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RESUMO

Esta técnica foi utilizada para a determinação de espessuras de ai

vos sobre substratos bastante espessos, sendo que este tipo de alvo é lar

gaaente utilizado em física nuclear e, particularmente, em espectroscopia

dificuldades introduzidas, neste caso, decorrem do surgimento

de um pequeno pico sobre um fundo continuo muito alto, devido ao número ato

Bico do substrato ser maior que o do alvo. Estas dificuldades são superadas

coa a utilização de um procedimento alternativo para determinar precisamente

a perda de energia do feixe ao atravessar os referidos alvos.f

<Álvos de 54Co, "•«-"•"«Ti e 10B sobre substrato de Pb e Ta, com

espessura entre 30ug/cmz e 500yg/cm2 foram medidos com precisão da ordem de

5Z. A maior fonte de imprecisão está nos valores de dE/dX. (J'-^'jof ,
\
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Tku. technique uxu> u&ed to determine tíiz thicknuà oi target* on
vtry tíUck *b*-tAa>ta AÍ thü> type, 'oi tanget ú u&cd a lot in nacJizaji phy&ícb,
and z&pzcíally in y !>pe.cVu>òc.opy^M

( di^icutUeA introduced in thii cate., occu/i btcau&e. oj theappeoAance oi a &mxíl *>eãk on a voAy high .continuou* background, due. to the
fact that the atomic number orf the uibetnetfum i& bigger than that o{ the
taratU. Tht&e diiiiaxttieA art overcome uòing an alternative procedure to
dttvmint preci&ely the loto oi energy oi the beam whit&t croòiing the
rtitnd target.j

1 CfaAgvti oi "Co, • • " • • ""Wo** 10B on hubòtraú oi Pd and Ta,
t$Uh tkLcknuteÁ betwenn 30ug/cm* and SOOvg/cm* were measured with a

fWpUClUon oi 5 | . The biggeAt òourceò oi imprecision arc the amounts
' 1



1. INTRODUÇÃO

O método de retrocspaIharaento de Rutherford pode ser utilizado em

física nuclear para medidas de espessura de alvos, bem como para a identifi

cação de eventuais contaminantes presentes nos alvos.

Na utilização do método para medidas de espessura de alvos detec

ta-se a alteração, na energia das partículas do feixe incidente, provocada

pelas colisões com o mar de elétrons que talas atravessam antes v depois de

serem espalhadas pelas partículas do alvo. Qualitativamente o espectro se ca

racteriza por uma região limitada de valores do energia das partículas ret no

espalhadas ', como pode ser visto na Fig. 1. 0 lado dr energia mais alta des

ta região está associado com a energia das partículas espalhadas imediatamen

Ce na superfície do alvo, e portanto quanto mais pesado for o elemento cons

tituinte do alvo, mais distante da energia inicial do feixe incidente, esta

rá o lado de energia mais alta desta região. Por outro lado, a extensão des

ta região atê o ladr *e energia mais baixa está associado ao comprimento to

tal da trajetória : >artículas no interior do alvo, de maneiras que quanto

mais extensa a re •, mais expesso será o alvo. Naturalmente, como a secção

de choque de Ruth-/ .o :d e proporcional a Z , a técnica scra tanto mais

sensível quanto ia s pesados forem os elementos envolvidos.
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(Fifura-1) - Figura esquemática de um espectro de retroespalhamento C, Al,

Fe e Pb. —



2. DESCRIÇÃO DO MÉTODO

Usualmente, tanto a espessura de alvos relativamente finos

(até algumas dezenas de ug/cm2) quanto giossos (algumas dezenas até cente

nas de ug/cm2) pode ser obtida com a utilização do método de retroespa

lhamento de Rutherford1^.

Na Figura 2, abaixo, mostramos esjqueraaticamente como o método de

retroespnlhamento pode ser utilizado para se determinar a espessura de alvos

depositados sobre substratos espessos.

DETETOR

(Figura-2)

Partículas do feixe com energia E (no nosso caso, 1 6 0 ) , que inci

dem sobre o substrato e são retroespalhadas .-n sua superfície, emergem com

energia E'. Partículas do feixe, com mesma energia incidente, mas que atra

vessam um alvo com espessura x antes de serem retroespalhadas na superfície

do substrato emergem com energia E'1.

A energia E1 do feixe retroespalhado na superfície do substrato é

dada por (Fig. la).

E' - KEo , K
2mN. * ran , . ...

1 - (1 - COSQ-J (1)
(m • M) 2 c "

onda o e K são1 a nassa do projétil e do substrato, respectivamente; 0 _ é o

— CM
angulo d« centro de nassa dado por

°CM 0L • sen -
1 (5 sen eL) (2)



Na Figura lb a energia no ponto A ê E ; no ponlo B a energia do

feixe será:

^ dx (3>
dx

onde x é a espessura do alvo em mg/cm2 e dE/dx ê o poder de freamento, i?to

é, a perda de energia por unidade de cotr.prir.cnto do projétil no alvo eni

M';V cm*/mg.

Se a espessura do alvo não for muito grande de modo que UE/dx va

rie pouco neste intervalo, então teremos:

E_ - E - •$£— (E ) x (4)
D O dx o

Por outro lado a energia E'' será dada por:

E" = KEB " ~lt ( K V > : / c° S (r " V (5)

sendo K dado pela expressão 1.

Deste modo a diferença E1 - E1' será:

AE « U . — (E ) x • — (K£o) x/cos (* -8.) (6)
dx ° dx B L

V

Desta maneira a determinação experimental precisa do valor AE com

auxílio da expressão 6, que pode ser calculada através de tabela de perda de

energia2*1), conduz â determinação da espessura do alvo.

Na Figura 3, vemos uma curva típica de AE cm função da esp^ssu

ra x
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(Fifura-3) - Curva típica de ÚE X x. Tomos, neste caso, um alvo de titânio

sobre substrato de tântalo. A energia de incidência do feixe de
l*0 é de 35 MeV.



3. DETERMINAÇÃO DE AE

A determinação experimental iit í.E requer a localização rigoro

sa dos canais correspondentes ao retrocspalharacnto superficial do feixe

(E1 e E") além de uma calibração em energia >ristante precisa.

Para localização rigorosa dos canais correspondentes as energias

E' e E'1 é preciso levar em consideração J rosolução finita do detetor. Caso

esta resolução fosse ideal (largura nula) o espectro de partículas retroespa

lhadas por um alvo espesso teria o aspecto d.i Figura 4a. A Figura 4b é a di

ferencial do espectro 4a (somente a região do degrau). Devido â resolução fi

nita do detetor, o espectro real tem o aspecto da Figura 5a. Para uma locali

zação precisa da posição correspondente ã I' diferenciamos este espectro ob

tendo uma curva com o aspecto da Figura 5b. A posição de E' é dada pela posi

ção do pico obtido. Um netodo alt'ernativo, porém menos preciso, e calcular o

ponto médio entre as posições correspondentes ã 88% e 12% do valor da altura

do degrau'^ e tomar este valor como a posição correspondente ã Ef.
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A calibração de energia c feita através da determinação cinemátiqa

do espalharaento de partículas do feixe a diferentes ângulos e diferentes ai

vos. A Figura 5, mostra a curva de calibração obtida com feixe de

28 MeV, 32 MeV e 35 MeV espalhados por alvos de Ta, Al, Ti e Au a

1 6 ,

30 e 160 . Podemos notar a excelente precisão obtida.
V

de

35

30

UJ
25

20

Ao 35 M«V 30V

TI 35 MtV 30*1

CALIBRACSO DE ENERGIA
A< 35MaV30*

To

Aí 28 M*v 20*

35 M«v 160*

To 32 M#V 160*

To 28 M«V 160*

250 300 350

CANAL
400 450

rir..

Naf Figuras 6a e 6b vemos espectros típicos de retroespalhamento,

eorrcipondendo a 160 espalhado por um substrato de tântalo e 160 espalhamen

to por um alvo de S0Ti sobre substrato de tântalo (E - 35 MeV).
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4. RESULTADOS OBTIDOS E CONCLUSÕES

Na Tabela abaixo mostramos os resultados obtidos para diversos ti

pos de alvos por nós utilizados:

ALVO SUBSTRATO AE (MeV) ESPESSURA

(lag/cmJ)

3,0 390

1,6 210

0,97 115

3,8 440

4,2 490

0,31 25

"Co

"Co

" T i

" T i

" T i

1 0 -

(N 1)

(N 2)

Pb

Pb

Ta

Ta

Ta

Ta

l

I As incertezas nas determinações das espessuras são da ordem de 51

a 10%, sendo que para alvos mais finos a imprecisão é maior devido ao peque

no valor da perda de energia AE e para alvos mais grossos a maior fonte de

imprecisão é decorrente dos valores de dE/dX tabelados.
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