

de colisões e na perda de energia por colisão, hã uma dis -

persão na energia do feixe depois de ter atravessado o alvo.

Esta dispersão chama-se "Straggling".

For outro lado, devido a essas interações elásti-

cas, as partículas do feixe podem sofrer deflexões em dife-

rentes pontos ao longo de sua trajetória, saindo com uma d£

flexão final resultante. Este efeito £ conhecido como espa-

lhtaento múltiplo. 0 "Straggling" e o espalhamento múltiplo,

no case de alvos finos, são desprezíveis.
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A Figura 2 mostra duas situações de retroespalha-

mento. No primeiro caso a partícula incide normalmente ã su

perfxcie do filme e sai retroespalhada num angulo 8 com re-

lação ã direção incidente. No segundo caso, a partícula in-

cide fazendo um ângulo <J> com r< lação a normal e sai retroes^

palhada na direção normal a superfície do filme. Apesar da

partícula percorrer a mesma distância total em ambos os ca-

sos, o primeiro é mais conveniente, pois favorece a separa-

ção em energia dos íons retroespalhados pelos diferentes

elementos presentes no filme. Os ângulos escolhidos foram

4 m 45° e 8 - 135°.

A espessura do filme pede ser obtida a partir da

largura da distribuição de energia das partículas retroespa.

lhadas (equação (1)), medida experimentalmente, e usando os

valores de -,-=• que são tabelados coao função da energia da

partícula para vários elementos. Note-se na equação (1) que

o segundo termo a direita envolve -rj para a energia E-KE, ;

E.. por sua vez, depende da perda de energia ao atravessar

uma distância proporcional â espessura do filme. Isso resul

ta numa situação em que a espessura do filme não pode ser

diretamente calculada, uma vez que a largura da distribui -

ção em energia é dada.

0 procedimento adotado é o seguinte: suponhamos um

filme simples (formado de um só elemento), e as partículas

retroespaihadas por ele tem o espectro de energia mostrado

na Figura 3. 0 espectro devido ao substrato esta afastado do

espectro em consideração, portanto o omitiremos para faciljL

tar a discussão.
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2
Primeiro escolhe-se um valor Ç (em g/cm ) para

a espessura do filme. A partir da energia incidente E ,
ft íi T?

calcula-se a energia E, •» E - ( T F ) F Ç(sec<{>) que ê a

energia da partícula incidente na superfície posterior do

filme. Dal, se calcula a energia apôs o retroespalhamen-
ft ft

to, isto e, E, • KE . A partir dessa energia calcula-se
TV JJ

a energia dos protons ao sair do alvo, isto é, E, • E 2 -

~ (T?)IÍB ÇJ sec(0 + <j>) I • Agora compara-se este valor com o
2

valor da energia correspondente obtida experimentalmente.

Se não houver concordância, a discrepância entre os dois

sugeriria que o valor da espessura escolhida deve ser cor_

rígido para um valor maior ou menor. Com essa correção ,

repete-se o cálculo para se obter E« e compara-se novamen

te cora o valor experimental da mesma. Continua-se este pro

cedimento até que se encontre o valor da espessura para a

B

qual a energia final E, calculada a partir da energia in-

cidente E coincida com o valor experimental.

Para o caso de alvos compostos, como por exem -

pio, Au+Cr num substrato de mylar, o procedimento usado

e essencialmente o mesmo.

Na Figura 4 temos o espectro de energia para

um filme formado por dois elementos X e Y. Primeiro calcu

Ia-se a espessura do elemento X como foi descrito. A par-

tir deata espessura calcula-se a energia da partícula quan_

do incide no elemento Y. Escolhe-se uta valor para a espes

sura deste e calcula-se E., a partir de cujo valor se ob-

tem E», a partir do qual por sua vez, se obtém E. (as no-

~ c c c
taçoes E-, E^ e E,, tem o mesmo significado que no caso
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C <»

anterior). A energia E. calculada deve ser igual a energia

correspondente obtida experimentalmente, senão como no ca-

so anterior, varia-se a espessura de tal forma a fazer co-
Cincidir E- com seu valor experimental» Note-se que neste

caso a partícula retroespalhada atravessa os dois elemen -

tos X e Y antes de chegar ao detector.

Para o mylar cuja composição e C . Q H . O , , usa-se

a regra de Bragg para calcular as perdas de energia a qual

6 *

^ H V Neste caso etlt2o:

O hidrogênio não pode retroespalhar prótons pois

as massas da partícula incidente e do alvo são iguais.

II.2 - Parte Experimental

II.2.1 - Preparação do Filme

Os filmes usados nas experiências foram prepara-

dos por evaporação do material sobre um substrato de my-

lar .

0 material a ser evaporado é colocado num supor

te o qual e aquecido até atingir uma temperatura na qual

• • moléculas sejam liberadas em forma de vapor. Estas moljé

cuias viajam até se depositarem na superfície do substrato.

Na Figura 5 apresentamos o esquema do sistema de evapora -

ção.

No percurso do suporte evaporador ate o substra-
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to, estas moléculas podem colidir com impurezas proveníen

tes do sistema de vãcuo ou com moléculas liberadas (evapo-

radas) do suporte quando este é aquecido. Como resultado ,

o "feixe" das moléculas do material evaporado se dispersa.

Estas impurezas podem também depositarem-se no substrato

dando como resultado um filme contaminado.

Para evitar estes problemas usam-se pressões da

ordem de 10 torr. Neste caso, o caminho livre médio das

moléculas e aproximadamente de 50 metros, o que quer dizer

que as moléculas viajam do suporte até o substrato sem so-

frer colisões.

Por outro lado, a taxa de evaporação também deve

ser controlada, pois se ela for muito alta, as moléculas

evaporadas formam um "feixe" muito denso, facilitando as

colisões entre elas, causando também a dispersão das mes-

mas. A taxa de evaporação varia sensivelmente com a tempe-

ratura. Portanto, estau^deve ser mantida o mais estável po£

sivel.

Depois que as moléculas percorrem a distância en

tre o suporte e o substrato, se aproximando deste, I uma

distância da ordem de alguns raios atômicos, começam a in-

teragir com as moléculas do mesmo. Como resultado desta in

teração, elas podem ser adsorvidas fisicamente ou adsorvi-

das quimicamente. No primeiro caso, as forças de ligação

são do tipo Van der Waal, e no segundo são do mesmo tipo

das forças que agem numa ligação química.

Uma vez que as moléculas estão incorporadas ao

substrato (adsorvidas), podem ficar na sua posição origi -
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nal ou migrar através da superfície deste.

Quanto mais forte for a ligação entre as molécu-

las do substrato e as evaporadas, menor será a mobilidade

superficial destas últimas, permitindo uma melhor adesão

do filme a ser formado.

X medida que vão chegando mais moléculas evapora-

das, elas vão .se depositando sobre as que foram adsorvidas

anteriormente, ate formar o filme desejado.

II.2.2 - Equipamentos Usados

Os equipamentos usados nas experiências foram

os seguintes:

1 - Acelerador Van de Graaff de 4 MeV com imã analisador ,

sonda de MMR, sistema de focalização (quadrupolo) e câ-

mara de espalhamento.

2 - Fonte de tensão modelo 428 ORTEC.

3 - Pré-amplificador modelo 118A ORTEC.

4 - Amplificador modelo 410 ORTEC.

5 - Analisador de monocanal modelo 420 ORTEC.

6 - Contador de pulsos (partículas ou tempo) modelo 431 ,

ORTEC.

7 - Analisador de multicanal (4096 canais) modelo 5401A/B

HEWLETT-PACKARD.

8 - Detector de silício com barreira de superfície (com re-

solução de 16KeV para partículas alfa de 5 HeV) ORTEC .

A Figura 6 mostra o esquema da montagem experimen

tal.

0 feixe de Ions produzido pelo Van de Graaff pas-

sa através de um ímã analisador que os defleta em 90°. A ia
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guir passa por fendas de largura da ardem de alguns millme_

tros, e depois por um "dedo frio". A função do "dedo frio"

é reter as moléculas de impurezas existentes (vapores de

água principalmente) que não foram expulsas pelo sistema

de vácuo. Isto, porque o feixe de tons pode colidir com e-

las e acelerá-las na direção do alvo, causando a deposição

delas na superfície deste. Além do mais, os ions do feixe

ao colidirem com as moléculas de impureza, perderiam sua

direção e parte de sua energia original.

Depois de passar pelo "dedo frio", o feixe inci-

de no filme, o qual foi montado sobre um anel de 6 milíme-

tros de diâmetro e colocado no centro da câmara de espalha,

mento. 0 suporte do filme pode mover-se de tal forma a va-

riar o angulo de incidência.

A câmara de espalhamento foi mantida sob pressão

—5 — ~

de 10 torr e possui três posições (a_, 1J e _c na Figura 6)

nas quais podem ser colocados os detectores. a_, correspon-

de a um ângulo de 135° a 90° e £ a 45°, todos medidos em

relação a direção do feixe incidente.

0 copo de Faraday está ligado ao monitor de cor-

rente. Para alvoa finos, no caso em que todos os ions con-

sigam atravessá-lo, a corrente medida pode' ser considerada

como a corrente do feixe*

A medida exata da corrente não I fácil devido ao

problema dos elétrons secundários que devem ser suprimidos.

No entanto, a informação sobre a corrente do feixe -não é

necessária, pois a determinação da espessura do filme de -

pende somente das energias dos protons retroespalhados.
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Os ions retroespalhados são detectados por um de_

tector de silício com barreira de superfície colocado a

135 com relação ao feixe incidente. Estes detectores são

formados de materiais semicondutores previamente tratados,

isto é, uma região do semicondutor e dopada com um materi-

al doador de elétrons (tipo n) e outra região é dopada com

um material aceitador de elétrons (tipo p). Isto forma uma

junção p-n. Â região tipo p é revestida com uma camada fi-

na de ouro e a região tipo n com outro contato. Ao aplicar

uma tensão entre este contato e a camada de ouro, os ele -

trons se movem para um lado e os "buracos" para o outro ,

surgindo no centro da junção uma região quase sem carga ,

chamada região depletada. Quando o Ion incidente de ener -

gia E entra na região depletada, cria um certo numero de

pares elétron-"buraco", cuja quantidade é proporcional a

sua energia. Esses pares são recolhidos e suas cargas cole_

tadas. Esta carga coletada produz um sinal de salda, cuja

amplitude é proporcional ã energia do íon detectado. Es.te

pulso i amplificado por um pré-atnplificador situado bemprjõ

ximo ao detector e subseqüentemente passa por um amplifier»

dor. Depois desta amplificação, os pulsos chegam ao ana -

lisador de multicanal.

Outro detector de silício com barreira de super-

fície e colocado a um angulo de 45° medido em relação â dî

reçio do feixe incidente; os pulsos produzidos por este de_

tector, uma vez passado pelo pre-amplificador, entram num

analisador de monocanal bem aberto e daí num contador de

partículas. Um medidor de tempo ligado a esse contador e
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também ao analisador de multicanal, dá o sinal de coman-

do para iniciar e parar a contagem nos dois aparelhos si -

multaneamente. Assim o detector de partículas situado em

45° serve como monitor cuja função seria indispensável pa-

ra medidas comparativas. Nas experiências realizadas, no

entanto, o interesse era obter informação sobre as energi-

as das partículas retroespalhadas. Neste caso o monitor

serviu simplesmente como um medidor de tempo efetivo.

0 analisador de multicanal, distribue em canais

os pulsos de diferentes amplitudes de tensão associados

ãs energias das partículas retroespalhadas. As contagens

armazenadas nos canais são proporcionais ao número de pul-

sos com mesma amplitude. Assim se obtém o espectro das am-

plitudes de pulsos.

Os canais foram calibrados em energia usando o

espectro de emissão de partículas alfa de uma fonte de

Am .

II.2.3 - Experiências Realizadas

Inicialmente, tentou-se fazer as experiências

usando-se He , mas não foi possível obter um feixe livre

de impurezas . Junto com o feixe de He aparecia outro fei_

xe bastante intenáo (Figura 7) que foi identificado como

sendo de 0 o qual e defletido com os ions He , isto é ,

com a mesma corrente do eletro-ímã que defleta xons He .Os

íona N também são defletidos por uma corrente do eíetro-

ímã bem próxima dessa, sendo que uma grande quantidade de

nitrogênio, maior do que a de hélio, foi identificada no
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feixe. Essas impurezas originam-se das infiltrações do gás

de isolamento, que é formado de una mistura de CO. e N? ,

para a fonte de íotts do acelerador.

Este feixe (hélio mais impurezas) permitiria um

estudo de filmes simples,pois os picos devido aos espalba-

mentos pelo hélio e pela impureza, estão suficientemente

separados. Mas, nosso interesse era o estudo de filmes fo£

mados por mais de um elemento, e neste caso, haveria inte£

ferência entre os espectros produzidos pelo hélio e pela

impureza. Devido a este problema, optou-se pelo uso de H .

Usando-se o feixe de hidrogênio e possível obter

feixes bem definidos de H , H_ e H_, cada um deles podendo

ser nitidamente separado pela corrente do eletro-imS neces

síria para defletl-los.

Os espectros dos íons retroespalhados,usando feî

xes de H, e H_ mostraram que as energias máximas eram sim

plesmente reduzidas por um fator de 2 e 3, respectivamen -

te, cada um ficando com uma fração igual de energia. Isto

- (221

também foi mostrado no trabalho de William S. Bickel .

0 uso de lons moleculares de H_ e H_ para nossa

experiência seria equivalente ao uso de protons de energia

igual a metade e um terço, respectivamente, quando colidem

com o alvo e, portanto, não apresentam nenhuma vantagem.'

Porisso decidimos usar somente o feixe de H .

II.2.4 - Calibração

A curva de calibração, isto é, a correspondência

entre a energia das partículas incidindo sobre o detector
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e o canal do analisador de multicanal que corresponde a eŝ

sã energia, pode ser considerada uma reta dada pela seguiii

te equação:

E - ax + b

sendo E a energia e x o número de canal.

Um método de calibração consiste em usar uma fon

te radioativa e um gerador de pulsos. Ao acumular os espe£

tros da fonte radioativa e do gerador de pulsos para dife-

rentes amplitudes dos pulsos, podemos calcular as constan-

tes a e b, pois temos três equações com três incógnitas:

E « ax. + b

V - ax2 + b

f - ax3 • b

onde E e a energia da fonte radioativa, V e y sao proporei^

onais ã amplitude do pulso do gerador de pulsos e x,,x2 e

x. são os canais correspondentes aos picos dos espectros

acumulados.

Este método, no entanto, não foi adotado porque

observou-se experimentalmente que, ao mudar o ganho do pre_

amplificador por um fator de 10, a variação no número de

canal correspondia a essa variação no ganho e isto implicit

va que, neste caso, a relação entre amplitude do pulso a

partir do prê-amplificador e o canal correspondente no ana_

lisador de multicanal deveria ser V « ax, e não V • ax+b ,

como foi suposto. No entanto, para a energia da fonte ra -

dioativa E - ax + b (ver Figura 8).
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À fonte radioativa usada foi Am . Seu espectro

tem três picos nas energias de 5,486MeV, 5,443MeV, e 5,387

MeV. Com uma contagem suficientemente grande, é possível

obter uma reta de calibração usando duas ou três dessas

energias. Adotamos a calibração direta com as energias da

fonte de Am . No grafico 1 aparece o espectro do Am

Ao calcular a e b escolhemos os dois picos de maior ener -

gia (5,486MeV e 5>443MeV), sendo que esses picos são os

que apresentam um maior número de contagens.

No gráfico 2 apresentamos a reta de calibração .

As energias dos grupos de partículas alfas da fonte de

241 ~ -

Am sao muito próximas umas das outras, portanto, qual -

quer erro nessa calibração seria amplificado para energias

mais distantes. Para obter mais pentes na reta de calibra-

ção devemos usar fontes tais como Sm , Gd e Gd com

energias de 2,46MeV, 3,18MeV e 2,73MeV, respectivamente,E£

tas fontes, no entanto, nao estavam disponíveis em nosso

laboratório no momento.

Os valores achados para a e b, com a calibração

feita da maneira descrita, foram respectivamente 0,74138

MeV/canal e -0,04617MeV.

Uma vez feita a calibração, calculamos a energia

incidente do feixe de protons com o procedimento que des -

creveremos a seguir.

I I > 2* 5 ~ Cálculo da Energia Incidente

Para calcular a energia incidente do feixe de

protons, usamos um filme de ouro muito fino, com-uma espes
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o
sura da ordem de 150A.

Supondo que a largura do pico obtido no espectro

de energia dos protons tspalhados e devida inteiramente ã

resolução experimental (i.e. ao detetor e ã eletrônica) ,

usamos a energia correspondente ao centro do pico como sen

do a energia dos protons espalhados, a partir da qual cal-

culamos a energia do feixe incidente.

No grafico 3, apresentamos o espectro de protons

espalhados pelo filme fino de ouro sobre um substrato de

mylar. 0 pico S direita é devido ao filme fino de ouro e ã

distribuição mais larga ã esquerda deve-se ao mylar.

0 canal correspondente ao máximo do pico do ouro

é o canal 2715 que eqüivale a uma energia de 1,9667 MeV.Svi

pondo que as perdas de energia dentro do filme são despre-

zíveis, a energia do feixe incidente será -— , sendo
Au

"Au a constante de espalhamento para protons no filme de

ouro. Substituindo K por seu valor, 0,9828, obtemos uma

energia de 2,001 HeV para os protons do feixe incidente.

II. 2.6 - Dados Obtidos

Foram analisados filmes de ouro sobre mylar, cr£

mo sobre mylar, ouro + crorno sobre mylar, e mylar.

lio gráfico 4, apresentamos o espectro de protons

retroespalhados usando um alvo de ouro sobre um substrato

de mylar. 0 alvo foi colocado a um angulo de 45 com rela-

ção ao feixe incidente e o detector a um ângulo de 135 na

direção para frente.

Já foi descrito o método usado para calcular a
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espessura de filmes simples: uma vez conhecida a energia in

cidente do feixe de protons, ajusta-se a espessura do fil-

me de ouro de tal forma a obter-se uma largura ôE do pico

que corresponda ao valor experimental. Esta largura» <5E, é

medida a meia altura, pois neste caso, os valores medidos

correspondem aproximadamente às energias maxima e minima

dos prótons retroespalhados . Para determinar estas enejc

gias com maior precisão, usam-se processos de deconvolução

a partir da distribuição experimental.

Uma vez que a espessura do filme de ouro é calcu

lada, pode-se obter a energia dos prõtons incidentes sobre

o mylar e dai a energia E. dos prõtons retroespalhados pe

Io mylar na sua superfície anterior, os quais retornam atra

vês do ouro. A comparação deste valor com o valor experi -

mental correspondente serve como um teste de consistência

da medida de espessura. 0 mylar, porem, será discutido quan_

do estudarmos o filme de ouro+cromo sobre mylar.

Nos gráficos 5 e 6, aparecem os espectros de

prctons retroespalhados usando-se filmes de cromo sobre my_

lar e ouro+cromo sobre mylar.

A espessura no caso do filme de cromo sobre my-

lar calcula-se da maneira como a descrita para o filme de

ouro.

Para o filme de ouro+cromo sobre mylar o procedi^

mento usado é o seguinte: uma vez obtida a espessura do

filme de ouro, calculamos (usando o valor desta espessura)

a energia do feixe quando incide no filme de cromo. isto e,

depois de ter perdido energia ao passar pelo filme de ou -
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ro. Quando o feixe de protons ê retroespalhado na superfí^

cie anterior do cromo (sem penetrar no filme), ele volta

perdendo energia na sua passagem pelo filme de ouro, para

ser finalmente detectado. À energia com que chega ao detec_

tor é calculada a partir do valor da constante de espalha-

mento do cromo e da perda de energia sofrida na volta,quan_

do atravessa a camada de- ouro. Se o valor da espessura cal̂

culada for o valor correto, este valor da energia E. caleu

lada para os protons retroespalhados na superfície anteri-

or do cromo, deve ser consistente com o valor medido expe-

rimentalmente (extremo de maior energia do espectro do cr£

mo) .

Da mesma maneira, como foi explicado para o ou-

ro, ajusta-se a espessura do cromo de modo que a largura

do espectro de energia corresponda a que foi obtida experi_

mentalmente. Neste caso também, se o valor da espessura do

cromo for correto, deve haver consistência entre o valor

da energia dos prõtons que são retroespalhados na superfí-

cie anterior do próximo elemento, isto e, o mylar (os quais

atravessam de volta as espessuras de ouro e cromo calcula-

das) e o valor experimental (extremo de maior energia do

espectro do mylar).

0 mylar é formado por carbono, oxigênio e hidro-

gênio. Como este último não pode retroespalhar prótons ,

seu espectro é" formado por uma superposição dos espalhameii

tos devido ao carbono e ao oxigênio. Podemos considerar o

mylar como sendo formado por dois "filmes" de mesma espes-

sura; um de carbono e outro de oxigênio. Os extremos de me
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nor e maior energia do espectro do mylar são bem definidos

e correspondem ao extremo de menor energia do espectro do

"filme" de carbono e ao extremo de maior energia do espec-

tro do "filme" de oxigênio, respectivamente. Devemos deter_

minar ainda o extremo de maior energia do espectro do "fi_l

me" de carbono e extremo de menor energia do espectro do

"filme" de oxigênio. Para se fazer isto, extrapola-se o v£

lor médio da contagem maxima para carbono e oxigênio e sub_

trai-se a contagem total (onde as contagens devido ao car-

bono e oxigênio estão superpostas) desses valores (Figu -

ra 9) .

No grafico 7, apresentamos o espectro do mylar

(sem filme depositado sobre ele). Sua espessura também foi

determinada.

II.3 - Resultados

II.3.1 - Ouro .sobre Mylar

A notação convencionada é a seguinte:

nergia dos prõtons incidentes sobre a

ao longo da direção de incidência do feixe.

E1 : energia dos protons incidentes sobre a superfície

E? : energia dos protons retroespalhados na superfície.

EÍ : energia dos protons que após serem retroespalha -

dos na superfície emergem do alvo, sendo detecta-

dos .

E?(exp): valor experimental de E*.

x • A, B, C ou D conforme indicado nas Figuras das Ta_

belas 1, 2, 3, 4.
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Ouro:

Usando o valor da energia incidente, E- * 2,001

MeV e o valor de KAu - 0,9828, calcula-se E£ - E^. 0 valor

calculado foi 1,967 MeV. 0 valor de E^Cexp), medido a par-

tir do grafico foi de 1,969 MeV.

A partir da energia incidente E. » 2,001 MeV e

calculando as perdas de energia sofridas pelo feixe inci-

dente de A até B e de B ate A (depois de ter sido retroes-

palhado em B), obtemos a espessura do filme de ouro de tal

forma que E, coincida com E»(exp) • 1,863 MeV. A espessu-

_A 2
ra obtida foi de (9 , 553±1,146)xlO g/cm . Usando-se uma

densidade de 19,3 g/cm para o ouro, encontrou-se uma es -

o
pessura de 4950 ± 594 A para o filme. Com este valor para

a espessura, calculamos as seguintes energias: E - 1,940

MeV e E® - 1,907 MeV.

Mylar;

A energia do feixe quando incide no mylar é a mes_

ma com a qual ele sai depois de ter atravessado o ouro :

B
E. » 1,940 MeV. Considerando o mylar como sendo formado

por dois "filmes", um de carbono e outro de oxigênio,fize-

mos o calculo primeiro para carbono e depois para oxigênio.

Para o "filme" de carbono, E® - 1,940 MeV, E^ -

- 1,459 MeV e E* - 1,410 MeV. 0 valor de E^(exp) medido a

partir do gráfico foi de 1,407 MeV, que esta em boa acordo

com o valor de E..

A partir da energia incidente sobre o mylar,E. *

• 1,940 MeV e calculando a perda de energia de B até C e
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de C até A (depois de ter sido retroespalhado em C pelo

carbono o qual tem uma constante de espalhamento igual a

0,7520) usando a regra de Bragg, ajustamos a espessura de

C C
tal forma que E, coincidisse com E.(exp) « 1,125 MeV. A e£

— 5 2

pessura obtida foi de (5,897±0,708)xl0 g/cm .Com uma den-

sidade de 1,3875 g/cm para o mylar, achamos uma espessurade 4250 X 510Ã. Usando esta espessura do mylar e a do ou -

ro, calculamo

pectivamente.

C Cro, calculamos E. e E», achando 1,774 MeV a l,334MeV, res-

Para o filme de oxigênio, temos que E.»l,940MeV,

EÍj-l,567MeV e E^-l, 519MeV. 0 valor de E®(exp) foi de 1,520

MeV. A constante de espalhamento para o oxigênio vale

0,8076.

Finalmente, usando o valor da espessura do mylar,

calculada com os dados do "filme" de carbono, calculamos

C CE- e E», achando l,432MeV e 1,233 MeV, respectivamente. O

C ••

valor de E.(exp), medido a partir do grafico foi de 1,250

MeV.

Na Tabela 1 aparecem os valores das energias cal_

culadas e os valores das energias medidas experimentalmen-

te.

II.3.2 - Crono sobre Mylar

Cromo:

Usando o valor da energia incidente E*-2,001 MeV

A A
e o valor de K_ « 0,9364, calculamos E 2 - E. • 1,674 MeV.

A «-
0 valor de E.(exp), medido a partir do grafico foi de
1,871 MeV.
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A

A partir da energia incidente E- * 2,001 MeV e

calculando as perdas de energia sofrida pelo feixe inci-

dente de Á ate B e de B ate A (depois de ter sido retroes_

palhado em B pelo cromo), obtivemos a espessura do filme

de tal forma que E, coincidisse com E,(exp) » 1,829 MeV.O

valor da espessura obtida foi de (2 ,229+0,267)xlO g/cm .
3

Usando uma densidade de 7,19 g/cm para o cromo encontra-
o

mos uma espessura de 3100 ± 372Ã para o filme. Com este

valor para a espessura, calculamos as seguintes energias:

E^ - 1,974 MeV, e E^ - 1,848 MeV.

Mylar:

À energia do feixe quando incide no mylar e a

mesma com a qual ele sai depois de ter atravessado o cro-

mo: E® - 1,974 MeV.

Considerando o mylar como sendo formado por dois

"filmes", temos: para o filme de carbono,E. • 1,974 MeV ,

E® - 1,484 MeV e E^ - 1,461 MeV. 0 valor de E*(exp) foi

de l,462MeV, em bom acordo com o valor de E~. A partir da

energia incidente sobre o mylar,E- • l,974MeV e calculan-

do a perda da energia de 8 até C e de C até A (depois de

ter sido retroespalhado em C pelo carbono), ajustamos a es

C C
pessura de tal modo que E. coincidisse com E^(exp)" 1,164

—5 2MeV. Achou-se uma espessura de (6t271±0,752)xl0 g/cm

Usando a densidade de 1,3875 g/cm para o mylar, obtive

o
mos uma espessura de 4520 ± 542A. Usando este valor- da

espessura do mylar e o valor da espessura do filme

C Cde cromo, calculamos E. e E_, achando 1,799 MeV



35

e 1,353 MeV, respectivamente.

Para o "filme" de oxigênio temos que E1 = 1,974

MeV, E^ - 1,594 MeV e E^ - 1,572 MeV. 0 valor de E^(exp)

obtido foi de 1,574 MeV. Com o valor da espessura do my-

lar calculada com os dados do "filme" de carbono, calcula-

C C

nos E 2 e E-, achando 1,453 MeV e 1,274 MeV, respectivamen-

te. 0 valor de E"(exp) medido foi de 1,281 MeV.

Na Tabela 2 aparecem os valores das energias

calculadas e os valores das energias medidas experimenta^

mente.

II.3.3 - Ouro+Cromo sobre Mylar

Ouro:

Para uma energia incidente, E = 2,001 MeV e " A -

• 0,9828, calculamos E^ = 1,967 MeV e E^ = E^. E^(exp) me-

dido a partir do espectro foi 1,970 MeV.

A partir dó valor da energia incidente, E., =

• 2,001 MeV e calculando as perdas de energia sofridas pe-

lo feixe incidente de A até B e de B até A (depois de ter

sido retroespalhado em B pelo ouro ),ajustamos a espessura

do filme de ouro de tal forma que E_ coincidisse com

E,(exp) » 1,892 MeV. A espessura obtida dessa maneira foi

(6,909±0,829)xl0~'1 g/cm . Usando 19,3 g/cm3 para a densi-
o

dade do ouro, achamos 3580 ± 430A. Com este valor da espe£

sura, calculamos E^ e E^, achando 1,957 MeV e 1,923 MeV ,

respectivamente.

Crorno:
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Cromo:

A energia do feixe quando incide no cromo e a

mesma com a qual ele sai depois de ter atravessado o ouro:

E.. * 1,957 .MeV. Usando este valor e calculando as perdas

de energias sofridas pelo feixe de A ate B e de B ate A
p

(sendo retroespalhado em B pelo cromo), calculamos f.' e

E_, achando 1,832 MeV e 1,800 MeV, respectivamente. 0 v£

lor de E.(exp) foi de 1,315 MeV, em bom acordo com E ,

A partir da energia incidente E., = 1,957 e calcii

lando as perdas de energia de 5 até C e de C ate A (o fei-

xe sendo retroespalhado em C pelo cromo), ajustamos a es-
C Cpessura do cromo para fazer coincidir E_ com E_(exp)=1,76 1
j 3

/ o
MeV. A espessura obtida foi de (1,869+0,224)xl0 g/cm"

3
Usando 7,19 g/cm para a densidade do cromo obtiveraos o va

o
lor de 26Ü0 ± 312A. Con> este valor ãa espessura calculamos

C CE.. e Eo obtendo 1,934 MeV e 1,811 MeV, respectivamente.

Mylar:

C -A energia do feixe quando incide no mylar, E , e

1,934 MeV.

c c c
Para o filme de carbono, calculamos E1 , F. - e E»

obtendo 1,934 MeV, 1,454 MeV e 1,399 MeV, respectivamente.

r
0 valor de E.(exp) medido foi de 1,398 MeV em bom acordo

Q
com o valor de E,.

Q

A partir da energia incidente E ' • 1,934 MeV e

calculando as perdas de energia de C até D e de D ate A ,

(depois de ter sido retroespalhado em D pelo carbono) usan

do a regra de Bragg,ajustamos a espessura de tal forma que
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E coincidisse com E.(exp) * 1,103 MeV. A espessura phtida

foi (6,105±0,733)xl0~5 g/cm2, que corresponde a 4400+528A.

Usando este valor da espessura, calculamos E1 e E?>obtendo

1,761 MeV e 1,324 MeV, respectivamente.

Para o filme de oxigênio temos que E- = l,934MeV,

E^ « 1,562 MeV e E^ = 1,508 MeV. 0 valor de E^Cexp) foi

de 1,515 MeV, em bom acordo com E'.

Por último, usando o valor da espessura do my-

lar, calculada com os dados do "filme" de carbono, calcula:

mos E ? e E^, achando 1,422 MeV e 1,211 MeV, respectivamen-

te. 0 valor de E,(exp), medido a partir do gráfico foi de

1,222 MeV. Na Tabela 3 aparecem os valores das energias

calculadas e os valores das energias experimentais.

II.3.4 - Mylar:

Seguindo o mesmo procedimento descrito para os

filmes anteriores,calculamos a espessura do substrato de

mylar sem filme depositado sobre ele. Os dados obtidos es-

tão na Tabela 4. 0 valor da espessura foi de (5,897±0,708)

-5 2 °
xlO g/cm , que corresponde a 4250 ± 510A.

II.4 - Erros

As espessuras das camadas dos filmes foram calcu

ladas através das seguintes grandezas: ângulo de incidên-

cia do feixe sobre o filme; ângulo de espalbamento; ener

gias máxima e mínima do espectro de protons retroespalha-

dos; taxas de perda de energia; e constante de espa-

lhamento.
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O angulo de incidência do feixe sobre o filme não

podia ser precisamente determinado devido I falta de marca-

ção na câmara de espalhamento usada. Isto resulta nu» erro

estimado em 4 . 0 erro percentual em sec((> para $ « 45 é de

7%, em em sec(<ji+ô) é aproximadamente 2%.

0 angulo de espalbaiaen to ? bem preciso, pois a pc>

siçao do detector era relação ao feixe incidente foi fixada

mecanicamente. Este, portanto, não contribui com um erro sig

nificativo.

A energia do feixe incidente foi determinada inde

pendentemente, usando-sé ura filme fino de Au. Nas experiên-

cias realizadas com os filmes cujas espessuras seriam deter_

minadas» a energia dos protons retroespalhados na supcrfi -

cie anterior do filme (medida experimentalmente) fornecia

uma confirmação do valor da energia incidente, pois as duas

energias (incidente e após o espalbamento) sao relacionadas

pela constante de espalhamento.

A imprecisão na energia do feixe incidente pode

ter sua origem na calibraçao ÚG analisador de muiticanal,eu

jo procedimento foi discutido anteriormente, ou iia disper -

são do feixe de prõtons produzido pelo acelerador. Um erro

na energia incidente devido 1 calibraçao causaria um deslo-

camento correspondente nas energias máxima e mínima dos pr<3

tons retroespalhados (admitindo-se que as taxas de perda de

energia não variam muito sob essas pequenas variações na e-

nergia). Por outro lado, o erro causado pela dispersão do

feixe de prõtons afetaria as medidas de espessuras. No en -

tanto, esta dispersão ein energia e muito pequena (aproxima-

damente 0,5%) e portanto desprezível.
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A energia dos protons quando incidem nas camadas

subsequentes, depende da energia incidente do feixe de pró

tons e das espessuras das camadas anteriores pelas quais

o feixe de protons atravessou.

Portanto, uma incerteza nestas grandezas in-plica

numa incerteza na energia dos protons a<> incidirem nas ca-

madas subsequentes. No entanto, ;j imprecisão nesta energia

não afeta o cálculo da espessura, pois as energias máxima

e mínima dos protons retroespalhados seriam deslocadas igual

mente (admitindc-se ainda que as taxas de perda de energia

não variem muito sob essa variação na energia).

A perda de energia na passagem dos protons atra-

vés das camadas finas do filme foi considerada igual ao

produto da taxa de perda de energia pela espessura da cam£

da. As taxas de perda de energia foram obtidas a partir

das tabelas de Williamson et.ai, ' ', interpelando para as

diferentes energias dos protons. Essss taxas de perda de

energia sao conhecidas com uma precisão de aproximadamente

7%. Consideremos qua este erro eja da mesma ordera de gran

deza para todas as energias dos prótons. A maior incerteza

na determinação das espessuras deve-se a esta imprecisão e

£ imprecisão no ângulo de incidência âo feixe de protons.

Em comparação, as outras grandezas determinadas experimen-

talmente contribuem com erros pouco significativos.

Por ultimo» a constante de espalliamento, que de-

pende da cinemãtica de colisão,, não contribui coin erros.

Levando em conta a imprecisão nas taxas de perda

de energia e no ângulo de incidência, o erro(desvio padrão)

avaliado para as espessuras medidas e da ordem de 12%.
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TABELA

Elemento

Au

C
do mylar

0
do mylar

Energia em
MeV

El

E2

E3

E3(exp)

E2

E3

E3(exp)

E2

E3

E3(exp)

Posição ao Longo da Espessura

A

2,001

1,967

1,967

1,969

-

-

-

-

-

-

B

1,940

1,907

1,863

1,863

1,459

1,410

1,407

1,567

1,519

1,520

C

1,774

-

-

-

1,334

1,125

1,125

1,432

1,233

1,250

Espessuras Obtidas: Au : 4950 ± 594 A

Mylar : 4250 ± 510 A
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TABELA

Elemento

Cr

C
do mylar

0
do mylar

Energia em
MeV

El

E2

E3

E3(exp)

E2

E3

E3(exp)

E2

E3

E3(exp)

Posição ao Longo da Espessura

A

2,001

1,874

1,874

1,871

-

-

-

-

-

-

8

1,974

1,848

1,828

1,829

1,484

1,461

1,462

1,594

1,572

1,574

C

1,799

-

-

-

1,353

1,164

1,164

1,453

1,274

1,281

Espessuras Obtidas Cr : 3100 ± 372 A

Mylar : 4520 ± 542 A
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TABELA

E letnento

Au

Cr

C
do mylar

0
do mylar

Energ ia em
McV

L l

E 2

E 3

E 3 (exp)

K 2

E 3

E 3 (exp)

E 2

E 3

E 3 (exp)

E 2 -

E 3

E 3 (exp)

Posição ao Longo da Espessura

A

2,001

1,967

1,967

1,970

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IJ

1,957

1,92 3

1,892

1,892

1,832

1,800

1,315

-

-

-

-

-

-

C

1,934

-

-

-

1,811

1,761

1,761

1,4 54

1,39 9

1,398

1,562

1,508

1,515

D

1,761

-

-

-

-

-

-

1, 324

1 ,102

1,103

1,422

1,211

1,222

Espessuras Obtidas Au

Cr

Mylar

B

3380 ± 430 A

2600 ± 312 A

4400 ± 528 A

Au Cr My lar
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TABELA

E lenient o

C
do mylar

0
do mylar

Energia em
MeV

El

E2

E3

E3(exp)

E2

E3

E3(exp)

Posição ao Longo da Espessura

A

2,001

1,505

1,505

1,502

1,616

1,616

1,614

U

1,838

1,382

1,232

1,232

1,484

1,341

1,346

Espessura Obtida : Mylar : 4250 ±510 A

B

Myiar
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Fl L M E

B
Fig. 1 - íon de energia E incidindo num alvo . r.. =x | seco | c

a distância percorrida antes de sofrer o aspalha-

mento. r =xí sec (6 + 4>) j é a distância percorrida

depois de sofrer o espalhainento. E _ é a energia a_

pós o espalhamento e E „ a energia com a qual che-

ga ao detetor.

2 - A) incidência normal e retroespalhamento num angulo

9 com relação 1 direção incidente (^«O).

B) incidência ã um ângulo $ com relação ã normal e

retroespalhamento na direção normal (<|>«IT-6}.
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CONTAGEM
V» A B

M
^FILME

SUBS-
TRATO

B ENERGIA

Fig. 3 - Espectro teórico das partículas retroespalhadas por

um filme simples.

CONTAGEM

E 9
EA

B C

X Y

SUBS-
TRATO

B B A
E N E R G I A

fig. 4 - Espectro teórico das partículas retroespalhadas por

um filme formado por dois elementos: X e Y.
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CONTAGEM

A
.Jl

ENERGIA

Fig« 7 - Espectro de espalhamünf.o do feixe de Be + cov,
rezae. 0 pico lar^c da osqucr*ia ? .-ievido Hs
rezas.

i a r> -i

/

3

Fig. 8 - Diagrasja em blocos <!a aripi if icação dos pulsos pr?
duzidos pelo gerador de pulsos (3) o pelo deter ~"
tor (2). 1,4,5,6 representar; a fonte radioativa ,

pre-amplif ieador , amp lif icador a analisador de mui ei caviâ 1,
respectivamente. Observou-se experimencal ma at a que para a
fonte radioativa de energia V.

sendo V ..,••" o pulso produzido pelo detector:
pois de ter passado pelo prê-ampl ificador
e x o canal correspondente
dor de mulcicanal.

Para o gerador de pulso

V.-, o pulso de-
p t- ar.ipl if í tador ,

altura do pulso V2 no analisa

sendo V1 o pulso produzido pely gerador; V.' o pulso
de ter passado pelo prS-amp li r.i cador e ampt if icador
o canal correspondente no analisador de snulticanal.

As constantes a.. , s^, a. são as constants;
ciadas as amplificaçoes nos casos respectivos.

depois



CONTAGEM CONTAGEM

ENERGIA

c d

a b

MYLAR

ENERGIA

Fig. 'J - Em a) aparecer, os espectro:; teóricos devi cio Hs

partículas retroespalhadas pelo carbono e oxigê-

nio.

Em b) aparecem os dois esnectros superpostos, ab

corresponde as partículas ret r oespal l-.acias somen-

te pelo carbono, ef corresponde ãs partículas tc_

troospalhadas somente pelo oxipenio. cd corres -

ponde ã superposição das partículas re.t roespalha_

das pelo carbono e pelo oxigênio.
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CONCLUSÃO

A maioria dos métodos conliecidos para medir es -

pessuras de filmes finos aplicara-se a filmes simples , não

sendo capazes de medir as espessuras de filmes formados

por várias camadas de elementos. 0 método de retroespalha-

mento de Xons pode ser usado para este tipo de filmes quan

do as energias dos ions retroespalhados nas diferentes ca-

mâàas são ben; separadas ou podem ser resolvidas.

Uma vez obtida a espessura para uma camada, este

valor é usado como ponto de partida para o calculo da ener

gia do íon quando incide na camada seguinte, a partir da

qual calcula-se a energia do Ion rctroespalhado na superfT^

cie anterior dessa camada, e a enerçia com que a partícula

chega ao detetor. Essa energia ü comparada con o seu valor

observado experimentalmente. Continua-se o mesmo procedi -

mento do uodo que a determinação das espessuras das cama -

das é seguida pelo calculo da energia do Ion ri?.troespalha-

do na superfície anterior da cair.ada seguinte que, por sua

vez, e comparada com o valor experimental. Isto fornece um

teste de autoconsistencia, o qual õ uma das vantagens que

este método possui, com relação aos outros métodos discuti,

dos no Capitulo 1. Os resultados obtidos através deste cajL̂

culo autoconsis tente, apresentados nas diferentes tabelas,
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mostram uma concordância bastante boa para os valores à»s

energias das partículas retroespalhadas nas superfícies an.

teriores das diferentes camadas (a partir da segunda cama-

da) quando comparadas com os respectivos valores experimeri

tais. Outra vantagem importante, que o destaca dentre to -

dos os outros métodos conhecidos, consiste no fato de ser

possível mo'.".'.i" interdifusões entre duas camadas adjacentes

do filme. Neste trabalho foram usados filmes sem interdifi»

são, ficando este estudo para trabalhos pos ter iores .Por ou

tro lado, este método tem a desvantagem de não ter uma pr£

cisão tão grande como a que se obtém, por exemplo, nos mé-

todos interferométricos.
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