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RESUMO: Com o objetivo de se obter re-.ultados experimentais de secção de cho

que diferencial inelástica proveniente das excitações moleculares vibracio-

nais e eletrônicas por impacto de elétrons foi construído ura espectrõmetro

para opevar na faixa de energias entre 100 e 500 eV. 0 sistema de lentes

dcsaceleradoias e analisador foram testados com a molécula de nitrogênio e

elétrons de 350 eV.

I - As secções de choque de espalhamento elástico e inelástico de elétrons

por átomos e moléculas formam um importante subsídio para diversas áreas

com irteresse científico c tecnológico, tais como o mode lamento de plasmas

que ocorrem em lasers e atmosferas planetárias, cinética química e outros.

2

Foram efetuados cálculos com a aproximação do potencial de dois centros pa-

ra a obtenção de secções de choque diferencial elástica e excitações vibra
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cionais e rotacionais no intervalo de energia baixa e intermediária. Com-

parações com resultados experimentais são possíveis até 100 eV e a concor-

dância entro teoria e experiência não é boa.

Com o objetivo de obter secções de choques vibracionais com elétrons de ener

gia entre 100 e 500 eV, construímos um sistema de lentes e analisadores

eletrostátlcos; um divosor de tensão para operar 50 pontos de tensão e uma

mesa de posicionamento angular controlada digitalmente.

0 monocromaclor e analisdor é um sistema cilíndrico de 127° e a resolução é
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dada por AE/E * &d/(Hínt/RçXt) onde AE ê largura aedida ã m i a altura

da intensidade dt elétrons que penetras o analisador coa energia E . R. e

R são respectivamente os raios externos e internos das capas cilíndricas

do analisador de 127 e Ad é o diâmetro da fendi. de entrada e said» do 127 .

Ea nosso caso, R. « 4,5 n e X . « 3,2 tV. Para aelhorar a resolução,int ext

construímos um sistema de lentes que desaceleras os elétrons na entrada do

analisador para 15 eV e outro conjunto na saída que reaceleraa até â energia

desejada e focam o feixe na região de espalhaaento. A 15 eV, a condição de

foco não se altera crucialmente e blindamos os caapos aagneticos com au-me-

tal e uma bobina de Helmholtz. Ea toda a região percorrida pelos elétrons,

os caapos magnéticos são aenorcs que 3 aCauss. A resolução teórica é de

120 aeV.

Até o presente momento testamos o analisador e um conjunto de lentes desa-

celeradoras. Com o canhão de elétrons sem aonocroaador, obtivemos espec-

tros da perda de energia para elétrons de 350 eV espalhados por nitrogênio.

A resolução obtida foi a do unite do feixe de elétrons incidentes.

Agradecemos ao CNPq e â FINEP pelo apoio financeiro. MCAL agradece ao CNPq

pela bolsa de mestrado.
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