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RESUMO

Com o objetivo de determinar os parâmetros de um canhão de elétrons

de feixe plano, um estudo foi feito da possibilidade da utilização de lentes

eletrostáticas. Devido o efeito de carga espacial, verifica-se a necessidade

de um feixe com pequena corrente e energia alta.
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho ê determinar os parâmetros básicos de um

canhão de elétrons a ser usado em evaporação de metais. Segundo as especifica

çôes desejadas, este canhão deve ter as seguintes características:

- Alta voltagem máxima: 15 kV;

- A 30 cm da saída do canhão, deve ser produzido em feixe plano de

3 mm de espessura;

- 0 feixe deve depositar no metal 1 kW/cm;

- Evitar focaiização magnética.

A focaiização necessária estudada neste trabalho é a proveniente de

lentes eletrostáticas simples de três diafragmas1. Parâmetros importantes des_

tas lentes são:

- a) Razão de voltagem característica R.»:

onde: U.; potencial do eletrodo intermediário (Verfig. 01),

U : potencial dos eletrodos externos.

U ; potencial de repouso das partículas do feixe.

- b) Característica de potência da lente k:

onde ^ é a distância focai da lente.

Tipicamente, o gráfico de k contra R » tem a forma mostrada na fígii

ra 02. No caso de nosso interesse, deveremos trabalhar1 com a lente em torno

dos pontos onde k se anula (pontos telescópícos da lente). Nota-se que isto £

corre para um determinado valor de k (ponto 1); infelizmente neste ponto a

lente será muito sensível a variações dos potenciais. Esta sensibilidade não

existe no outro ponto telescópico para valores maiores de R.of onde a curva

se aproxima suavemente para o valor k • 0.
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FIGURA 1 - LENTE ELETROSTATICA SIMPLES OE TRÊS DIAFRAGMAS.
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FIGURA 2 - CARACTERÍSTICA DE POTÊNCIA DE UMA LENTE
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O canhão em estudo tem tipicamente a configuração descrita na fig.

3. Ali é mostrado um corte do sistema gerador do feixe. 0 sistema tem sime

tria plana. 0 eletrodo 1 tem o papel de focalizar o feixe na abertura ã fren_

te existente no eletrodo 2. Inicialmente, não há diferença de potencial (DDP)

entre o eletrodo 1 e o filamento emissor. A DDP entre o eletrodo 2 e o fil£

mento será assim o principal fator a determinar a corrente do sistema. Os e)e_

trodos 2,3 e 4 constituirão a lente de três diafragmas que focalizará o feixe.

Existem os seguintes parâmetros fixos: M - 3 mm; N • 10.5 mm; d » 67,5 ;

& - 82 5°. A fixação destes valores baseia-se na teoria de Pierce2de canhões

eletrônicos. Os demais parâmetros foram otimizados usando-re um programa, que

denominaremos SEOP(SLAC Electron Optics Program), descrito na próxima seção.

Neste estudo, a ótica do feixe não depende da escala (apenas fatores como o

tempo de trânsito dos elétrons e a emitância do feixe variam com a escala). A

forma e constituição do sistema a partir de 3 cm do plano central (plano de

simetria) não é relevante na ótica do feixe.

2. PROGRAMA SEOP

Este programa destina-se a auxiliar o projeto de canhões de elétrons

e sistemas de transporte de feixe limitado por carga espacial3'4. Foi deseii

volvido no Centro do Acelerador Linear de Stanford (SLAC) por H. B.

Herrmannsfeldt.

0 programa calcula a trajetória de elétrons em campos eletrostátí^

cos e magnéticos. As equações de trajetórias são relativísticas; coordenadas

retangulares ou cilíndricas são disponíveis; há saídas impressas e gráficas.

No sistema CYBER 170/750 - CTA, a execução do programa utiliza

85600 palavras de memória central, consumindo algumas centenas de segundos de

CPU.

A versão do programa utilizada (de Dezembro de 1978) opera com uma

malha que possuí no sentido vertical (eixo R) um máximo de 100 intervalos, e

no horizontal (eixo Z) um máximo de 300 intervalos. Todavia, uma restrição

adicional na área total coberta pelo programa determina que, por exemplo, se

utilizarmos 300 intervalos no eixo Z, teremos no máximo 28 intervalos no eí_

xo R.

3. RESULTADOS

Segundo as características desejadas no canhão, o objetivo é ter
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no alvo uma densidade de potência de 33.3 W/mm em uma faixa de 3 ram de cspes

sura. Como veremos, isto será praticamente impossível dentro destas condições:

máxima voltagem 15 kV; distância do alvo 30 cm; ausência de focalização magné

tica. A dificuldade maior reside no forte efeito divergente da carga espa

ciai em um feixe plano, que o desfocaliza no percurso ao alvo.

Empregando o programa SEOP, foi feito um amplo levantamento dos pa_

rãmetros geométricos do canhão, bem como dos potenciais nos eletrodos, no de_

sempenho do sistema. Sendo U* o potencial do eletrodo /, e U o potencial no

filamento, podemos definir a razão de voltagem característica R « como:

R. n

IL - U* o

Observou-se que para R » > 1, o efeito focalizante da lente de três diafrag_

ma é muito fraco, no caso de feixe plano. Decidiu-se assim utilizar o ponto

telescópio para R.» < 1, empregando-fieuna distância D bastante extensa, o que

minimiza a sensibilidade da lente com a razão R . (ver fig. 12 da referência

1, onde a derivada dk/dR » é menor no ponto telescópico para comprimentos D

maiores). 0 comprimento D extenso também é importante na focalização do feixe.

Na realidade, há um efeito positivo da aberração geométrica advinda de um p£

rãmetro D extenso, aberração esta responsável pelo comportamento translaminar

da parte externa do feixe, a concentrando sobre o alvo.

A carga espacial também tem outro efeito negativo além de divergir

o feixe:a carga espacial modifica o potencial na região atravessada pelo íei^

xe5. Isto diminui a velocidade (e energia) dos elétrons, pois esta não é s£

mente determinada pelos potenciais dos contornos, mas também pela forma e dis

tríbuição da densidade do feixe. Assim sendo, mesmo usando os eletrodos 2 e 4

no mesmo potencial, o feixe atinge o alvo a uma energií. menor que a correspcm

dente a aceleração nominal da DDP entre o eletrodo 2 e o filamento.

A combinação de parâmetros geométricos e de DDP que resultou no me_

lhor feixe é a mostrada na fig. 4. Os parâmetros desta combinação são descri_

tos na Tabela 01, na coluna relativa ao canhão a 15 kV. A densidade de potên_

cia obtida atinge 8% da desejada. Uma variação de ± 100 V em torno da DDP

U, - ü não modifica o comportamento do sistema.

A operação do sistema com uma DDP maior entre o eletrodo 2 e o fila

mento leva a uma densidade de potência maior pelos seguintes fatores:

- Trabalhando a uma voltagem maior, necessita-se de uma corrente m£

nor (e portanto perveância menor) para a mesma potência. A corren
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Figura 4.a. Equipotenciais e trajetória do feixe do canhão a 15 kV.

o



s

r
r.
i»
»

«3'IH'Jl» lí

Figura 4.b. Distribuição de densidade e inclinação do feixe no alvo, no canhão a 15 kV. s
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te menor reduz a carga espacial com seus inconvenientes (divergên

cia e desaceleração do feixe);

- 0 efeito de lente divergente do eletrodo 2 diminui com a perveãi»

cia menor.

Tabela 01.

Parâmetros dos canhões estudados com o programa SEOP.

Parâmetro Canhões Canhões

(ver figura 03) a 15 kV a 20 kV

Distâncias (em mm):

K 22,5 33

H 3 6

L1 7,5 7,5

Al 9 9

D 60 60

Bi 9 9

A2 9 9

L2 15 15

B2 9 9

DPP (em volt)

0f - üo 0 0

U, - üo 15 000 20 000

U, - U 6 100 9 000* o
Vk - ü 15 000 20 000o

Característica do feixe no alvo;

Distância eletrodo 4 - alvo (mm) 296 285

Energia do feixe (keV) , 6,9 16,7
Densidade de potência (W/ran ) 2,8 14
Espessura (mm) 20 8
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Exemplificamos com a combinação de parâmetros descritos na Tabela

01, na coluna relativa ao canhão a 20 kV. Resultados são mostrados na figura

05. Obtém-se assim 425E da densidade de potência desejada.

Convém aqui registrar a possibilidade de usarmos o eletrodo 1 como

grade, diminuindo a corrente do sistema quando U. - U < 0.

Quanto a efeitos de borda, estima-se que o feixe deva ter aproxima

damente a forma mostrada na Figura 06. Isto porque nos extremos, a força r£

dial devido ã carga espacial será menor, e a força transversal maior.

Ainda, quanto a efeitos de velocidade térmicas ' , a configuração

com o catodo (filamento) interno ao anodo (eletrodo 2) não deve apresentar

tais inconvenientes.
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Figura 5.a. Equipotenciais e trajetória do feixe do canhão a 20 kV.
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Figura 5.b. Distribuição de densidade e inclinação do feixe no alvo, no canhão a 20 kV.
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4. CONCLUSÃO

A maior dificuldade do projeto do canhão nas condições desejadas re

side na abertura e desaceleração do feixe no espaço entre o eletrodo A e o ai

vo, devido ao forte efeito carga espacial. Dentre outras maneiras, esta dif^

culdade pode ser vencida através da utilização de DDP maiores, operando-se

com um feixe menos denso e mais energético.
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