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EVIDENCIAS DA INFLUENCIA DO PODER DE FREAMENTO
ELETRÔNICO NA PERDA ELÁSTICA DE ENERGIA

EM FILMES DE CARBONO AMORFO

P.L.GRANDE, P.F.P.FICHTNER, M. ECHAR E F.C.ZAWISLAK
Instituto de Física, UFRGS, 90049 Porto Alegre, RS, Brasil

Medidas de profundidade de ions implantados em -filmes de
carbono mostram a possibilidade que a componente elástica da
energia cedida ao meio pode ser afetada pela parcela inelástica
do -f reamento, o que ocassiona um poder de f reamento total menor
que o esperado.

Medidas precisas de perfis de profundidade de ions

implantados em diferentes tipos de alvos constituem um dos únicos

métodos de se obter informação sobre os diferentes tipos de perda

de energia que um ion pesado possa sofrer em colisões atômicas em

sólidos a baixas energias»

Durante os últimos anos, valores experimentais de Rp e DRp

(1* e 2ymomento da distribuição de ions implantados) mostraram-se

em excelente acordo com as previsões teóricas de Ziegler,

Giersack e Littmark (ZBL) Cl 3. Contudo, experimentos feitos com

substratos de carbono amorfo Í21 e em filmes de berilio, mostram

que existem ainda muitos casos, onde a teoria prediz valores

de Rp e DRp muito menores que os medidos.

Neste trabalho -foi completada uma sistemática de medidas de

Rp r DRp, para diversos ions < 29^21^83 ) implantados em -filmes

de carbono amorfo no intervalo de energia entre 10 a 300 Kev. A

técnica utilizada para medir o perfil dos ions implantados foi a

de retroespalhamento Rutherford (RBS) com partículas alfa de

800 Kev.

Para certos ions implantados (Cs, Rb e Kr ) os valores
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Medidos de Rp apresentam boa concordância con os calculados pela

teoria ZBL, enquanto que para os demais (Bi, Pb, Au, Yb, Er, Eu,

Sn e Cu ) nenhum tipo de acordo é encontrado. Os valores preditos

por ZBL são menores que os medidos entre 30 a 50%. Os resultados

experimentais de DRp chegam até a um -fator 2 maiores que os

calculados.

As discrepancias acima nao podem ser atribuidas ao poder de

•f reamen to nuclear, uma vez que o potencial i nter atômico na faixa

de energia em questão é suficientemente preciso. Também nao é

possfvel simultaneamente corrigir as discrepancias em Rp e DRp

através de um poder de freamento eletrônico mais apropriado.

Um excelente acordo é obtido quando se coloca na teoria ZBL

a influência do poder de -freamento eletrônico sobre a parcela

elástica do -freamento. Tal efeito so deve existir quando a massa

do ion incidente for muito maior que massa do átomo do alvo, o

que é justamente o caso em questão.

1- J.F.Ziegler, J.P.Biersack and U.Littmark. "The Stopping and
Ranges of Ions in Solids" vol 1 Pergamón Press (1985).

2-P.L. Grande, P.F.P.Fichtner , M.Behar and F.C. Zawisl al: a ser
publicado no Nucí. Instr. and Meth. (1988).
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