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RESUMO

Construímos um acelerador de elétrons de baixa energia (ooera na faixa de

0,4 - 20 kev") que dispõe dos recursos necessários para ser utilizado como

instrumento de pwriti** em áreas relacionadas com os isolantes. Neste trabalho,

ele foi empregado para estudar a emissão secundária em polímeros ou, mais

especificamente, para mostrar aue um novo método de medida de emissão

secundária, que designamos "Método de Medida Dinâmica", descrito por H. von

Seggern IEEE Trans. Nucl. Sei. NS-32. p.1503 (1985)] não permite, ao contrário do

que se esperava, obter a verdadeira curva de emissão secundária, devido à

influência axercida pela carga positiva acumulada sobra a emissão. Contudo, no

decorrer do trabalho, mostramos que a montagem descrita por ele ainda pode ser

utilizada com vantagem para i ) medir precisamente a energia do 2* ponto de

cruzamento e i i í para levantar a verdadeira curva de emissão se. ao invés

irradiarmos o alvo continuamente, usarmos pulsos de corrente.

Além disso pudemos, analisando o modo como a carga positiva age sobre a

emissão nas mais diversas situações. I) estimar a profundidade d£ escape mjuúOA B

média dos secundários; II) mostrar que a carga positiva líquida numa amoslra

carregada positivamente fioa próxima da superfíoia e I I I ) mostrar que em amostras

carregadas negativamente as cargas positivas ficam próximas da superfície e as

negativas, em maior núnero, no volume do material.



ABSTRACT

we have constructed an accelerator for the generation of low energy

electrons (in the 0.4 to 20 keV range). Tr accelerator is equipped with some

devices especially designed for the investigation of the electrical properties of

electron-irradiated dielectrics. In this work we have employed it for the study of

the secondary electron emission of irradiated p

Reference is made to a method proposed by H. von Goggorn [1FFF Trans.

Nucl. Sei. NS-32. p.1503 (1985)1 which was intended for the determination of the

electron emission yield especially between the two cross-over points in a single

run, here called the dynamical method. Me have been able to prove that, contrary to

expectation, this method does not give correct results over the entire emission

curve. Rather i t gives yield values which are too low by 25*/. in the region where

the emission exhibits a maximum, due to the interaction between the electron

emission process and the positive surface charge of the dielectric.

However the method needs not to be dismissed entirely. As it is, it can be

used advantageously for the precise determination of the energy of the second

cross-over point. In addition, with the same set up, the method could be improved by

replacing the continuous irradiation of the sample by a pulsed irradiation, leading

to results essentially the same as those shown in the literature.

Finally, analysing the process of interaction between the positive charge of

the dielectric and the mechanism of electron emission in several situations, we

were able: I) to determine the maximum value and the average value of the escape

depth of the emitted electrons; II) for a sample with a net positive charge, to show

that the positive charge resides very near the surface of incidence; III) for a

sample with a net negative charge, to show that the positive charge also resides

near the surface while the (prevalent) negative charge resides in the bulk of the

material.



CAPITULO I

INTRODUÇÃO

1.1. Considerações

A técnica de irradiar materiais sólidos com feixe de elétrons

tem se revelado poderoso instrumento de oesauisa em áreas relacionadas com

isolantes. Gross (1"3), por exemplo, num trabalho pioneiro, realizado em fins da

década de 50, mostrou aue olacas de certos dielétricos, quando irradiadas com

feixe de elétrons monoenergéticos com energia suficiente para penetrar apenas

uma fração da espessura do material, eram capazes de aprisionar cargas

(negativas no caso), cue apresentavam decaimento extremamente lento à temperatura

ambiente. Tais cargas fixavam-se a uma profundidade bem definida e o dielétrico.

assim carregado, apresentava comportamento semelhante aquele de um eletreto.

Subseqüentemente o método foi estendido não só para carregar folhas finas de

polímeros metalizadas numa |4) ou em ambas as faces ( í ), como também, no i.iício da

década de 70, para estudar o comportamento desses materiais, quer quanto aos

aspectos de armazenagem e decaimento de carga quer quanto aos processos que

ocorram durante ou imediatamente após a irradiação , visando obter eletretos

de longa vida.

Nessa éooca as perspectivas de aplicação de eletretos, que haviam sido

ampliadas desde a descrição, em 1962, do primeiro microfone usando como

transdutor eletro-acústico um aletreto feito com folha fina de polímero ( l 0 ) ,

impulsionavam as pesquisas na área. 0 feixe de elétrons mostrou-se, então,

ferramenta de trabalho muito valiosa pois permite exercer o controle sobre

parâmetros como a densidade, distribuição superficial e profundidade de carga

injetada '" ' .

0o conto de vista da confecção de um eletreto, a injeção direta de

carga às custas de um feixe de elétrons pode ser considerada como um efeito útil.
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Há cartas situações, antratanto, am qua isso pode trazer afeitos indesejáveis. É

o caso, DOT exemplo, dos satélites em órbitas geosíncranas, que, em determinadas

ocasiões, ficam sujeitos a um intenso fluxo de elétrons com energia na faixe de 3 a

200 keV, provenientes do Sol. Partes exteriores de um satélite revestidas com

dialátricos podam, então, carre9ar-se até o ponto de provocar descargas u 2 ) da

maneira semelhante a que foi descrita por Gross ' l l , pela primeira vez, em 1957.

Esse fenômeno pode não só perturbar temporariamente os sistemas de controle

como também danificar superfícies óticas, células solares ou as superficies

responsáveis pelo controle térmico do satélite (13). A fim de se precaver contra

os efeitos adversos associados a essas descargas, é essencial entender o

comportamento dos materiais utilizados quando submetidos ao bombardeio de

partículas carregadas. Para isso, reproduz-sa o fenômeno am terra irradiando com

feixe de elétrons materiais isolantas colocados dentro de uma câmara de vácuo que

simula o meio ambiente do satélite'14'15*

A situação descrita acima não é a única em que a acumulação de carga

resultante da injeção direta de elétrons oode causar problemas ou impor

limitações. A face plana de um tubo de raios catódicos típico é recoberta por uma

fina camada de material fluorescente que tem, em geral, uma resistência específica

na faixa de IO13 - IO14 ohm cm. A resistência específica dos vidros utilizados

para confeccionar o tubo, por sua vez, está dentro da faixa de IO11 - IO13 ohm .cm

Desta maneira, a tela como um todo constitui um dielétrico oue poderá carregar-se

ao receber o feixe eletrônico, a menos que se encontre um* maneira de remover a

carga injetada por ele. Um método prático de remover a carga é lançar mão da

emissão secundária, um tema gue será discutido em detalhes no Cap II. Vamos,

portanto, no que segue resumir o essencial, apenas para dar seqüência à

exoosiçao.

A emissão de elétrons cor um sólido pode %v induzida de várias

formas • uma delas é irradiar sua superfície com elétrons. Se a superfície for

bombardeada com elétrons de energia £ , emitirá outros cujas energias variarão

na faixa de Q a £. Cs que têm energia entre 0 e 50eV, que são em maior número,



costumam ser designados elétrons secundários ou verdadeiros secundários 0

coeficiente de emissão secundária <S). definido como a razão entre o número de

secundários e o número de primários (elétrons incidentes), deoende, entre outras

coisas, das características do matarial a da energia dos elétrons do feixe.

Para a maioria dos coroos sólidos,

incluindo ai os materiais normalmente

utilizados na fa^-icação de telas, o

valor máximo de S excede a unidade. Por

outro lado é igual a ujn somente em

duas energias características, E, a ER ,

ou em dois pontos característicos, a

e 6 > conhecidos, respectivamente, como

i- e 2* Dontos de cruzamento (Fig I.I).

Fig.1.1 Coeficiente de emissão secun-
daria em função do energia dos
primários.

Imaginemos, agora, para simplificar, um

tubo de raios catódicos aue tenha um

catodo (aterrado), um único anodo (com

orif ício central) a um potencial VA > 0 e

uma tela inicialmente descarregada 0

potencial de superfície inicial, V5>1 , da

tela é tal aue 0 < VS|i í Vft (Fig. 1.2).

ANODO

CATODO

TELA
PI

Vi 2-

Fiq.I . 2 Canhão (simples) de elétrons.

Nestas condiçois, os elétrons emitidos pelo catodo aue conseguem cassar pelo

orifício central do anodo tem uma energia, ao sair do orifício, igual a eVft (onde e

é o módulo da carga do elétron). 0 aue acontece, posteriormente, com os elétrons

aue se dirigem oara a tela deoende do potencial (Vs) da tela em relação ao do

anodo ou de sua evolução durante a irradiação. De aualauer forma, a energia de
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cada elétron aua atina» a tela. ou seja, sua energia efetiva E M , será igual a

eV5 aue, em relação à curva da emissão secundária (Fig. I D oode estar abaixo

de Ey entra E,s E, ou acima da E«. Lavando-se am conta o fenômeno da emissão

secundária ó possível mostrar que (1*'

1*) Se a energia efetiva inicial (E^J for menor aue E, , a tela acumulará carga

negativa até aue seu ootencial se estabilize no ootencial do catodo. auando

então a luminescência cessará (DOIS OS elétrons não mais atingirão a tela),

2?) Se E ^ estiver entre E, e E, a tela acumulará carga positiva até que seu

potencial fique ligeiramente mais positivo aue o potencial do anodo (por

isso costuma-se dizer aue o potencial da tela, neste caso, estabiliza-se no

potencial do anodo) e

3*) Se E ^ for maior aue E* a tela começa a carregar-se negativamente, um

camoo desacelerador instalar-se-á entre o anodo e a tela, desencadeando, como

conseqüência, um processo de redução da energia efetiva dos elétrons aue

será interrompido somente auando E^ > E , s eVN , ou seja. auando 5=1.

Vg, ohamado 2? potencial critico ou "«tricking potential" do isolante, á

um dos parâmetros importantes H» tela pois define a máxima energia com que um

elétron do ^eixa pode atingi-la. 0 fato de existir um potencial limite para a tela é

eouivalente a dizer aue um aumento no potencial do anodo nãg resulta, como

conseqüência, num aumento no brilho emitido pela tela no momento de aparar o

feixe, pois esse brilho depende da energia efetiva E«* cio elótron, cujo limite é eV/H.

0 7?- potencial crítico, por sua vez, também está limitado, pois o seu valor,

considerando-se os materiais mais freauentemente utilizados na fabricação de

telas, está na faixa de 5 a 25 kV Assim, indeoendentemawte do potencial do anodo, a

máxima energia com aue um elétron atingirá a tela nio deve exceder, na melhor das

hipóteses, 25keV. Acontece, porém, que imagens mais nítidas e brilhantes somente

são obtidas com energias mais altas, de modo que nesta oaso não é possível usar a

emissão secundária para remover a carga acumulada na tela.
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Um método alternativo foi descoberto por Ehrenbergu7), em 1937 na

Inalaterra, auando. trabalhando no desenvolvimento de tubos de raios catódicos

oue utilizavam alta tensão aceleradora. observou aue o material fluorescente

normalmente isolante utilizado nas telas tornava-se apreciavelmente condutor

auanoo exposto a elétrons rápidos. Imediatamente aproveitou a idéia para

desenvolver um tubo experimental11" em que a face exposta ao feixe foi coberta

com uma película condutora, ligada eletricamente ao último anodo do canhão, antes

de receter a camada de material fluorescente. Com isso, os elétrons aue atingem a

tela o fazem com uma energia aue é função apenas da tensão aceleradora e não

mais do potencial da tela (pois tela e último anodo estão, agora, a um mesmo

potencial).

De modo semelhante, Epstein « Pensak'19', investigando o mesmo problema

mas trabalhando nos Estados Unidos, usaram um método, ainda hoje empregado, aue

consiste em aplicar uma película condutora por cima do material fluorescente.

Em ambos os casos a solução foi possível graças à alteração da

condutibílidade elétrica do isolante quando exposto ao feixe, um fenômeno

conhecido como condutibilidade induzida cela irradiação com elétrons.

Um parâmetro importante, auando tratamos com a condutibilidade

induzida por elétrons (CIE) é o fator de ganho(g), isto é, o número de

transportadores secundários produzidos por um único elétron primário. Os

primeiros trabalhos realizados sobre a CIE revelaram ganho extremamente

baixo, da ordem de 10 - 10 ou menos ao passo que a aplicação, bem sucedida,

da CIE para remover a carga acumulada na tela de tubus de raios catódicos

indicavam que g deveria ser da ordem da unidade (20> Não é para estranhar,

portanto, ou* as mesmas pessoas aue estavam trabalhando para resolver esse

problema, como Ehrenberg e Pensak, entre outros, passassem a se interessar pela

condutibilidade induzida por elétrons (21/22) • estivessem entre os primeiros a

sugerir sua aeUcaçío prática, tendo em vista que as pesquisas iniciais indicavam,
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considerando certos isolantes e sob condições aorooriadas. valores de a da

ordem de várias centenas.

Desde aouela época o feixe de elétrons tem se mostrado um meio

poderoso no sentido de liberar transportadores nos isolantes e, desta forma,

permitir o estudo da suas propriedades eletrônicas indepanoantemente das

restrições aue a excitaçio ótica impõe <A condutibilidade induzida no dielétrico

por fótons somente é possível se suas energias caírem dentro de uma das bandas

no aspeotro da absorção do dialátrioo (21)>.

Nos exemplos acima mostramos como, às vezes, a injeção direta de carga

espacial Dode ser útil e de como, em outras vezes, oode causar problemas ou imoor

limitações (E as referências citadas objetivavam apenas dar exemplos de como,

utilizando-se o faixe eletrônico como ferramenta básica da trabalho, as pesquisas

na área podem ser conduzidas).

Mas cargas elétricas não são injetadas apenas por feixe de elétrons.

Quando um isolante é submetido a um campo elétrico, vários fenômenos podem

ocorrer: Cargas espaciais internas movam-se sob a influencia da campo elétrico

aplicado, dioolos são parcialmente orientados ao longo da direção desse campo,

íons podam migrar e, sob certas condições, oargas podam ser transfmridas nas

interfaces (em particular-, o eletródio pode injetar carga no dielétrico) Da mesma

forma aue discutimos no início deste Capitulo, estes efeitos, no todo ou em parte,

podem ora favorecer ora limitar a execução de um determinado propósito Quer

numa ouer noutra situação seria altamente desejável entender, da forma mais

completa possível, os processos físicos envolvidos a fim da sermos capazes de

controlá-los, por exemplo no preparo de um eletreto ou, ao contrário, para evitar a

formação de condições dt ruptura, no caso do material ser usado como isolante em

cabos de alta tensão ou em capacitores. Para isso é preciso conhecer a

distribuição de carga espaoial ou de polarização no volume do material123'

As primeiras medidas nessa direção foram feitas, cortando-se

mecanicamente o material em finas fatias e medindo-se a polarização de cada fatia

por meio de corrente termoestimulada124' 0 método apresentava limitações • não se
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aplicava a filmas finos da polímeros; por isso outras abordagens foram sugeridas,

principalmente a partir de 1976.

As novas técnicas baseiam-se em medidas de variações de grandezas

elétricas enouanto o material está sofrendo, gradualmente, modificações ao longo

d* sua espessura pala difusão da um pulso térmico'2*1, pela propagação da um pulso

acústico'2" ou pala axcitaçSo com um faixa de elétrons'271.

A utilização de um feixe de elétrons como se fosse uma sonda, embora

sendo um método destrutivo, tem permitido medidas diretas de alta-resolução (2 t>2"

A técnica se aooia em dois fatos: i?) A profundidade de penetração do feixe no

material depende da energia dos elétrons do feixe e 2*> Na região irradiada a

mobilidade é maior oue na região não irradiada. A montagem consiste em colocar a

amostra entre dois eletrodos, aterrados via medidores de corrente, e fazer o feixe

incidir num deles. Uma medida das correntes fluindo através dos dois eletrodos

pode levar à distribuição de carga contida na região irradiada. Variando-se, então,

a energia dos alátrons incidentes, á possível varrer a espessura total da amostra

e com isso levantar o perfi l da distribuição de carga no seu interior

Tendo em vista as considerações feitas até aoui. visando ilustrar a

versatilidade do feixe de elétrons como um instrumento de pesouisa na área dos

isolantes. é natural supor que, mais dia menos dia. o Gruoo de Eletretos viesse a

pensar em ter um acelerador de elétrons apropriado para pesauisas nessa área

12 S orimmiro acelerador d± mlêtrons aonsiruido no Grupo dm Eletretos

A instalação do primeiro acelerador de elétrons no Grupo de Eletretos

deve-se ao entusiasmo e empenho do Prof BGross e ao trabalho dedicado de seu

orientado, Bel Gilberto M. Sandonato'301 (0 prof Gross, em particular, já vinha

utilizando faixe da elétrons em suas pesquisas sobre filmas finos de polímeros nos

"AT&T Bell Laboratories" em Murraw Hill. New Jersey, onde, á convite da empresa,

fazia visitas pariódioac da trabalho dasde 1972(31V
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A idéia desenvolvida, am principio bastante simplas, consistia am

utilizar como fonte de elétrons o canhão utilizado Delos fabricantes de tubos

da cinescòoios am branco a preto. Esse canhão apresenta numa estrutura rigida, o

catodo, aue à uma superfície plana recoberta com oxido a aauecida indiretamente

por um filamento, e o conjunto de lentes eletrostáticas responsáveis pela

localização do feixe na tela.

Como qualquer protótipo, o acelerador construído, utilizando esse

canhão, apresentou alguns oroblemas, principalmente de ordem prática. 0

levantamento de alguns deles e sugestões para corrigi-los foram feitos pelo

prório Gilberto em sua Dissertação de Mestrado (Ver Ref 30, o i l l ) e outros foram

levantados por nós auando iniciamos o trabalho Os principais oroblemas estavam

relacionados com o sistema emissor de elétrons, com o divisor de tensão utilizado

para polarizar os diversos eletrodos do canhão (num total de 5) e com a

centralização do feixe sobre a amostra.

Todos esses problemas acabaram sendo resolvidos naturalmente depois

que concluímos ser mais interassanta projetar um outro acelerador, tendo em vista

a avaliação preliminar aue havia sido feita, a natureza das medidas pretendidas

(de imediato e a longo prazo) e a pesauisa bibliográfica aue vínhamos fazendo.

0 novo acelerador, que será descrito em detalhes no Capitulo v i tem

como emissor um filamento metálico aauecido diretamente e, como sistema

acelerador e focalizador, um conjunto de eletrodos (grade, L- e 2s anodos) e mais

uma bobina focalizador a (lente de projeção principal) Os oroblemas ficaram

resolvidos porque:

1-) Um filamento metálico aauecido diretamente é o emissor apropriado oara ser

usado em sistemas que precisam ser abertos com freqüência ou nos quais o

vácuo é relativamente pobre ("10" torr), como acontece no nosso caso ou na

maioria dos microscópios eletrônicos, por exemplo. Ao contrário do emissor de

oxido, não sa deteriora facilmente quando bombardeado com ions positivos nem

se torna inativo quando exposto ao ar depois da esfriado13a'331 ,
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2*) A configuração escolhida Dará focalizar e acelerar o feixe tornou viável a

utilização de fontes ligadas em série Dará Dolanzar os diversos eletrodos.

Isto não só eliminou os problemas com o divisor de tensão como tornou a

operação do acelerador muito mais prática a cômoda a

3?) A centralização do feixe sobre a amostra passou a ser feita simplesmente

inclinando o eixo da bobina focalizadora, ao passo aue antes era a amostra

que se deslocava sob o feixe.

1.3. Objetivos de nosso tf-

Os objetivos da nosso trabalho podem ser resumidos em dois itens:

A) Construir, tomando como ponto de partida o trabalho de G.M Sandonato, um novo

acelerador de elétrons aue opere na faixa de energia de i a 20 keV, no

mínimo, a ema disponha da recursos necessários para Que possa ser utilizado

como um instrumento de pesauisa para investigar determinadas propriedades

dialátrieas da poUmsros oomo T«í Ion FEP, Mylar, Kapton ato •

B> Utilizar o feixe de elétrons monoenergeticos parcialmente penetrantes obtido

com o acelerador para estudar, especificamente, alguns problemas relacionados

com a medida da amissão secundária em polímeros.

No Capitulo VI tratáramos da construção do acelerador a dos oroblemas

oorralatos. Já o Capitulo VII sara reservado especificamente para tratar da

câmara da amostra a dos sistemas da medidas, aue incorporam conceitos a

elementos originais. A emissão secundária, de um modo geral será discutida no

Capítulo II.
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A emissão secundária é um assunto semore atual Do ponto de

vista prático, por exemplo, são as características da «missão secundária am função

da constituição e da topografia de uma certa amostra que permitem o Microscópio

Eletrônico da Varredura formar imagens da supeficies da materiais metálicos e

não-matálicos'34'. São, também, as caracteristicas de emissão secundária de certos

dielétricos aue permitam emoreoá-los como eficientes emissores em vários tipos de

dispositivos modernos'3*1. Por outro lado, para simular, em terra, os efeitos da

acumulação de carga am suparf ícies de satálitas em órbitas geosincronas (sujeitos

periodicamente a um intenso fluxo de elétrons) e assim poder avaliar cs riscos de

descargas eletrostáticas, é preciso conhecer entre outras coisas, as

características de emissão secundária dos materiais dialétricos utilizados am

r avastimentos13*'37'.

Os procedimentos adotados comumente oara medir a emissão secundária

em isolantes. em particular, são mais complexos aue aaueles adotados oara os

condutores, pois os isolantes acumulam carga Quando bombardeados com elétrons.

Os métodos tradicionais utilizados procuram minimizar ou eliminar a acumulação de

carga na superfície durante a medida'3" Entretanto, quando Gross at al'39 '

mostraram, em 1984, como carregar positivamente amostras de Teflon FEP,

metalizadas numa única faca e polarizadas negativamente, lançando mão do

fenômeno da emissão secundária, uma nova técnica começou a ser vislumbrada.

Em 1983, von Saggarn140' , um dos co-autoras do trabalho da Gross,

mostra teoricamente que, conhecendo-se a evolução da carga armazenada e a

evolução do potencial de suparficia da uma amostra, enquanto astá sendo irradiada

por um feixe de elétrons parcialmente penetrantes, é possível determinar o

coeficiente (S) de emissão secundária de elétrons em função da energia (E) dos

elétrons incidentes.
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As medidas são obtidas a partir de uma

montagem como a esquematizada na figura

ao lado. Com o auxilio da um registrador

acoplado a um eletrometro, obtém-sa

curvas de corrente de carga em função

do tempo (Ixt), enquanto a amostra está

sendo irradiada. Essas curvas são. então,

integradas para obter a carga acumulada

em função do temoo (Qxt) e, em seguida, o

potencial de suparficie am função do

tampo Cv'gjct), uma vez qua a capacitancia

da amostra pode ser determinada (De

forma análoga a aue foi discutida na D 3,

a curva de V5xt é essencial para poder

se determinar a ant-mia afetiva dos

elétrons, isto é, a energia com aue

chagam na suparficie da amostra).

Feixe eletrônico

H 1 \ II ('

Metalização | Dieletrico
I

Fig I . 3 Arranjo experimental poro car-
regar a amostra. Vs; potencial de
superficie.Vr: potencial de polari-
zação. I : corrente medida. EEIe
trômetro R: Registrador.

A curva SxE é levantada por seções (I, II

e III na figura) a partir dos gráficos Ixt,

Vsxt e da medida da corrente do feixe.

Fig I 4 Curva da emissão secundaria
levantada por parfes( seções

r.nenn.
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3uas coisas chamam a atenção no método proposto. A primeira e aue, ao

cantrárto das outras técnicas, não se procura minimizar ou eliminar a carga

armazenada oelo isolante durante a irradiação, a Drccna curva da carga acumulada

em função do tempo é util izada cana obter a cunva aa emissão secundária, A

segunda e aue a curva íSxE) completa pcce sen obtida trabalhando com apenas três

tensões aceleradoras cana o feixe ( escolhidas convenientemente), ao passo aue,

nos métodos tnadicionais é oneciso vaniar a tensão aceleradcra tantas vezes

auantos forem o número de pontos necessánios cara construir uma boa curva

'Essas * outros detalhes ralat ivcs ao método serão discutidos nos Capítulos ill s

Pastava testar a exeauibiliaaae do metade. Cs resultaacs das crimeiras

axcerièncias fei tas nessa direção foram apresentados oor Gross at a i . ; 4 i ) em 1535,

na Alemanha, durante o 5th International Symoosium on Electrets.

Usando a mesma montagem descrita acima, os autores levanta ""am a seção

II da curva 5xE (trecho compreendido entre E, * E,,> oara auatro polímeros: Teflon

FEP, Aclar, M>jiar e Kapton. Os resultados, embora parciais, foram encorajaoores

mas haviam alguns pontos, levantados pelos próprios autores do traoalho, Que

orecisavam ser entendidos antes oue se pudesse aceitar o método cemo uma

maneira nova, rápida e confiável de obter a curva Sx£. Por exemplo, a seção I aa

curva SxE não pode ser obtida porque os autores não conseguiram determinar £,

nem conseguiram detectar a corrente negativa que era esperada toda vez aue a

anergia inicial dos elétrons chagando na superfície (energia afetiva inicial) fosse

menor aue E, A teoria prevê, também, que, se a energia dos elétrons do feixa Can.

Jdduirida às custas da tensão aceleradora) +'or menor aue E,i e a amostra fer

polarizada negativamente de tal modo due a energia efetiva iniciai dos slstrcns

asteja entre E, e £„, a curva de corrente de carga em função do tampo sofrerá uma

aueda aorupta depois aue o ootencial de superfície passar pelo zero vclts. nessa

instante devera aparecer um degrau na curva Isto também não fo i observado. E,

finalmente, as medidas de S pareciam estar sempre um pouco abaixo dos valores

encontr dos na l i teratura.
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Investigar esses Dontos é um dos objetivos de nossa oesauisa. Poraue a

corrente negativa, referida acima, não foi detectada? Ou Doraue o degrau não foi

obtido? Ou, ainda Poraue as medidas de 5 estavam sistematicamente abaixo dos

valores encontrados na literatura? Estas Questões serão tratadas, ao lado de

outras, nos Capítulos VIU a IX Um novo método da pulso para medir a «missão

secundaria, aue surgiu em decorrência dessa investigação, será discutido no

Capitulo V a utilizadc- no X para levantar curvas da emissão secundária em alguns

polímeros.
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CAPÍTULO O

A EMSSÃO SECUMMRIA

D l . Introdução

Estudando a reflexão de um feixe de elétrons incidindo sobre um alvo

metálico, no vácuo. Austin e Starke constataram em 1902 aue, sob certas

circunstancias, os alátrons ref latidos aram am maior numero aue os incidentes.

Isto ara um indicio de que os elétrons do feixe (primários) ao atingirem o alvo

estavam liberando elétrons do metal; isto é, elétrons secundários estavam sendo

emitidas oela superfície'42'. Desde então o assunto tem sido objeto de numerosas

investigações teóricas e exoerimentais, como cedemos notar observando as

referencias citadas em alguns trabalhos de revisão mais recentes e

representativos ( 4 3-"' .

Segundo Dekker , o fenômeno da emissão secundária code ser pensado

como ocorrendo da seguinte forma: Quando um feixe de elétrons atinge a superfície

de um sólido, uma certa fração é refletida elasticamente e a restante penetra no

sólido. Os orimários que entram no sólido oerdem energia através de colisões com

elétrons ligados no material, produzindo secundários no seu interior Estes

últimos, oor sua vez, difundem-se através do sólido perdendo energia DOT meio de

mecanismos inelástioos múltiplos. Alguns dirigem-se para a superfície e, se tiverem

energia suficiente, dela podem emergir como elétrons secundários (verdadeiros),

enquanto que os outros são completamente termalizados '*".

É possível também que um elétron primário, que tenha perdido parte de

sua energia dentro do sólido, retorne para escapar da superfície como resultado

de um espalhamento de Rutherford; tais elétrons são chamados çrimàrioç raf latidos
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Embora no oassado fosse comum empregar o termo elétrons

secundários como englobando todos os emitidos pela superfície, as considerações

feitas acima nos mostram qua ã possível separar os elétrons deixando a superfície

em três categorias:

a) Primários refletidos elasticamente.

b) Primários refletidos inelasticamente e

o) Secundários "verdadeiros", aue são os elétrons produzidos no interior do

material, que emergem da superfície depois de passarem por um processo de

difusão.

Tal distinção é freauentemente necessária ao se comparar dados

experimentais com a teoria.

A energia aue é tomada como a linha divisória entre os elétrons

secundários verdadeiros e os retro-espalhados é a de 50eV Esta energia é

bastante arbitrária, mas desde aue a maioria dos elétrons tem normalmente uma

energia muito menor auâ esta, a posição exata da linha divisória não é tão

importante. A figura abaixo, aue á uma curva típica da distribuição de energia dos

elétrons deixando a superfície de um material que está sendo irradiado por um

faixe eletrônico, ilust-a este fato.

N(E)

0 50 100 150 E ( i v )

Fig H 1 Distribuição de energia dos elétrons deixando a superfície de um alvo de
prato bombardeado com ele'trons de 155 eV. (Ver Ref . 4 4 , p 253)



16

O oico indicado cor *. corresponde aos primários refletidos

elasticamente. Os dois peauenos picos b correspondem a elétrons aue sofreram

perdas discretas de energia. A maior parte dos elétrons deixando a superfície, que

correspondem ao pico ç , têm baixas energias; estes são secundários "verdadeiros",

ou seja, são os elétrons aue inicialmente ocuoavam estados ligados no cristal.

A distribuição de energia dos elétrons secundários "verdadeiros"

liberados por elétrons primários (EP) com energia maior aue lOOev" é

essencialmente independente da energia dos primários e ê caracterizada pela

energia mais provável EEs^, e pela largura da curva (LM) tomada a meio caminho do

valor máximo. Tanto EeSrB, quanto LM dependem da constituição da superfície e LM é

menor para isolantst a semicondutores que para metais í 4 í '4 r \ No caso

especifico dos metais, medidas recentes ( 4 Í ) têm mostrado que lev'£ EES|ffl £ 5eV

e 3 U M í 15eV.

s '•<>

20
Enirgio ( < V )

Fig. I I 2 Distribuição de energia de ele'frons secundários emitidos por superfícies me-
tálicas e isolantes ( Ver Ref. 45) .

Feitas estas considerações e seguindo a tendência moderna '**', vamos,

no aue segue, considerar como elétrons secundários emitidos (ES) todos aaueles

aue tiverem energia E í 50eV e como elétrons refletidos (ER), elástica ou

inelasticamente, todos aaueles que tiverem energia 50eV < E £ Ep, onde Ep,

energia dos primários (EP), é maior que lOOeV.
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No aue segue vamos usar as seguintes definições:

5 (coeficiente-ou redimento-de emissão secundária de elétrons:

<n« de ES) / (rfi de EP)

n (coeficiente de retro-esoalhamento) ; (n2 de ER)/(n2 de EP)

a (coeficiente de emissão total) S + r)

Os coeficientes 5 e r? deoendem da energia dos elétrons incidentes de

modo diferente e oor isso é melhor tratá-los separadamente

A figura abaixo representa, esauematicamente, o coeficiente de emissão

secundária em função da energia dos primários. A forma geral é a mesma oara

todos os materiais: Começando com elétrons Drimários de baixa energia, 5 aumenta

com Ep até atingir o valor máximo, Sm , em E = EP,m . Quando EP è elevada além de

Epm , 5 decrpsce oois agora elétrons secundários são gerados a orofundidades

crescentes dentro do material de modo que para muitos deles a probabilidade de

atingir a superfície e dela escapar diminue. Para os metais, os valores de Sm jazem

antra 0,35 a 1,6 a para os isolantas entra 1,0 a IO*45'

0 I L
0 E. •p ,m

Fig I I 3 Coeficiente de emissõo secundaria em função do energia dos primários.
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A reta S = 1 (nos casos em Que 5 ) 1 ) cruza a curva em dois pontos, a e

£, conhecidos respectivamente como 1- e 2* pontos de cruzamento, oue

corresDondem as energias E, - av", e ^ * «V, , características de cada material. Os

potenciais V, e V» , DOT sua vez. são conhecidos, respectivamente, como l { e ?

ootanciais críticos.

Muitas vezes a montagem escolhida oara estudar a emissão secundária

permite medir apenas a. Se Quisermos, então, comparar os dados experimentais com

a teoria, precisamos conhecer o coeficiente de retro-espalhamento 7? para aue,

através da eouação a = 5 + n , possamos determinar 6

0 coeficiente de retro-espalhamento tem sido medido por vários

pesquisadoras, principalmonta am matais. Nesta caso especifico podamos concluir,

analisando os dados disponíveis (38'*3"*í1
/

i) r? geralmente cresce com o n* atômico Z,

ii) 77 é praticamente independente da energia dos primários, considerando

elementos de baixo n- atômico, e cresce com a energia des primários

no caso da elementos da números atômicos mais altos a

üi) Se Ef, > lOkeV. TI independe de E, e aumenta monotonicamente com o n?

atômico Z.

Para polímeros, am particular, os dados são muitos escassos. O trabalho

mais citado na literatura consultada tem sido o de Matskavich'**' qua apresenta

curvas de 7) versus Zp, com 0,2kaV£ E, i. 2,0keV, de oito polímeros Para aaualas

contando H, C, N a 0, como o Nylon a o Kapton por exemplo, a dependência entre f? e

Zp poda :»r expressa, segundo Burke137', pela relação empírica

r> - 0,113 E,'0'223 , ai. 1)

onde Ep é dado em keV
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Aoesar de Burke não especificar em aue faixa de energia a eauação

acima á válida, acreditamos que ala possa sar empregada no mínimo até iOkeV ou

15keV. Quando Ep > iOkeV há evidências de qu* T) independa de Ep, como no caso

dos metais. De fato, se tonarmos, por exemplo, o polimetil-metacrilato (lucite) para

o qual conheçamos (49) a dependência entre r? a E, até 25keV, varamos que 1? á

constante e aproximadamente igual a 0,06 desde 16 até 25keV (Esse valor, por sinal,

é também o valor de n para o carbono - ver ref. 44, p. 273, fig. 10)

0.3. A «missão secundária e o estado da suoerficie

A emissão secundária depende enormemente das condições da superfície,

isto é, seu grau de contaminação e seu tratamento (Ver Ref. 38, p. 70). Metais, por

exemplo, podem ter suas características de emissão completamente alteradas se

sofrerem oxidação. Por isso, sempre que possível, as superfícies devem ser

cuidadosamente preparadas e as medidas realizadas em ambiente de ultra-alto-

vácuo. No oaso dos polímeros, qua á o tema da nosso interassa, a situação é mais

complexa pois é difícil tratar sua superfície sem carregá-la eletricamente. Mas,

por outro lado, os polímeros não sofrem oxidação que é o grande problema com a

maioria dos metais. De modo aue, oara se ter uma medida confiável (em nossa

opinião) no caso dos polímeros, basta realizar o experimento numa câmara em que

se fez um vácuo limpo, isto é, um vácuo que impeça a absorção ou deposição de

impurezas

Além disso certos parâmetros são mais dependentes do estado da

superfície do aue outros. Por exemplo, acredita-se que a energia correspondente

ao 1- ponto de cruzamento depende fortemente do estado ou das propriedades da

suoerficie, ao passo que o coeficiente máximo, Sm , seria inteiramente controlado

pelas propriedades de volume do material ( í 0 )
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D.4. Profunriifinde de es7*^*^ dos clstnons sccumisf^ios

Somente os elétrons secundários excitados próximos da superfície podem

atmgi-la e dela escapar Normalmente supõe-se que a probabilidade de escape dos

elétrons produzioos a uma distancia x da superfície decresça com exp(-xA), onde V

é a profundidade de escape media. Algumas medidas dão a profundidade de escape

média, X . enauanto outras dão a profundidade de escape máxima, T. Considerando

o o
os metais, X * 0,5 - i,5nm (5 - 15 A) e T ' 5nm (50 A) ; no caso dos isolantes

X - 10 - ZOnm (100 - 200 A) e T « 75nm <750 Ã)145).

ÜS. Teoria semi-amoirio» da emissão secundária

n.5.1. Teoria Elementar baseada na Lei de ttiiddington

Segundo Dekker (44), a teoria elementar desenvolvida por Salow,

Bruining e outros está baseada na suposição de aue o rendimento da emissão

secundária S em função da energia Ew dos elétrons primários pode ser escrita na

forma

n ( x,EP ) f ( x ) dx, (11.2)

onde n ( x£p ) representa o número de secundários produzidos por um elétron

primário de energia Ep a uma distância x abaixo da superfície e f(x) representa

a probabilidade de um secundário migrar para a superfície e dela escapar.

Para calcular 5 são feitas, também, as seguintes suposições:

i) n<x£p) é proporcional à dissipação média da energia por unidade de

comprimento da trajetória, isto é,
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onde & recresenta a energia de excitação média necessária para oroduzir um

secundário (suposição para a qual existam evidências experimentais(S1)) a

u) f<x) = Bexp(-xA) . onde B é uma constante menor aue a unidade e X é a

profundidade média de escaoe dos secundários.

Levando as duas expressões acima Dará a eauação n 2. resulta

$ = . 1 j H exD < - | ) dx. (II.3)

A maioria das teorias elementares utiliza esta eauação como oonto de

partida, a física é introduzida via dE/dx, que determina a forma da curva S x£9

As primeiras teorias propostas admitiam aue a perda de energia dos

primários era governada pela Lei de Uhiddington. isto é, dE/dx = -A/E(x) . onde A è

uma constante característica do sólido. Partindo desse pressuposto, Baroody ( í 2 )

mostrou, pela primeira vez, aue era possível obter uma curva associada à emissão

secundária que fosse independente dos parâmetros B, A e t. Ou: Mostrou aue, se

Sm representa o rendimento de emissão secundária máximo, ocorrendo em £p = EPin .

então o gráfica do rendimento rediaido, 6/S-, , versus energia reduzida, £,/£,,»,

resulta numa curva que é independeria dos parâmetros B, A e «. , oue são

característicos do sólido em estudo. De acordo com esta teoria as curvas de

rendimento reduzido deveriam todas seguir uma £UCKA universal, se para todos os

materiais se pudesse aplicar a Lei de Whiddmgton

No caso dos metais os dados experimentais existentes parecem cair

dentro de uma estreita faixa, indicando a existência de uma certa curva

"universal" , entretanto a curva teórica proposta por Baroodw desvia-se
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consideravelmente da curva experimental para metais, particularmente na região

além do máximo (Fig II 4)

DJ52. Teoria baseada na * °* de Potência Generalizada

Ly« a Dekker ( í3 ) suspeitaram que a discrepância acima poderia residir

no fato da Lei de Whiddington não descrever corretamente as perdas de energia

dos Drimários. De fato. Dor esta lei conclui-se aue o alcance R dos primários è

proporcional a Ep
z ao passo que Young <54t havia concluído, analisando medidas de

transmissão de elétrons em filmes de oxido de alumínio, que R é proporcional a

Zpl'3S Como separavam qua assa ralação não mudasse significativamanta da um

absorvedor para outro, concluíram aue o fato de R ser proporcional a Ep
x '35 e não

a Cp2 ara um indício da que a Lei de Whiddington não poderia dar resultados dignos

de confiança no caso de ser aplicada para explicar a emissão secundária em

metais.

Em virtude disso tentaram estabelecer uma teoria elementar da emissão

secundária (Lai da Potência Generalizada) propondo uma lai da dissipação da

energia oara os primários na forma

dx

pois essa expressão, Quando integrada entre O e f l , conduz a um alcance R que é

proporcional a Ep1'3* , se n « 0,35 ( A é uma constante característica do material

e Q, é . provisoriamente! um expoente arbitrário).

Essa expressão, auando levada oara a eauação 113, também nos conduz,

depois de uma série de manipulações algébricas (Ver Ref. 44, DO 264-5), a uma

curva universal de rendimento reduzido , se Q For o mesmo para todos os

materiais Tendo em vista os resultados obtidos por Young e esperando aue Q não
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varie muito de um material para outro, podemos adotar n = 0,35 na teoria proposta

Dor Lye e Dekker. De fato, observando na Fig. II .4 a curva que foi obtida com

n = 0,35 , designada "Power Law", percebe-se que, no caso dos metais, a

concordância com os oontos experimentais s consideravelmente melhor do

aauela conseguida com a curva de Baroody.

4 Curvas da rendimento reduzido obtidos a partir da diferentas modalos Os pon-
tos experimentais foram incluídos para comparação (Ver Raf. 4 4 , p. 266 ) .

A principal razão para isto é que, no caso das energias Ep grandes guando

comparadas com E,,,, , S/Sn a. Ep"
n na Lei da Potência Generalizada, isto e.

proporcional a

S/Sm a E.-
1

O 34
para n - 0,33 , ao passo que na Teoria da Baroody

região(í3)
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n.5.3 Teoria incluindo efeitos de espalha—fito

Se a lei de dissioação de energia oara os primários é dada Dela

eauação II .4, a taxa de oerda de energia é maior próximo ao final da trajetória

Como conseauencia a maioria dos secundários sara gorada a uma profundidade

auase igual a R, DOIS admitiu-se aue o numero de secundários produzidos» em mediai

por um elétron primário á proporcional lS1' a dC/dx. Além disso, ao se

dadii-rir de II .4 aue R a E/**1 , está sa admitindo, tacitamanta, um único valor para

o alcance de todos os elétrons de jm feixe mono-energético; ou seja, é como se

todos os elétrons oenetrassem em linha reta no sólido. Has na realidade não é bem

isso o aue acontece. 0 espalhamento de elétrons primários dentro do material faz

com aue as pontos finais de suas trajetórias esteiam distribuídos em camadas e

não num único dano. Este efeito, naturalmente, tenderá a fazer a produção de

secundários ficar mais uniforma que o previsto no item II.5.2.

Como conseqüência do espalhamento, a perda de energia efetiva por

unidade de comprimento, avaliada oor elétron incidente, também será diferente

dacuela calculada sobre as bases de um alcance único oara todos os orimários

Analisando resultados experimentais obtidos por Youn9 ISS) sobre dissipação de

energia de elétrons de baixa energia em oxido da alumínio, Lye e Dekker |S31

concluíram que a contribuição para a dissipação de energia por unidade de

comprimento por elétron incidente é praticamente constante e dada por

Levando esta expressão para a equação I I3 e efetuando a integração entre 0 e R,

resulta

S » ^ J ^ C 1 -exp <- § ) 3 . dl .6)
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Admitindo-se aue o alcance Dossa ser dado por

R = C Ep
n+1 , (II .7)

onde C e uma constante, obtem-se

* * -

Gnde fizemos

* l í / l ^p ^^

" " > « J O

Derivando S com relação a z a possível mostrar que a função II.8 tem um

máximo Sm em z = zm = 1,843 no caso de n = 0,35. Fazendo, então, uso de II .9 e 11.10,

mais uma vez se chega a uma curva universal dada por

1- = ̂ - . «. <2.^> . <n.ii>

onde zm = 1,843.
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A função I I . i l . Dará n = 0,35 , está reoresentada na Fia. U4 Dela curva

designada "Constant Loss" , onde ela pode ser comparada com as outras duas e

com os contos exDerimentais obtidos oara vários metais. Note-se aue. na região de

baixa energia as curvas "Constant Loss" e "Power Law" essencialmente coincidem,

enauanto aue. além do máximo, a Drimeira ajusta-se um DOUCO melhor aos Dontos

experimentais. Além disso, para Ep»EP)m , 3n<z) -» z"n » de modo que S/8m (ou 5

simplesmente) è proporcional a Ep~
n .

Embora a concordância entre a curva de rendimento reduzido e os dados

experimentais até 3 4Ep̂ » (Ver Tia. II.4) seja satisfatória, desvios começam a

ocorrer em energias mais altas (Ver Fig. II.5). Além disso os dados experimentais

disporuvais mostram qua não exista uma curva comum a todos os matariais, ou saoa,

não axista uma curva univarsal 1561
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Fig U.5 Curva* dt rendimentoreduzido para o Ni, Mo, Ge e MgO. A curva A representa a
«q. obtido por Baroody. Acurvo B representa a eq. 11.11 para nz 0,35 (Ver Ref
4 4 . p . 2 7 1 ) .

Para explicar porque as curvas de rendimento reduzido diferem de um

material para outro, de um modo geral, ou poraue uma curva teórica nem sempre se

ajusta adeauadamente aos pontos experimentais obtidos oara uffl. earfo material, é

preciso apelar para mecanismos de aeraqlo e ascão» de secundários mais

detalhados e sofisticados. Quando esses mecanismos são considerados ao se

estabelecer um modelo cara a emissão, o ajuste da curva teórica com os dados

experimentais pode ser sensivelmente melhorado.
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Verificou-se, Dor exemplo, aue os elétrons retro-espalhados contribuem

significativamente oara a geração de secundários enauanto estão se dirigindo Dará

a superfície (S7) Como o coeficiente da retro-espalhamento depende fortemente do

número atômico 2 do «Oerrrnto ou do número atômico afetivo Zef do material

composto em estudo, nenhum modelo aue tente explicar a emissão secundária pode

ignorar15" 2 ou Zef ou o coeficiente de retro-espalhamento T). Kanaya a

Kawakatsu (S8) estudando a contribuição dos elétrons retro-espalhados para a

geração de secundários conseguiram curvas aue se ajustam bem melhor aos dados

experimentais. Isto fica patente auandc comparamos as curvas da Fig. IIS com

3auelas da Fig. II.6 obtidas pelos autores supracitados <Atentar, principalmente,

oara os pontos do Ni, MgO e Ge aue são comuns nos dois gráficos).

0-4|| n-S/2 power .—

. Gt -MqO] |

• KCl «Li )E>pcrn«ntai
0 2 i | _ .Ni .* l ,0,J i—

'Quartz I

Fig. n 6 Curvas de rendimento reduzido obtidos por Konoyo e Kawakotsu,levando em conta a
contribuição de retro-espalhados para a geração de secundários. Pontos experimen
tais de diferentes fontes são fornecidos para comparação (Ver Ref 58).

Q.S.4. A curva de rendimento reduzido para os isolantes

Quanto ao aspecto geral as curvas de rendimento reduzido para os

isolantes não diferem essencialmente daauelas Dará metais ou semi-condutores Isto

ooda zar visto nas figuras 1I.S a II â onde estão representados materiais das três
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categorias Curvas para polímeros (isolantas orgânicos), qua não compareçam

nessas figuras, também têm o mesmo aspecto geral, conforme veremos em seguida,

embora decaiam mais rapidamente

Se isolantes inorgânicos têm sido relativamente bem estudadas, quer

experimental auar taoricamanta (SS1, o masmo não se poda dizer dos polímeros, qua

são isolantes orgânicos. Aparentemente, o primeiro trabalho experimental sobre

assa classe da isolantas foi feito por Matskevich (4SI a a primeira tentativa da

estabelecer uma curva universal para essa classe foi feita por Willis e

Skinner . Entretanto, em nosso entender, a análise feita por estes dois últimos

autores ficou Drejudicada DOIS O aue se estudou foi <7/cm em função de Er/Ep.m e

não S/Sm em função de ZT/Zr>m . Quando o coeficiente de retro-esDalhamento r? do

material em estudo é oeaueno em relação a 5 , a diferença entre fazer um ou outro

estudo DOde não ser muito significativa, do Donto de vista de se estabelecer

comparações com as várias teorias existentes, mas auando um dos materiais é o

Taflon, que tem um coeficiente da ratro-espalhamanto relativamente grande (T)

= 0,2) na faixa de energia considerada Dor eles e um Sm S 2, a distinção deixa de

ser desprezível

Burka (37\ analisando o trabalho de Matskevich (48t mostrou qua os dados

cor ele obtidos obedeciam todos a uma curva universal (Fig. II.7).

0 Polyethylene o Polyomrde
• Polymefhoerylai* • Polystyrene
• Teflon ^ Polyvinylolcohoi

(Mottkevieh)

• p / c p , m

Fio H 7 Curva universal de rendimento reduzido seguida pelos polímeros estudados por
MatsKevich (Ver Ref. 3 7 ) .
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A curva mostrada na Fia. I I? representa a função 11.11. se se fizer n = 0,725 na

excressão II? do alcance. Se n s 0,725 . o valor de z cara o oual 8 , em II.8 ,

atinge o seu valor máximo será zm = 1284 , neste caso gn(zm) , dado pela equação

11.10, será igual a 0.6552. De modo aue. levando-se estes valores Dará a eauação

11.11, obtém-se

i,2B4 ^ £ - ) , (11.12)

expressão aue representa a curva universal seguida pelos polímeros estudados por

Matskevich.

0 fato de n ser iaual a 0,725, neste caso, parece reforçar a sugestão de

aue um expoente único na lei do alcance (eauação II .7) ou mesmo na le i da

dissioação (eauação 114), não pode descrever adeauadamente o comoortamento de

primários penetrando em alvos diversos .

0.6. O rendimento da «missão secundária am função dg ânaulo da incidência

No tratamento dado até aaui à emissão secundária, tem sido admitido

implicitamente qua os primários incidem perpendicularmente à superfície, ou seja,

com ângulo de incidência d • 0o , se medirmos d em relação à normal à suparficie.

Para elétrons primários de uma dada energia, S aumenta, à medida aue 9

cresce, de acordo com a lai (44)

S(ô) = Soícosô)'"" ; 5, r 5 (9 » 0o) , (11.13)
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onde n pode variar entre 0,35 e 0,75, se considerarmos os metais, semicondutores

e isolantes Além disso, à medida que S aumenta com 9 crescente , Sm , £,,,„ e Eu

também aumentam (Cl)

II.7 Mmdida dg emissão *mcundâria . Métodos

Da um modo gorai, as montagens descritas na literatura (38'43' í2'

estudar a emissão secundária nos mais diversos materiais incluem, como elementos

básicos, a fonte de elétrons onmários, o material alvo a ser investigado e um

eletrodo coletar, que deve ter uma geometria adequada &?ro coletar todos os

elétrons secundários emitidos pelo alvo.

As técnicas modernas utilizam um canhão JS -• strons como fonte de

elétrons Drimários e um coletor hemisférico como esqi-s^.uzado abaixo

8 Diagrama esquemotico de umo montagem poro medida de emissão secundaria is e i .
são correntes associadas a elétrons secundários formados no superfície do coletor
respectivamente por i , e i ~ .

0 canhão deve ser cuidadosamente orojetado de modo a fornecer um feixe

de elétrons mono-eneraéticos bem colimado (oara aue Dossa cassar Dela entrada do

coletor sem tocá-lo) e que seja focalizável numa amola faixa ae tensão aceleradora.
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No caso de alvos condutores é possível medir direta ou indiretamente as

correntes i^ , i s e iP , produzidas respectivamente Delos elétrons refletidos,

secundários e orimários durante a irradiação do alvo, polarizando

convenientemanta o coletor a a grada '*3) Por exemplo, is + i^ poda sar medida

primeiramente se mantivermos os potenciais do coletor <VC) e da grade (V,)

positivos em relação ao alvo. Em seguida, se V , = -50 volts . mede-se if>

diretamente e i , indiretamente a partir de in + i , . Além disso se a corrente i

através do alvo é medida, então ip também estará determinada, pois v = i - ( i^ •*- is)

Os coeficientes S, <J e 7? serão dados respectivamente, por

A distribuição de energia dos secundários pode ser estudada variando-se

'•', entre -50 volts e 0 volts.

A função da grade G é impedir que os elétrons secundários gerados no

coletor voltem para o alvo e falseiem as correntes aue estão sendo medidas,

ouando fazemos o potencial da grade negativo com relação ao alvo Para isso a

grade è mantida a um potencial negativo de -SO volts com relação ao coletor, pois

dessa forma os secundários gerados no coletor retornam para ele

No caso dos isolantes as medidas não são tão diretas ouanto às

realizadas com os condutores, pois eles acumulam cargas superficiais enquanto

estão 3endo irradiados, as auais podem interferir nos resultados <Ver Ref 44,

o 258) Por isso é preciso minimizar ou eliminar, durante a medida, o carregamento

da «uperf icie irradiada (3S) . Algumas vazes isto é feito preparando o isolante na

forma de filme fino depositado sobre um substrato condutor, de modo a manter o

potencial da superfície sempre próximo do potencial do substrato às custas de

correntes de fuga através da amostra. Outras vezes aumenta-se a condutibilidade

do isolanto às cuctas do calor " 4 I ou utiliza-*» a própria oondutibilidada induzida

oela irradiação para descarregar a amostra
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O método mais versátil Dará se fazer medidas de emissão secundária em

isolantes é o método do DUISO usado pela primeira vez DOT Salow ISS>. Este método

minimiza o carregamento do isolante, reduzindo a carga necessária para uma

medida. Nesse sentido é usado um oulso de elétrons orimários de baixa densidade

da oorranta a da curta duração a o potencial da suparficia do isolanta á

restabelecido entra pulsos sucessivos '" ' . Além disso, para raduzir a variação do

potancial da suparficia duranta a ação do pulso, procura-sa trabalhar com

amostras de grande caoacitância, isto é, amostras finas As medidas são realizadas

numa montagem semelhante a da Fig. II. 8, substituindo o faixa continuo por um feixe

oulsado A Fig. I I9 representa, esauematicamente, o método. 0 gerador de sinal

envia um DUISO oositivo Dará a grade do canhão de elétrons provocando uma curta

avalancha de elétrons aue se dirige Dará o alvo A resDosta do alvo é amplificada

3 depois levada para um osciloscópio onde Doderá ser observada, fotografada ou

memorizada. A determinação do coeficiente S envolve a razão de dois pulsos 0

pulso de corrente secundária que è medido mantendo o coletor em +50volts com

relação ao alvo e o oulso primário que è medido mantendo o coletor em -SOvolts

com relação ao alvo

Medidas com esta técnica podem ser feitas com cargas tão oeauenas

quanto IO4 elétrons por pulso "*'.

CANHÃO DE ELÉTRONS

Fig n 9 Diagrama esquemotico de uma montagem para medida de emissão secundaria pelo mg.
todo do pulso ( Ver Rcf. 3 8 ) .
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CAPÍTULO m

TEORIA DE MEDIDA - ASPECTOS GERAIS

DM. Introdução

Nos métodos convencionais apresentados no Cap. II Dará medir a emissão

secundária em isolantes a carga acumulada oela amostra enauanto está sendo

irradiada Dode i) alterar a energia dos elétrons do feixe à medida aue se

aproximam da superfície da amostra (3Í ) ou ii> pode bloauear a ação do coletor, se

a amostra se carregar positivamente a tal ponto de ssu potencial de superficie

ficar mais positivo aue o ootencial do coletor. Eis Doraue é preciso minimizar c

carregamento durante a medida e eliminar a carga após cada medida, como foi -Peito

no método do pulso descrito no Cap. II.

No método originado do trabalho de Gross et a i ( 3 9 ) de 1984, descrito por

von Seggern [40>, a preocupação com a carga acumulada deixa de existir. 0 coletor

como elemento de medida é eliminado e a emissão secundária passa a ser estudada

a Dartir da própria evolução temporal da carga armazenada e do potencial de

superficie, enquanto o alvo está sendo irradiado pelo feixe. Este método, que

sara descrito no capitulo seguinte, pressupõe, no entanto, que a carga do

dielétrico não interfere no processo de emissão, ao contrário do aue pudemos

constatar no decorrer de nossa pesauisa, quando experiências que realizamos (Ver

Cap. IX) demonstraram que a carga em excesso , acumulada pela amostra durante a

irradiação, interfere de fato na emissão.

Apesar dessa interferência o método não perde o seu interesse.

Primeiro porque as curvas de emissão assim obtidas também tem a sua serventia.

£ segundo porque ainda é possível, utilizando-se a mesma montagem mas

modificando-se a forma de realizar a medida (Ver Cap. V), obter o coeficiente de

emissão total sem que essa interferência se manifeste.
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Neste capitulo, em particular, vamos estabelecer a teoria da medida que

servirá de base para os métodos que serão descritos nos dois capítulos seguintes.

A descrição aue apresentaremos foi sugerida, em linhas gerais, pelo trabalho de

von Seggern, mas haverão diversos elementos novos. Um deles. Dor exemelo, é o

fato de usarmos uma expressão mais geral para a corrente total através da

amostra e um outro é aue em vez de S determinaremos o. ooraue na prática é o aue

o método permite medir (Von Seggern discute aDenas o caso em aue T? « 5 , de modo

aue pôde fazer S S cr) Oo ponto de vista da montagem a ser utilizada, a novidade é

a colocação de uma tela metálica aterrada cobrindo a abertura sobre a amostra.

]H2. A corrente total através da amostra durante a irradiação

Na Fig. UM, aue mostra o esquema do circuito utilizado, o filamento

emissor está a um potencial Vr < 0 e a tela metálica, cuja função é uniformizar

o campo elétrico entre a abertura e a amostra, está aterrada. A traseira da

amostra, aue é metalizada, pode ser polarizada a um potencial V r V5 é o potencial

da superf icie que recebe os elétrons incidentes e U • V5 - V r é a diferença de

potencial a que fica submetida a amostra depois de ter adquirido uma certa carga.

Se a espessura d da amostra for bastante pequena com relação à distância 0

entre a tela metálica e a amostra, U será devida apenas ao excesso de carga na

amostra.

Admitindo-se aue a carga seja puramente superfical, distribuída

uniformemente, e aue as dimensões laterais sejam grandes com relação a d. , U

pode ser escrito como

U = J E (x) dx = <rs £ , (III.l)

onde E é a intensidade do campo elétrico no material, <rs a densidade de carga

superficial, d. a espessura da amostra e c a constante dielétrica de material
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isolante em estudo Como rodemos ver na Fig UM. os elétrons emitidos oelo

filamento são acelerados em direção à tela metálica e atravessam-na com Lima

energia cinética Ep = -eVr , onde e. é o módulo da carga do elétron. No esoaço

antre a tala a a suoerf icie superior da amostra a energia cinética da um elétron

sofre uma variação eVs , de modo que a energia com que atinge a superfície , ou

seia. sua energia efetiva, será dada oor

eVs(t) = e CVf(t) - VF] (HI .2)

onde

(t) = U(t) + V r . <m.3)

Fig.m 1 Diagrama esquemotico de uma monta,
gtm para carregar amostras.

Vs potencial de superfície.
V r potencial de polarização
I : corrente medido
l r corrente dos emitidos.

Ip : corrente do feixe.

I corrente dos emitidos recaptu-
rados.

Vp : potencial do filamento.

Eletrometro
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A corrente I(D qua atravessa a amostra, medida por um eletrómetro ligado

ao eletródio traseiro (açodado a um registrador), será dada. na sua forma mais

geral, por

!<u = iP + íffit) + ire<t) , an.4)

onde

•„ é a corrente do feixe,

Itf é a corrente associaria aos ES + ER e

Ire é a corrente associada à tração dos ES+ER aue, eventualmente, venham a ser

recapturados pela superfície ceio *ato da amostra poder est»^ carregada

cositivamente.

Essa expressão generaliza a eouação da corrente usaaa Dor ven Seggern

Dela inclusão da carcela I r e , cuja presença se fêz necessária pelo fato do campo

elétrico entre a tela e a amostra ooaer ser tal aue cermita todos cs ES+ER

escaparem da superfície e atingirem a tela (quando então ! r e » 0) ou permita que

apenas os de mais alta energia o façam.

Para analisar a evolução temporal da corrente é conveniente estudar,

separadamente, os casos em aue Vs £ 0 e Vs > 0.

i-Caso: Potencial de superfície negativa ou zero.

Se, na F i g . I 11 i , Vs í 0, nenhum elétron secundário ou refletido

será chamado de volta, cor tanto ! r a - 0. Neste caso a eauação III .4 se reduz a

I(t) = Ip + Iff(t) . an.5)

0 coeficiente de emissão total (Ver Seção II .2), por outro lado, será dado por

(111.6)
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onde o sinal negativo foi introduzido para deixar cr semore positivo, uma vez aue

Ia e Ip s lc de sinais contrários

Das eouaçôes III.5 e III6 resulta, então, se Vs £ 0,

W,> rlpCl-ff 1 3 (III?)

ou

<r CE^t)] - i - Kü . OT.8>

Esta última, em particular, e a expressão a aue se reduz a eauação 9 da

Pef 40, para o caso de Vs £ O, se substituirmos 5 oor c (Nota: Na Ref 40, V5 é

designado Vs)

2? Caso- Po tenc ia l de s u p e r f i c i a p o s i t i v o

Se Vs > 0, nem todos os ES a ER conseguirão escapar da suparlicie a

alcançar a tela metálica; na realidade somente atingirão a tela elétrons emitidos

com E' > ev1,. Para determinar a fração dos aue chegam na tela é preciso conhecer

a função distribuição de energia de todos os elétrons deixando a superfície da

amostra. A função distribuição de energia dos ES-t-ER normalizada , gC) , aue tem

o aspecto da Fig. II1, está esauematizada na Fig. Ill 2

«V, Ep Eef=Ep*eVs

Fig.m.2 Funcõodistribuição d«en«rqio. normalizado,dos «l«*trons secundários (ES) mais
r«fl«fidos(ER).
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Nessa figura ilustramos a situação em Que eVj < E^ , os elétrons

refletidos elasticamente tem energia Eef = eVs + Ep A área hachurada reoresenta

a fração dos elétrons, num dado instante, aue conseguem vencer o camoo elétrico

entre a tela e a amostra e deixá-la definitivamente. Esta fração, a qual realmente

contribue oara a corrente I(t). è dada oor

"J 9íE') dE'. (III .9)
V

A área não hachurada. igual a

J g<E')dE' . <\\\ 1 0 )

corresponde à fração dos elétrons oua são recapturados pela superfície e que

oor tanto não contribuem oara a corrente. Como a soma das duas frações é igual a

um, ou seja,

f g<E') dE' - 1 , (HMD

oodemos escrever ainda a seguinte identidade

<r J g(E')dE' = Iff J g<E')dE' «• \c J g(E')dE' =
o o ev,

- - Ire • Iff J g(E')d£' , (III.12)
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DOIS a erimeira carcela corresDonde acs elétrons aue sãc recacturaaos (Ire s !<r

são de sinais contrários)

Levando 111.12 Dara ill .4 s lembrando aue Io- = -<rCE9fít)]Ip (Dor III .6) resulta,

finalmente,

Kt> Ip \' i - a icefan f 3<E')dE' V , se Vs > 0. (III. 13)
V

A eauação III. 13 difere da eauação 5 da Ref 40 aDenas oelo *ato de

acarecer v sm ver 5 e EBf no limite superior da integrai em vez de 5G. Para von

3egge~n, além disso, a integral é zero toda vez aue v1. > -t-5G volts, auando então

lit) = Ip , ao casso aue cara nós ela será semore diferente de zero cara Vs > 50.

A conseauencia disto, do ponto de vista experimental, s aue Ip nào code ser medida

simplesmente considerando I(t) = Ip enauanto V5 > +50 volts como o foi,

erroneamente, n» Alemanha por Gross i n ) a colaboradores. Como aproximação, este

procedimento será aceitável apenas quando r? « 1, am geral a corrente IP

deverá ser medida separadamente. É por isso que decidimos construir um copo de

Faraday na própria câmara de amostra pois esta foi a maneira que encontramos de

medir a corrente do feixe de forma independente e inequívoca (Ver Cap. VII)
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CAPÍTULO IV

MÉTODO DE MEDIDA DNAMICA

IV.i Introdução

A vantagem do método descrito por von Seggern (40> á que a curva <y x E

completa pode ser obtida trabalhando-se com apenas três tensões acelerador as

para o feixe (escolhidas convenientemente), ao casso aue nos métodos tradicionais

é oreciso variar a tensão aceleradora tantas vezes auantas forem o número de

contos necessários para construir uma boa curva. Dai a designação "Método da

Medida Dinâmica".

Segundo von Seggern, se escolhermos na montagem esouematizada na

Fig. Ill i, situações em aue V$ £ 0 durante toda a irradiação, poderemos utilizar

a eauação III .8 Dará levantar a curva a x E Para ver como isso é feito, é

conveniente reescrever a expressão III .8 como

<7 CE, -r eVs(t)3 - i - - p i , (IV i)

onde a eauação III .2 foi usada para explicitar Eef Desta eauação vemos

claramente aue, uma vez conhecidos l f , I(t) e Vs(t> , cr em função de E

fica deterrinado.

A fim de obter as correntes I(t) e l, usamos, respectivamente, um

registrador acoplado ao eletrâmetro da Fig. IH.i e um copo de Faradau

especialmente projetado (Ver Capítulo VII , Seção VII .2.2). VS<U pode ser obtido

diretamente pelo método do capacitor vibrante (Ver Capitulo VII , Seção VII .2.4), que

ãsrá o adotado nttste trabalho, ou indiretamente a partir da capacitancia da

amostra e da integração da curva de corrente I(t). Uma vez de posse dessas

medidas, calculamos, considerando vários instantes, os valores de Ee, = E, + eVs(t)

e c a partir do gráfico V,xt e da eauação IV1, respectivamente. Com o
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conjunto de cares (Eef , cr) assim obtidos levantamos a curva cr x E.

Em principio toda a curva cr x E pode ser oontruida realizando

apenas três experiências (ou seja, com apenas três conjuntos de curvas I x t

e Vs x t ), embora isso nem sempre seja o mais indicado do ponto de vista

experimentai. 0 procedimento consiste em dividir a curva em três seções (Ver

Fia. 1.4). A primeira fica à esauerda do primeiro conto de cruzamento, a seaunda

entre os primeiro e segundo pontos de cruzamento e a última à direita do segundo

ponto de cruzamento (Fi9. I I ) .

Para obter cada seção da curva, existe, ccmo veremos a seguir, um modo

apropriado üe polarj.zar a amostra e de escolher a energia dos primários.

IV 2. Obtenção d£ seção da. curva a x E à esauerda ç& i ? ponto de. cruzamento

Se a amostra da Fig. III.1 encontra-se inicialmente descarregada, a

diferença de potencial D é igual a zero e, pela eauação 1113, o potencial de

superfície inicial VS|| é igual a Vr. Assim, se fizermos Vr < 0, Vs>i sara

negativo e a energia efetiva inicial Eef)i do elétron incidindo na amostra

poderá ser escrita, usando a eauação III .2, como

Ví(l = Ep + evV = Ep - elVrl .

Se, além disso, escolhermos Vr de tal forma aue 0 < £efii i. E, então a ia. seção

da curva <r x E poderá ser obtida. De fato, se Eef/i < E, . a será menor que

um, a amostra começará a se carregar negativamente a seu potencial de superfície

irá ficando cada vez mais negativo até a ~ef = Ep + ev"s(t) = et V5(t) - VF ]

igualar-se a zero, auando então eis elétrons não mais atingirão a amostra. Nesse

instants dizemos aue o potencial aa superfície estabilizou-se no potencial do

catodo, VP , pois £çn - C para Vs s VF.
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Eçf decresce desde um valor inicial

E^-elVrl até zero eletron-volts. A Darte

cheia da curva na Fig. IV. 1 é a seção aue

oode ser obtida polarizando-se a amostra

da forma como foi descrita. Da Fig. IV 1

vemos também aue é interessante

escolher Ettfji ligeiramente abaixo de E,

Dará Doder se obter uma fração

representativa da Ia. seção da curva. Fig.H.1 Primeira seção da curva C x E.

IV.3. Obtenção da. seção da. curva £ £ E. entre gs. dois pontos dj» crtaamento

Para construir a seção da curva entre os dois pontos de cruzamento ,

começamos, na Fig. III.l, com a amostra descarregada, a fim de aue Vs,, seja igual

a Vr , e escolhemos Vr (negativo) convenientemente, de modo aue E í f j i dado por IV 2,

cumpra a condição E, < Eef)j < En. Além disso fazemos também EP > E,, (Se

fizermos Ef ; EM, a seção da curva considerada não se estenderá até Etl) Neste

caso a amostra começa a se carregar positivamente (pois <? > 1 se £, < Eefi, < E,, )

e o potancial de superficie vai ficando cada vaz menos negativo até qua

Ep + eVs(t) s e C Vs(t) - VF = eV(l (IV .3)
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Quando cr » 1 a I(t) » 0. Por esta equação vamos qua o potencial da superfície

estabilizar-se-á em Vs = VSf = V,, + VF. Esse potencial é negativo pois, para

Ep > E,, , a desigualdade Ep - E,( = -eV5if > 0 deve ser satisfeita.

A E9f cresce desde um valor inicial

Ep - elVrl até E,,. Se Eefji for ligeiramente

maior aue E, , uma fração significativa da

2a seção poderá ser obtida, como mostra

a Fig. IV.2.

Fig rz .2 Segunda seção da curva <T x E.

IV 4 Obtenção da seção da curva <rx£ j 'liJHüitfl do 2* ponto de cruzamento

Para obter a seção da curva à direita do 2? ponto de cruzamento,

começamos , considerando a Fig. III.1, com uma amostra descarregada e aterrada e

com Ep > E,,. Neste caso VSji = 0 , Eef)i = Ep e a < 1. Iniciada a irradiação, a

amostra começa a acumular carga ragativa, o potencial de supeficie vai se

tornando cada vez mais negativo e a energia efetiva vai decrescendo, pois

Eef = Ep + eVs A acumulação de carga continua até aue E w = - e (V, - V,) =

E,| s eVn , quando <j a 1 a Ut) » 0 0 potencial de superfície final obedecerá à

relação

(IV .4)
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A EQÍ decresce desde um valor inicial

E^. -- Ep até EH Nessas condições, a

+ v ^ . < - ° * 3a. seção oue DOde ser obtida

'«rsnde, evidentemente, da Ep que se

*:-•».• no inicio do experimento.

3 Te«ceiro seção da curva 0"xE.

IV 5. Extensão djQ método para medir a. fHiffrafl secundária effl condutores

0 método aue acabamos de descrever oode ser estendido oara se estudar

a emissão de elétrons em condutores metálicos, bastando oara isso metalizar a

superfície superior de uma pelicula isolanta com o metal am vista.

Neste caso a experiência será realizada mais facilmente porque a superficie

irradiada será semore uma eauiootencial. indeoendentemente do feixe depositar ou

não cargas na superficia da uma maneira uniformei a porque Vs poda ser medido

diretamente através de um divisor capacitivo '" ' . Com os isolantes os cuidados

orecisam ser maiores porque a densidade superficial de carga deve ser, em cada

:->slani&, semore uniforme em toda extensão da área irradiada. Isto nos obrigou a

Dr-'^tar um acelerador de elétrons que cumpra essa exigência, isto é, aue deposite

ufi-torm ->mente a carga sobre a superficie (Em caso contrário, cada ponto da

supor . <a «ntaria a um potencial difarsnte durante a irradiação).
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IV 6.

Nos CASOS descritos no item anterior tomamos o cuidado da iniciar o

experimento sempre com a amostra descarregada Para isso diferentes amostras

virgens podem ser utilizadas ou uma mesma amostra pode ser descarregada, depois

de cada medida, às custas do próprio feixe eletrônico, para o aue é necessário

conhecer o potencial de superficie, Vs , uma vez que o procedimento a ser seguido

em cada caso depende de V,. Em vista disso é conveniente reconsiderar

separadamente as três situações estudadas nas seções anteriores.

JV.6.1. Amostra carregada negativamente com elétrons de energia

e f e t i v a i n i c i a l menor que a energia do i- ponto de

cruzamento.

Ao final do experimento descrito na seção IV 2 a amostra

encontra-se carregada negativamente e seu potencial de superfície está ao mesmo

potencial do catodo Para descarregar a amostra completamente, o i- passo é

aterrá-la. Eis, asquamaticamente, a situação do potencial de superfície antes a

aoós o aterramento:

vr <o

Fig.ET. 4a Potencial dt superfície apôs o Fig.ET 4b Potencial de superfície opo's o
termino da irradiação. aterromenfo
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O potencial V'5)f = vF - Vr é menor aue zero, DOIS O potencial do

eletródio inferior e zero e a amostra está carregada negativamente Isto também

coda ser visto algebricamente. Da fato, sa no inicio da irradiação, o faixe

conseguiu chegar na amostra é Doraue, Dela eouação IV 2 E^(i = EP + eVr

= -ev> + eVr > 0, o aue nos conduz a Vr > VF e V'Sjí = VF - Vr < 0. Por outro

lado, havia a condição inicial EMil < E, = eV, aue nos leva a E^/f = -eVF +

eVr s -e <VP - Vr) < eV, ou a -< VF - Vr ) < V, . Como VP - Vr < 0, podemos

escrever ainda que

IV'ifíl = IVF - Vrl< V, . (IV 5)

0 segundo Dasso para descarregar a amostra consiste em irradiá-la com

elétrons de energia Ep » En » aV,,. Se Ep < £ , Í O potencial de superfície inicial

Dará esta nova irradiação é VF - Vr < 0 . então EW)i = E,, + e( VF - Vr ). Por outro

lado. se DOT IV 5 VF - Vrl < V, , então E«^ = eV, + e (VF - Vr > = eVH -elVF - Vrl

será maior aue eVn -eV,. Ma= eVH - eV, > eV, oois sabemos, exoerimentalmente, aue

V,, » v, . Logo EWji > eV, = E,. Isto nos mostra aue, fazendo Ep = E,, estamos dentro

das condições iniciais estabelecidas para o item IV 3, pois das considerações

feitas acima a potencial de superfície no inicio da irradiação é negativo s E, <

E«, < £«•

Sendo assim, uma vez iniciada a irradiação, a amostra começa a se

carregar positivamente e o potencial de superfície vai ficando cada ve2 menos

negativo até aue Eef = E,, + eV} = EH , o aue implica em se ter V, a 0. Com isso, no

término da irradiação, a amostra estará completamente descarregada.
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IV 6 2 Amostra carregada oositivamente com elétrons orimários

de energia maior que a energia do 2* ponto de cruzamento e energia

efetiva inicial entre as energias dos 1- e Z5 oontos de cruzamento

Ao final da experiência descrita no item IV .3 a amostra encontra-se

carregada positivamente e o seu potencial de superfície é V ; f = V|t + Vr . Como

antes, o 1- passo para descarregá-la é aterrá-la. Os esauemas abaixo representam

a situação do ootancial da superfioia antes a após o atarramanto

Vr<0

Fig.EL 5a Potencial de superfície apôs o
termino da irradiação.

F i g H . 5b Potencial da superfície apôs o
aterramento

Ccmo já -foi visto na seção IV .3 , VS(f = V,, + VF < 0 decorre do fato

de Ep > E,,. Por outro lado, V'í if > 0 decorre do fato de EWil < EH. De fato,

se Eefji = -eVF + eVr ( aE,, , então -<VF - Vr) < V,,. Disto concluímos que V'S|f =

V,, + VF - Vr = V,, - C - (VF - Vr) ] > 0. Esse resultado era esperado pois a amostra

está carregada positivamente e a sua superfície inferior metalizada encontra-se

aterrada

ü 2* passo para descarregar a amostra consiste em irradiá-la com

elétrons de energia Ep = E,, = eVn . Se isto é feito, Eef(i = eVM + eV'S(, > E,, , POIS

V'J|f > 0 Iniciada a irradiação, a amostra começa a se carregar negativamente de

forma rápida, ooraue, além de cr ser menor aue i , uma certa fração dos

emitidos, aue code ser significativa dependendo da intensidade de V'5>/ , é trazida
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da volta para a superfície, pelo fato de V'Sjf > 0 Este processo continua até que

toda carga positiva tenha sido compensada, o que ocorre quando Eaí= E,, + eVs = EM,

ou seja, auando Vs = 0 Nesse instante a amostra estará completamente

descarregada.

IV.6.3. Amostra carregada negativamente com elétrons de

energia efetiva inicial maior que a energia do 2-

ponto de cruzamento

Ao final da experiência descrita na seção IV 4, a amostra encontra-se

carregada negativamente e seu potencial de superfície está estabilizado em

7S)f = V,, + VF (eauação IV.4). Esse potencial, evidentemente é negativo DOIS a

amostra está aterrada e carregada negativamente Neste caso o procedimento Dará

descarregar a amostra não é único Se VF + V,, < 0 e tal aue, â£ Sê. fazer Ep = E,, ,

resultar E, < Eef;i < E,, , estaremos dentro das condições descritas em IV.6.1. e a

amestra poderá ser descarregada completamente numa única etaoa. Para

isto é preciso que 0 < (Vr + VMI < V,, - V, , desigualdade que decorre da

condição E, < E8f,, < Zn.

Se, por outro lado, IVr + V,,l > V,, - V, , o descarregamento deverá ser

feito por etacas. Começa-se primeiramente, com Ep > En , escolhido de forma a

obedecer à desigualdade E, < Eef|i < En. Iniciada a irradiação a amostra começa a se

carregar positivamente e parte de sua carga negativa é compensada. Com isto o

potencial de superfície final V£^ fica um pouco menos negativo 0 procedimento

deverá prosseguir até aue IVSjfl < V,, - V, , auando então bastará fazer Ep = E(, se

quisermos descarregar a amostra completamente .

Os procedimentos descritos são indicados quando queremos descarregar

completamente a amostra. 0 inconveniente em aplicá-los é aue em todas as

situações tratadas a Etf aproxima-se de E,, de forma muito lenta (ás vezes é

preciso esperar meia hora ou mais para que o potencial de superfície estabilize-

se em zero volts) No item seguinte descreveremos um mecanismo que permitirá

descarregar a amostra quase completamente de uma forma mais rápida
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IV .7. O maianismo de "auto-regu tacão" • suas conseqüências

IV 7 1 0 mecanismo de auto-regu] ação

Na experiência descrita em IV 3 uma das condições estabelecidas dizia

oue Ep deveria ser maior que E,,. Esta condição adicionai foi imposta Dará que Eçf

pudesse crescer desde um oeoueno valor acima de E, até En . se não fosse assim E^

não chegaria em En

Suconhamos, ov um instante, que Ep < E» e que, para um Vr < 0

conveniente, E, < E^^ < E, . Com o inicio da irradiação a amostra começa, como no

caso tratado em IV 3, a acumular carga positiva e o potencial de superfície vai

ficando cada vez menos negativo Quando Vs atingir o valor rero, Eef será igual a

Ep íDela equação III2), aue. oor sua vez. é menor que E,, cor hioòtese. Nesse

instante, portanto, o número total de elétrons amitidos pela superfície ainda e

maior oue o número de orimários. Poder-se-ia esperar, então, aue a amostra

continuaria a se carregar oositivamente até que Eef atingisse o valor EH , auando

!(t) = 0 Isto, oorém. não é o que ocorre. A razão é que a partir do momento em que

Vs começa a ficar positivo, depois de pajsar pelo zero, o campo elétrico entre a

tela metálica e a amostra muda de sentido e elétrons emitidos de baixa energia

começam a ser chamados de volta, isto é, a equação III 7 deixa de valer e passa a

vigorar a equação III13 que é válida para Vs > 0 0 equilíbrio entre o n? de

elétrons incidentes e emergentes estabelece-se quando o n- de elétrons emitidos

menos o n? de recolhidos torna-se igual ao n- dos primários, ou, em termos de

corrente, quando I(t) = IP + Iff<t) + Ire = 0 (equação III .4).

Lembrando que c = - I^/I,, , a corrente associada aos elétrons emitidos

que são recapturados para que o equilíbrio se estabeleça poderá ser escrita

como

I r s * - J(r <i - £ > , (IV 6)

ou como
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es

f g (E') dE' = 1 r=-i rr^ , (IV 77

uma vez aue a fração dos recapturados - Ira/I<r é dada pela eauação III10 Este

último resultado também poderia ter sido obtido a partir da eauação III.13, como era

de se esperar

Considerando qua a maior parta dos emitidos têm energia da ordem da 1 a

2 sletron-volts, basta que o potencial da superfície fique ligeiramente positivo

para que o ponto de equilíbrio seja atingido.

Esse processo pelo qual o potencial de superfície estabiliza-se num

valor um pouco acima de zero volts quando E, < Eaf)i < EH e Ep < E,, , foi

designado "mecanismo de auto-regulação" por Gross e colaboradores aue o

discutiram em detalhes na Ref. 39.

IV.72. Energia efetiva inicial e energia dos elétrons primários menores aue

a enerviã do 2* ponto de cruzamento. Curva de corrente

No caso que acabamos de tratar a corrente total Kt) ainda pode estar

longa da zero pouco antes do potencial da superficie se tornar positivo.

Entretanto, quando Vs começa a ficar positivo a corrente deve cair bruscamente

para zero, pois, como vimos, basta que o potencial de superfície elave-sa 1 a 2

volts acima de zero para aue um grande número de elétrons se:a chamado de volta,

o aue faz com aue a corrente Kt) dada pela eauação III.4 vá para zero rapidamente.

Neste caso a curva Ixt deve apresentar um degrau (Figura IV,6)

Esse fenômeno, que será discutido em mais detalhes no capítulo VIII,

permite verificar a correção da teoria ou da montagem, DOIS somente será

observado se a deposição de carga for feita de maneira absolutamente uniforme
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e a emissão, considerando várias regiões da amostra, for regular

t' t
Fig.H.6 Curva de corrente através da amostra apresentando uma quedo abrupta

(degrou)no instante t'.

IV 7.3. Utilização do mecanismo de auto-regulaçâb Dará descarregar a amostra

Nas situações descritas no item IV .6, amostras com axcasso da carga

foram descarregadas usando elétrons com energias £r = EN A ooeração é lenta

ooraue a corrente Kt) através da amostra, aue em última análise é a responsável

osla compensação da carga am axcasso, a o potencial de superfície Vs<t) caem

simultânea e lentamente para zero à medida que o* -* i ( ou Eeí-»E,, ), pois u

'varia muito pouco nas proximidades de E,, .

Se, por outro lado, EF < E, as coisas se passarão de maneira bem

diferente, porque V5(t) chega em zero antes que Kt) o faça. Como a amostra precisa

carregar-se muito pouco, depois que V$ passar pelo zero, para aue Kt) =

IP + I7(t) + Ire<t) = 0, a estabilização do potencial V, ocorrerá num tempo

relativamente curto quando comparado com a situação em que se usou EP = EM. Além

disso, desde que o potencial Vs excede o zero cor cerca de 1 a 2 volts, oodemos

dizer que a amostra encontra-se quase que totalmente descarregada, quando
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o potencial Vs se estabiliza Para a maioria das situações Dráticas esse pequeno

excesso é perfeitamente tolerável

IV.8. O Potencial da superfície

IV .8.1. Madida direta do potonoial da suparfioia

0 método proposto no item IV .1 para levantar a curva JXE requer o

conhecimento de Ip , I(t) e Vs(t) Dará que se possa util izar a eauação IV. 1. As

correntes I(t) e Ip podem ser obtidas, respectivamente, por meio de um registrador

acoplado ao eletrâmetro da Fig. lll.í e um copo de Faraday. 0 potencial Vs(t) code

sar medido diretamente ou determinado indiretamente a oartir da capacitancia da

amostra e da integração da curva de corrente I(t).

S« a superfície superior da amostra também estiver metalizada, como no

caso aa situação tratada na Seção IV 5, o potencial de superficie poderá ser

medido diretamente através de um divisor capacitivo l 39 ) Mas tanto neste caso

quanto naauele em que a superficie superior não está metalizada, o potencial

também poderá ser medido, de modo semelhante aauele empregado por Moreno e

Gross {67\. pelo método do capacitor vibrante, que será o adotado neste trabalho. A

amostra, posta a vibrar, mduz um peaueno sinal AC. num resistor R de medida, cujo

valor eficaz (da ordem de micro-volt) é medido cor um amplificador lock-in e

relacionado, por meio da uma calibração, com o potencial de superfície da amostra

Com esse sistema oodemos registrar a evolução temporal do potencial de

superfície durante a irradiação, pois o amplificador lock-in, da mesma forma aue o

sletrometro, também pode ser acoplado a um registrador. Os detalhes da técnica e

da montagem adotada serão discutidos no Cap. VII.
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W.82. Determinação do potencial da supaficie a partir da curva da corrente

através da amostra.

Num sistema caDacitivo como o esquematizado na Fig. Ill i, onde as

dimensões laterais da amostra são arandes auando comoaradas com sua esDessura,

a corrente lit) através do material code, em geral, ser excressa como

'V -t- Ic <x,t) ,

onde a e a área da amostra, D o deslocamento elétrico, Ie a corrente ae condução

e x e t as coordenadas espacial e temporal resoectivamente. 3e o material

isolante em estude Duder ser considerado ideal, isto é, se as fusas cuderem ser

desoneradas, Ie = 0 , D = (£. e a eauação IV .8 Doderá ser escrita como

Kt) - C *>&. , (1V.9,

onda C é a capacitância da amostra. Integrando a sw-essão (IV 9) podemos

determinar V5(U oela relação

Vs(t) - V5(0) • A J Kt) dt . OV.iG»

para determinar a integral na eauação IV10, medimos a área

correscondsnta no gráfico Ixt com o auxilio da um planimatro. Para determinar C,

matalizamos ambas as facas de uma amostra idêntica a aua será irradiada ou a

crópria amestra depois de ter sido utilizada e medimos sua cacâcitància cor meio

de uma conte
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Essa forma de determinar Vs(t) apresenta, de um modo geral,

duas desvantagens em relaçãc à medida direta do potencial:

1- 0 potencial de superfície não é, exatamente, aquele dado pela

expressão IV.ÍO, uma vez aue 3 carga armazenada localiza-se a uma carta

profundidade abaixo da superfície. Este problema agrava-se à medida que

trabalhamos com amostras cada vez menos espessas ou à medida aue aumentamos

a energia do feixe.

2̂  0 método funciona, sem maiores precauções somente para materiais

isoiantes em aue Ie possa ser desprezada. Se houver corrente de fuga devemos

inserir um capacitor bloaueante de valor suficientemente peaueno entre a

amostra a ser investigada e a fonte de polarização, a fim de garantir aue o

potencial de superfície da amostra flutue livremente >40) Há casos, entretanto,

em que Ie deve ser considerada. Por exemplo, auando estamos investigando o

transporte de cargas através de isoiantes não ideais, o mecanismo de condução

deve ser representado por intermédio da corrente de condução Icix,t) Nessas

ocasiões a medida direta de Vs é mais interessante.
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CAPÍTULO V

O MÉTODO DO PULSO INTRODUZIDO NEST£ TRABALHO

V I . Introdução

0 método do Dulso criado c v a medir o coeficiente oe emissão secundária

em isolantes, descrito no final do Cap. II, minimiza o carregamento do isolante,

reduzindo a carga necessária cara cada medida. Esta providência, ao lado do uso

de amostras de grande capacitância, mimi-úza, também, a variação do potencial de

suoarficia da amostra, durante a ação do p-ilso, impedindo, com isso, que venha a

ultrapassar aouele do coletor e evitando aue a energia dos elétrons c<ue estão se

dirigindo oara a amostra sofra alterações significativas. Quanto mais se observar

estas condições preliminares melhor será & medida. Além disso, considera-se aue

esta é uma medida de 5 não distorcida uma vez aue o campo elétrico

desenvolvido na amostra sob a ação do pulso não e suficiente para interferir na

emissão secundária(í4).

No método descrito por von Seggern , oor outro lado, a emissão

secundária é estudada a Dartir da própria evolução temporal da carga armazenada

e do potencial de superfície à medida que o alvo está sar.-io irradiado paio faixa.

De modo aue enauanto num método a carga acumulada é um emoecilho oara a medida,

se certos cuidados não forem tomados, no outro ela é fundamental oara a medida,

pois provoca a variação do potencial de superfície e consequentemente a variação

de energia dos elétrons aue atingem a amostra, o aue permite percorrer toda a

curva cncE com somente três operações

Von Seggern, no entanto, pressupõe aue a carga armazenada pelo

dielétrico não interfere no processo da emissão, o aue não é verdade, conforme

tivemos oportunidade de observar no decorrer deste trabalho (Ver Cap .IX). De

sorte aue, medidas de c realizadas ccmo ele sugeriu são medidas aue apresentam

distorção, ou em outras palavras, são medidas aue permitem estudar a emissão
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secundária em materiais volantes carregados, o oue, diga-se de Dassagem, Dode

ser tão imoortante auanto estudar a emissão secundária em isolantes neutros (Ver

Caoitulo Final). Mas com uma modificação no método á possível, usando ainda a

montagem esauemitizada na Fia. III. 1 . medir c sem distorção, embora tenhamos.

com isso, de .bandonar o principio de uma meüda dinâmica, para recair numa

medida estática.

V2. Prescrição do Método

Com ralação ao método descrito por von Saggarn (40' a interfarôncia na

am.ssão secundária só não acontaca no inicio da irradiação quando a amostra

ainda está descarregada Ocorreu-nos, então, levantar a curva axE levando em

conta unicamente correntes iniciais . A relação básica a ser usada ainda é a

eauação III.8, mas tomada apenas no instante t igual a zero. Assim, se fizermos

I't=O> = I, e Ee# (*- = 0) = EM (i , ela poderá ser reescrita como

<y <EafJ = i - ii . (Vi)

Para obter ã curva cnfE, variamos convenientemente a Eef|j , às custas da

polarização Vr aplicada na parte de trás da amostra (Fig IH.i) ou da energia Ep

dos slétrons do faixe, depandendo da seção da curva que estiver sendo construída

(Fig. i 4) E entre uma irradiação e a seguinte, utilizamos o próprio feixe para

descarregar a amostra. A diferença entre este prccedimentu e a c e l e descrito no

Cao. IV t aue agora cada seção da curva crxE (Fig. 14) é obtida a i v t i r de um

conjunto de curvas de corrente versus tempo (pulsos de corrente, na realiosde, em

aue acenas o valor inicial da corrente é considerado) e não a Dartir de L-na

única curva. Além do mais nãc há necessidade de registrar a evolução do
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potencial de superfície uma vez que somente o valor inicial desse potencial, aue

será sempre ajustado Dreviamente. nos interessa.

Esse métcdo é semelhante ao do DUISO descrito no final do Cao. II. A

diferença maior está na montagem aue oernute obter as seções I e II (Fia. 1.4) da

curva crxE, como se verá em seguida, fixando-se a energia Ep dos elétrons do

feixe e variando-se aDenas Vr, o aue faci l i ta enormemente a medida. Além disso, os

pulsos de corrente são registrados diretamente cam o auxilio de um registrador a

não Dor meio de um osciloscópio (como se faz no método convencional) Deis a

capacitarei* das amostras utilizadas nos autoriza a trabalhar com instrumento com

temoo de rescosta maior aue o de um OSCÍIOSCÓDIO.

V.3. Obtenção das seções fa curva trxE à esquerda djz i ? ponto <je cruzamento gy

entre os. 1- g 2? pontos d§> cruzamento pelo método do pulso

Para construir as seções I ou II da curva crxE pelo método ao pulso,

começamos com a amostra da Fig. Ill í descarregada e polarizada negativamente.

Fixamos Ep num valor um pouco abaixo de E,, , por conveniência, e medimos a

corrente do feixe (Ip) com um CODO de Faraday (Ver Seção VII 2.2). A energia

efetiva inicial será dada pela eauação IV 2 , reescrita como segue

eVr

Para a seção I escolhemos Vr de modo aue Ee//i cumpra a condição 0 < Eefii < E,,

para a seção II, Vr deve ser tal aue E, < E€f,, < Etl

0 feixe, ajustado sobre o alvo, é então liberado por alguns segundos

apenas, já aue somente o valor da corrente atravessando a amostra no instante

zero nos interessa. Em seguida a amostra é aterrada e reirradiada para aue seja
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aescarregada a esteja am condições da receber o pulso seguinte <E DOT ISBO «aue se

escolhe Ep um DOUCO menor aue El( , DOIS assim fica assegurado aue o potencial de

superfície as tara muito próximo de zero volts no término do processo de

neutralização da carga em excesso, conforme ficou estabelecido em IV .7.3).

Tendo as correntes I; , medida a Dartir do i - DUISO registrado, e IP ,

medida previamente, determinamos ^i<Eef,i ^
 c e l a eauação V I . A fim de obter

ai(^ef,i '• a^tf,, - v^Ee*,^- alteramos, sucessivamente, a polarização oara

Vr , Vr , . . , Vr e, para cada Vr fixado, repetimos as operações descritas

acima.

V.4. Obtenção da seção da. curva ffxE à direita do segundo ponto de. cruzamento

pelo método gg. pulso

Para construir a seção à direita do segundo ponto ae cruzamento,

começamos, antes de cada pulso, com a amostra descarregada e aterrada íVr = 0).

Como consaquenica E,^ = Ep (eauação IV 2)

Os pontos da curva são obtidos irradiando-se a amostra, sucessivamente,

cem elétrons de energia E, (maior aue £„> igual a E? , Ep , . . . , EPn A partir

dos pulsos registrados e das correntes Ip , Ip , . ., IPn medidas determinamos,

então, «TjiEp ), <f2^2
> • • • • • **&.?) Dela eauação V i .

0 procedimento neste caso, embora análooo ao anterior, exige um pouco

mais de trabalho, DOIS entre um oulso e o seguinte será preciso ajustar o feixe

oara a nova energia Ep, assim como medir a corrente a ele associada. Além do

mais, para zerar o potencial de superfície antes de cada pulso, a amostra Otf̂ e

ser irradiada com elétrons de energia Ep um pouco menor aue E,,, o aue implica em

novo ajuste do feixe.
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CAPITULO VI

A CONSTRUÇÃO DO ACELERADOR DE ELÉTRONS

VI.i. Introdução

Tendo em vista as medidas pretendidas para c presente trabalho e

medidas futuras com polímeros, utilizando faixa da alátrons de baixa penetração,

decidimos construir um acelerador de elétrons obedecendo às seguintes

especificações:

•J Que possa operar, no mínimo, na faixa de energia de 1 a 20 keV.

ii) Que forneça uma corrente variável entre 10"áA e 1Q"1OA, que seja praticamente

independente da energia dos elétrons do feixe,

in) Cue produza um faixa de elétrons com seção rata circular cujo diametrcmedide

no plano da amostra, possa ser escolhido entre lmm e 80mm, isto é, aue

possamos trabalhar com feixe focalizado ou desfocalizado,

iv) Que permita depositar uniformemente a carga sobre a amostra, sempre que

desejado e

v) Que o emissor de elétrons tenha vida de algumas dezenas de horas, no mínimo,

e qu» seja compatível com o fato do sistema ter de ser aberto cem freqüência

para substituição de amostras.

Para atender a essas especificações optamos por um sistema óotico

eletrônico conhecido como tetredo (catodo, grade moduladora, primeira e segundo

anodos) em associação com uma bobina dente de projeção principal), cara focalizar

magneticamente o feixe (Fig. VI. i) Como emissor de elétrons (catodo) optamos por

um filamento metálico de tungstênio não tonado no formato de um "V", aquecido

diretamente oor uma corrente que o atravessa (Ver Ref. 17, Cap. II, para mais

detalhes).
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Filamanto tíU

Fig. 3ZI. 4 Diagrama d* um canhão d« ele-
trons.ripo tatrodo.com foco-
lizacão magnético.

-Grade
Moduladora

-12 Anodo

•"—Bobina

- 2 2 Anodo
(aterrado)

A configuração tetrodo. ao contrário daauela mais simoles conhecida

como triodo (catodo, grade e primeiro anodo), permite trabalhar com uma corrente

de *eixe aue é oraticamente independente da diferença de potencial entre o

filamento e o segundo anodo (gue determina a energia dos elétrons do feixe) uma

vez que o campo elétrico nas vizinhanças do filamento vem do primeiro anodo. Esta

característica torna mais cômodo o ajuste do feixe nas ocasiões em que variamos

sua energia, orincioalmente auando a faixa de ooeração é tão amola auanto a aue

estabelecemos em i). Além disso a diferença de potencial entre a grade e o

filamento necessária para interromper o feixe, isto é, a tensão de corte do feixe,

é menor neste caso (Ver Ref. 16, em especial o Cap. 4).

Do ponto de vista da óptica-eletrônica um sistema misto como o descrito

(lentes eletrostáticas mais lente magnética) apresenta inúmeras vantagens

(aberrações menores, abertura maior e melhor aproveitamento da corrente do

catodo) sobre os sistemas aue empregam somente lentes eletrostáticas (Ver Ref. 16

p.311-3). Entretanto, no caso de um aparelho como o nosso aue não tem (nem
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precisa ter) o mesmo grau de sofisticação de um microscópio eletrônico, cor

exemplo, não são acenas essas vantagens aue determinam sua escolha; são

principalmente as considerações de ordem prática. Em geral é muito difícil, dadas

as dificuldades naturais de construção, fazer com aue o eixo óotico do sistema

coincida com o eixo de todo o conjunto mecânico, que é composto por vários

cilindros em série e suoostamente coaxiais. Por esta razão o feixe dificilmente se

aoresentará centrado deoois aue todos os eletrodos estiverem polarizados Se a

configuração óptica-eletrônica empregar uma bobina para fazer a focalizaçao

principal, a centralização poderá ser feita de modo muito simples, inclinando-se

ligeiramente o eixo da bobina, conforme se verá mais adiante.

Por outro lado aprendemos por experiência que, se o acelerador deve

trabalhar numa faixa ameia de energia, é mais fácil, de um modo geral, construir,

aiustar e operar um sistema aue adote focalizaçao (orinciüal) magnética do aue um

sistema aue adote focalizaçao eletrostatica.

Por sua vez a escolha de um filamento metálico, de tungstânio ou tântalo,

como emissor é a opção natural auando o vácuo durante a operação é relativamente

pobre (10** - 10"s torr), como acontece em muitos sistemas não selados que precisam

ser abertos com freqüência para substituição de amostras ( í8) Ao contrário do

emissor de oxido, não é vulnerável ao bombardeio de ions positivos quando em uso

nem se torna inativo quando exposto ao ar depois de esfriado 132<33) A menos aue

um propósito espeoifioo exija a utilização de um outro tipo de emissor (S9), o

filamento metálico continuará sendo, em virtude das facilidades de obtenção e

construção, uma boa ooção mesmo aue as condições de vácuo sejam melhores. Certos

pesquisadores, oor exemplo, embora usando como fonte de elétrons um canhão

comercial para tubo de TV ou osciloscóoio. preferem até, por uma ou outra razão,

substituir o smissor de oxido, comumente utilizado nesses canhões, oor um

filamento ou tira de tungstânio (70>71)
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VI2. Detalhes de construção e montagem dos diversos elementos do sistema optico-

alatronico

VI.2.1. Material empregado

As oartes metálicas foram confeccionadas em aço inoxidável 304

DOIS, alam da sar o manos magnatizável dentre os aços austaniticos (liga com alto

teor da níquel) da série 300, á um dos materiais preferidos na construção da

aparelhos de alto-vácuo, por ser duro, razoavelmente fácil de ser trabalhado,

resistente à corrosão, fácil de limpar após a fabricação e de custo relativamente

baixo (72>.

Para fixar a grade, o primeiro anodo e o filamento usamos cerâmica de

alumina que é o material isolante mais indicado nesses casos (Ver Ref 72, item

5 6 3) Para isolar a cabeça do acelerador, cue pode ficar a um potencial de até

-20kV, do segundo anodo que é aterrado, usamos o acrilico.

VI.22. Construção e montagem dos eletrodos

Nas figuras VI.2, em escala, e VI 3 estão representadas as dimensões

adotadas para os diversos eletrodos e/ou a forma como alguns deles foram

montados Tanto para este sub-item quanto para os que seguem, nos valemos de

informações valiosas e detalhadas contidas, principalmente, em duas obras

recentemente Dublicadas. A primeira é a Ref. 17 (particularmente o Cac 2), aue é

dirigida especificamente a pesouxsadores que trabalham com condutibilidade

induzida por feixe de elétrons. A segunda é a Ref 72 (especificamente as Seções

12, 3 5 e Cap .5) aue pode ser considerada como uma versão complementar ou

atualizada da obra clássica de J Strong sobre procedimentos em física

experimental (J. Strong. "Procedures in Experimental Physics"- Prentice-Hall,

Englewood Cliff, N.J., 1938). A Ref 72, em particular, apresenta não só detalhes

técnicos de montagem a construção como também referencias bibliográficas

suficientes sobre a óptica-elatrânica para a execução de projetos mais

elaborados que o nosso.
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-ACRÍLICO

50 mm

PARAFUSO PARA
CENTRAR O
FILAMENTO

O-RING

TERMINAL
ISOLANTE(TI)

HASTE META'UCA(HM)

FOLE METÁLICO (FM)

GRADE
MODULAOORA(G)

2*AN0D0(A2)

Fig.3ZI 2 Seção longitudinal do canhõ e elétrons mostrando detalhes e a maneira como
estão dispostos o coto ' o , , . or"« moduladoro, I 1 e 2 * anodos. Os terminais para
as ligações elétricos não estão representados
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O filamento F mostrado na Fig VI .2 cocem trás graus da liberdade de

movimento Girando o terminal isolante TI, podemos movimentá-lo segundo a direção

perpendicular ao plano que contém o orifício central da grade sem quebrar o

vácuo, pois a haste metálica HM está isolada do exterior Dor um fole metálico ',FM>,

de bronze-fosforoso. Este movimento Dode ser feito mesmo com o acelerador em

serviço. Os deslocamentos laterais, aue servem para centrar a extremidade do

filamento am relação ao orifício da grade no ato da montagem, podem ser feitos

através da auatro parafusos (P) colocadcs nas extremidades de diâmetros

mutuamente oerpendiculares.

VARETAS
DE

ALUMINA

=ara confeccicrar a grade 'G) e

o 1- anodo (Ai) , foram fresadas,

incialmente, três canaletas na parede

lateral de um único cilindro de aço, aue

havia sido crévia e cuidadosamente

torneado, paralelas ao eixo do cilindro e

deslocadas de 120° uma da outra. Desse

cilindro saíram a grade e o primeiro

anodo As canaletas laterais em G e Ai

aue se adaotam oerfeitamente às varetas

de alumina indicadas na Fig. VI.3 permitem

guiar G e Al Dará as posições desejadas,

onde são então mantidos firmemente por

meio de anéis de pressão

0 segundo anodo (A2) é isolado

da parte superior do acelerador por um

disco de acrílico, conforme mostra a Fig Fig 21 3 Fixação do grade modulodoro e primeiro
anodo em varetas de alumina.

VI .2.
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VI2.3. Montagem e alimentação do filamento

Q filamento da iungstânio não tonado aua amcragamos

(cadido graciosamente oela G.E. de Brasil) tem um diâmetro de 0,1mm a comcrimenta

de aproximadamente 8mm. Um filamento com essa diâmetro, aauecido a uma

temperatura em torno de 2300 K - 2500 K garante, numa montagem como a nossa,

uma corrente de faixe na faixa de iQ"6A a IO"10A a uma vida de algumas dezenas de

horas , como desejamos (Ver Ref. 17, Cap. II e Ref. 32, o. 171).

Em aparelhos comerciais o

filamento é fixado, geralmente, em duas

hastes de tungstênio por maio da solda a

ponto. Nós preferimos fixá-lo amassando

as extremidades de dois capilares de aço

inoxidável com diâmetro externo de lmm e

interno de 0,55mm nas auais havia sido

introduzido previamente <FigVI.4). Fig.2I.4Fixaçõodo filamento.

Bases de alumina aua haviam sido utilixadas num Microscópio Eletrônico

fabricado pela firma Zeis, modelo EM9S-2, e aue nos foram cedidas gentilmente pela

Dra. Carminda da Cruz Landim , do Instituto de Biociências /UNESP "Campus" de Rio

Claro, foram reaproveitadas para fixar esses capilares.

0 filamento, uma vez montado, deve parecer-se mais como um grampo de

cabelo (hairpin) do que, propriamente, com um "V", oois observamos aue a Qualidade

da figura observada numa tela auando o feixe está desfocalizado (ou mesmo

focalizado) depende muito disso. Quando a montagem se assemelha a um grampo de

cabelo o ajuste da figura na tela fica mais fácil (Ver Seção VI 3 3)

65
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O filamento Dode ser alimentado diretamente Delo secundário de um

transformador com isolação sufioienta para suportar no mínimo 20kv'. Nesta oaso o

orimário é alimentado DOT auto-transformador (VAR1AC) aue, Dor sua vez. está liaado

a um transformador de núcleo saturado de modo a garantir uma estabilização

mínima de 5*/. para a corrente do feixe. Ou pode também ser alimentado por uma

fonte D.C. estabilizada em corrente que deve ser desacoplada da rede elétrica Dor

meio de um transformador desacoDlador, também com isolação suficiente Dará

suoortar 20kV (para mais detalhes ver Seção VI .2.5).

vi.2.4. A bobina focaiizadora

A bobina focalizadora, enrolada com fio

de cobre esmaltado n* 18 num carretei de

PVC, cujas dimensões estão dadas na

Fig. VI.5. tem 1300 esDiras dispostas em

aproximadamente 14,5 camadas. A potência

necessária Dará fornecer uma força

magneto-motriz de 1600 Axespira, a

máxima com a aual operamos ( o comum é

operar na faixa de 200 a 500 Axesp) é

cerca de 15 watts. Essa potência é bem

dissipada numa bobina com tais

dimensões, de modo aue não há risco de

aquecimento excessivo, mesmo em regime

de máxima solicitação

Carretei de
?w/

w/á

PVC

080

0134

/////A

-

/////<

£
E
O

Fig.21.5 Bobina focalizadora.

0 diâmetro interno da bobina, é 4mm maior que o diâmetro do 2? anodo

aue è envolvido por ela. Isto Dermite, se necessário, inclinar

ligeiramente o eixo da bobina para centralizar o feixe, o que é feito com o auxilio
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da três parafusos dispostos nos vértices de um triângulo equilátero cujo

baricentro (0') está no eixo da bobina (Fig. VI6) A mesa aue contém esses

parafusos também pode ser movimentada oara cima ou oara baixo.

A alimentação é feita por uma fonte DC. estabilizada em corrente.

CORTE A-A

VISTA DE CIMA

H/2

W//.

™

Fig.2I.6 Mesa de sustentação para bobina focalizadora.

VI2.5. A polarização dos diversos eletrodos

Para polarizar os diversos alatrodos, trás alternativas foram

consideradas^

a) A primeira consistia em utilizar um divisor de tensão feito com um conjunto de

resistores em série,

b) A segunda também consistia em construir um divisor de tensão, mas agora

usando películas rasistivas de carbono de grands comprimento (30 a 50cm) a

resistência, que permitiriam uma variação continua do potencial e seriam mais

apropriadas para suportar alta-tensão e
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c) a última consistia, simplesmente, em eliminar o divisor de tensão e

adotar fontes de tensão ligadas em série.

Uma versão modificada, usando chaves rotativas (sugeridas cor G.M.

«* Í731 '

Sandonato), da um divisor de tensão descrito por Hepp foi construída a testada

am bancada. Peliculas resistivas de carbono com 10 cm de comprimento e

construidas segundo a técnica utilizada na fabricação da uma certa categoria de

pctenciometros comerciais (74>7£>, que consiste em aplicar e depois polimenzar uma

mistura homogênea de negro de fumo com resina fenólica dissolvida em álcool

sobre tiras de fenolite, também chegaram a ser testadas.

No primeiro caso, tivemos proDiemas, logo de inicio, ao tentar Adauinr no

mercado nacional resistores aoroenados oara fazer um bom divisor para alta-

tensão e aeDOis Droblemas com os contatos nas chaves rotativas. No segundo caso

os problemas surgiram na aplicação da pelicula sobre as tiras de fenolite; com a

técnica rudimentar aue estávamos utilizando, não tínhamos nenhum controle sobre a

deposição, de modo aue a resistência total de uma película dificilmente podia ser

antecipada.

A alternativa que nos pareceu mais viável, e aue acabou prevalecendo

tendo em vista o equipamento disponível e a experiência adquirida com os divisores

de tensão, foi então a terceira; isto é, decidimo-nos a polarizar cs diversos

eletrodos empregando fontes de tensão ligadas em série. As ligações elétricas

estão asquematizadas na Fig. V1.7. Devido as características do acelerador a/ou

das medidas pretendidas, o segundo anodo que termina numa câmara da amostras,

deve ser aterrado o que nos obriga a polarizar negativamente o filamento e todos

os outros elementos do sistema óptico-eletrônico. As fontes F2, F3 a F4 devem sar

isoladas eletricamente da rede e ter seus terminais com isolação suficiente para

aue possam ser ajustadas pelo operador, mesmo quando a diferença de potencial

entre o 2* anodo e o filamento for de 20kv\ 0 potencial mais baixo sera ssmore o

da grade para aue ela possa exercer a sua função aue é a de modular eu bloauear

o feixe auando necessário
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Font* de corrente
O.C. de O a 3A

Transformador
desacoplador

12 Anodo

—Grade
moduladora

F 2

22 Anodo ——

F1

-Fonte O.C.

de O o 45 V

(pilhas em serie)

Font* DC de
O a 500 V

Fonte D.C.de
O a 2 0 K V

Fig 3ZE.7 Diagrama indicando a disposição das fontes de tensão que polarizam os
diversos elementos do sistema optico-eletrônico.

As fontes F2 e F4 são isoladas eletncamente da rede às custas de

transformadores ds isolação (transformadores desacopladores). Estes podem ter

seus •nrolamentos isolados por óleo (Ver Re>f. 17, p.38), por resina de coUester174'

ou mesmo pelo ar Esta última alternativa, já usada com sucesso no 1F-USP para

desacoolar da rede a fonte aue alimenta o filamento do canhão de elétrons do

Acelerador Linear, foi a escolhida, pois nos pareceu a mais viável.
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0 secundário desse transformador é enrolado rum carretei de PVC aue

tem uma bucha ds Teflon em cada extremidade (Fig. VI.3a). As espiras mais

externas do secundário ficam a mais de 5cm, tomando um caminho pelo ar, de

qualauar ponto aterrado (núcleo a oaixa da alumínio da proteção), da modo qua am

principio a ísolação oferecida p«lo ar deva suportar, am dias úmidos, no mínimo

50kV. Dentro de nossas possibilidades, eles foram testados até 2SkV sem

apresentar quaisquer problemas

UCLEO DO TRANSFORMADOR

PVC

kJEFLON

Fig.21.8a Carrattl para enrolar o secun-
dário do transformador d« iso_
laçáo.

NÚCLEO DO TRANSFORMADOR
i >

Fig.21. SbFormo donucleo do transfor-
mador d* Ísolação.

No caso ««pacifico que estamos tratando as buchas de Taflon poderiam

sar dispensadas. No antanto, esses transformadoras tâm sido utilizados também

para alimentar fonte em série com eletrômetro, de .nodo que correntes de fuga do

secundário para o núcleo aterrado seriam registradas como correntes espúrias

pelo eletrametro (Ver Cap. VII). Nesse caso as buchas de Teflon são necessárias.

Esses transformadores são de construção relativamente simples e

econômica, e exigem pouca ou nenhuma manutenção por longo tampo se foram

protegidos contra a poeira. Contudo precisam ser projetados e empregados com

certo cuidado. Por razões técnicas (espaço, material disponível ate) as chapa»

do núcleo são no formato de um "U" ao contrário do convencionai em "E", que

permitiria uma transformação mais eficiente (Fig. VI 8 b). Em vista disso, para se
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ter uma transformação de 11 , é Dreciso enrolar o secundário com mais esmras

due o orimário, isto é, sa Ni e N2 forem respectivamente o número de esoiras do

primário a secundário então Nx = kN± com k > 1. 0 valor de k depende da potência

solicitada Dela fonte a ser alimentada e deve, portanto, ser determinado para cada

caso. (Por exemplo, cara alimentar uma fonte aue consome 150 watts

enrolamos um transformador com Nt = 900 e N2 = 1150 espiras de fio n̂  20 , de

modo que k = 1,28 nesse caso). Assim, se um transformador for projetado para

alimentar uma fonte aue solicita 150 watts não deverá ser empregado para

alimentar uma outra qua solicits 10 watts, pois a tansão na saida do secundário,

oara um consumo dessa ordem, pode ultrapassar os limites de tolerância para a

alimentação esoecificados oelo fabricante.

Por outro lado, a discersão relativamente grande das linhas de campo

magnética nesse tipo de transformador orovoca perturbações no feixe de elétrons,

principalmente naqueles de baixa ener9ia. Um transformador desses colocado a

50cm do corDO do acelerador é capaz de induzir uma varredura de 6GHz de cerca

de lcm de extensão num feixe de elétrons da lkeV, de modo que fica impossível

focalizá-lo. Por isso esses transformadores têm sido colocados a uma distância

minima de 2,5m do corpo do acelerador (solução mais econômica que procurar

blindá-los).

VI3. Detalhes relacionados com a operação dos diversos elementos do sistema

optíco-olatrènico

VI31. A v ida do f i l a m e n t o

Num meio em qua a pressão á da ordem de 10"* (ou às vezes 10"7 torr)

como é o nosso caso, a vida do filamento depende principalmente da taxa de

evaporação do metal í<8'., ou seja, depende basicamente da sua

temperatura auando em serviço. Examinando as curvas apresentadas

por Bloomer'' , num trabalho sobre vida de filamento em microscópios eletrônicos, é

possível inferir que, se um filamento de tungstênio de aproximadamente O.lrnm de
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diâmetro operasse a uma temperatura de 2500 K no interior de um microscópio

eletrônico hipotético em que o vácuo fosse igual ao nosso e em qua a tensão

aceleradora fosse de 20kV, igual à máxima para o nosso acelerador, deveria durar

cerca de 100 horas.

A nossa experiência confirma esse resultado pois, trabalhando a uma

temperatura aue raramente tem ultrapassado os 2500 K, a vida de nossos

filamentos facilmente tem excedido as 100 horas (Na realidade nenhum deles chegou

a ficar inutilizado pelo tempo de uso; as substituições têm sido feitas apenas por

precaução ou por causa de acidentes acontecidos durante a operação ou limpeza da

máauma) Atribuímos essa vida longa não só à temperatura e vácuo relativamente

alto, mas tambám ao fato do filamento podar ficar isolado da câmara de amostra

através de uma válvula de gaveta aue é fechada toda vez aue aauela é aberta para

colocação ou retirada de amostras. Esse procedimento reduz o contato do filamento

com o ar ou o vapor de água que, segundo Bloomer (77), são fatores que também

limitam a vida de um filamento.

Diga-se de passagem, que vida long» para o emissor é um dos benefícios

que lucramos ao nos decidirmos pela construção deste acelerador. É muito comum

nos dias de hoje, dada a disponibilidade em muitos centros de pesauisa, utilizar

microscópios eletrônicos de varredura em experiências como as que descrevemos

no Cap. 1, ao contrário do que acontecia na década de 50, por exemplo, quando cada

pesquisador, visando uma finalidade especifica, montava seu própiro equipamento

(Como fizeram Ansbacher e Ehrenberg (21), só para citar um exemplo). Ora, segundo

o prof. B Gross, que trabalhou com microscópios eletrônicos , nos "AT&T Bell

Laboratories" em Murray Hill, New Jersey (Estados Unidos) e em Darmstadt na

Alemanha, as condições a aue são submetidos, nesses casos, reduzem drasticamente

a vida do filamento (cerca de 10 e 3 horas, em Murray Hill e em Darmstadt,

respectivamente), o aue traz sérias limitações no planejamento de certcs

experimentos É por asta razão que se «stabelecau a especificação v)

logo na introdução desta capítulo
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\fl32. A temperatura do filamento em função do seu diâmetro a

da corrente aue o atravessa

Do aue acabamos de exDor conclui-se que a corrente aue aauece o

filamento deve ser cuidadosamente ajustada, se quisermos oreservá-lo, DOIS, uma

vez fixado a diâmetro, a tornear atura passa a depender aoenas da corrente.

Felizmente a temperatura am função da corrente e do diâmetro de um fio de

tungstênio já foi bastante estudada no passado, de modo que podemos nos ver

livres da tarefa incomoda que seria ter de medi-la diretamente.

Da tabela abaixo, cujos dados foram extraídos de um artigo de Jones &

Langmuir ' '.. podemos notar que as correntes necessárias para aquecer um

filamento de tungstênio de Q.lmm de diâmetro até Z300K s 25CGK sso,

respectivamente, Í,3A e i.5A aue são os limites entre os auais as nessas madiaas

têm sido feitas. Para isso utilizamos, atualmente uma fonte DC. estabilizada em

corrente a menos de 0,2*/. que fo i projetada e construída pelo pessoal técnico em

eletrônica do próprio departamento. Ela possui mostrador digital com três dígitos

e ajuste fino de corrente.

TABELA 2 1 . 1

Temperatura do filamento em
função do seu diâmetro i d o •
corrente que o atravesso.

T 0O

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3655

Id"3'2 (A x cm"3'2)

1022

1119

1217

1319

1422

1526

1632

1741

1849

1961

2838 (oonto de fusão)
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VI.3.3. O ajuste do feixe na tela

0 ajuste mais ímoortante e delicado se dá logo aoós a

montagem de um novo filamento. A figura observada numa tela apropriada, depois

Que o feixe for desfocalizado s centrado com o auxilio da bobina, dave

apresentar-se aproximadamente circular e iluminada de uma maneira aparentemene

uniforme, sem regiões mais claras ou escuras Isto é feito, orincioalmente, variando

a altura da extremidade do filamento em relação à grade (79), enquanto ala (grade)

está li;-<3íramente mais negativa (1.5-3.0 volts) ou ao mesmo Dotencial do filamento e

o 1- anodo está cerca de 100 a SOO volts mais positivo aue o filamento. Se o ajuste

for bem feito, o feixe, auando focalizado, deverá ocupar uma área circular com

diâmetro de i-Zmm, daDendendo da energia utilizada. Como regra geral, a distância

do filamento em relação à grade e a diferença de Dotencial entre a grade e

ri!emento Que dão a melhor dualidade de imagem para uma dada energia dos

elétrons do feixe, servirão também Dará outras energias, de modo aue esses

parâmetros podem permanecer inalterados por longo tempo, a manes que alguma

outra razão justifioue alterações. A diferença de potencial entre a grade e o 1-

anodo, aue é a responsável pela extração dos Elétrons do catodo, pode ser

alterada, se desejado, sem aue se observe grandes alterações na dualidade da

imagem (A alteração maior se dará na intensidade da iluminação vista na tela).

A operação do acelerador, uma vez feitos esses ijustes iniciais, torna-se

assim bastante simples. No inicio de cada sessão basta ajustar a diferença de

potencial entre o filamento e a tela, aue definirá a energia dos elétrons com a

aual se vai trabalhar, e a corrente na bobina focalizadora para obter a figura

desejada. Uma vez feito isto, procura-se ajustar a corrente do feixa necessária

para a experiência em vista.

vl.3 4 0 a j u s t e da c o r r e n t e do f e i x e

Num acelerador como o nosso a corrente do feixe depende

basicamente de fatores
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i) Geométricos , como diâmetro da filamento, distância antro axtramidade da

filamento e grade e entro grade e L- anodo, dos diâmetros das aberturas na

grade e 1- anodo a.

íi) Elétricos , como corrente de aquecimento, diferença de potencial entre grade e

filamento e entre grade e í2 anodo.

Por sua vez. a Qualidade da figura observada na tela enauanto está aparando o

feixe também depende da alguns dessas parâmetros. Da modo aua á preferível, ao

a jstar a corrente do faixa, procurar variar parâmetros que não interfiram

sensivelmente na figura aue está sendo observada e aue deve ter sido ajustada

previamente. Pela ordem podemos tentar, então,

i-) Variar a corrente de aauecimento do filamento (0 que em geral é suficiente),

2*) Variar a tensão entre a grade e o i* anodo e a corrente de aquecimento,

3s) A tensão entre a grade e o filamento e, em último caso,

4-) A distância entre a extremidade do filamento e a grade.

Se essas tentativas não forem suficientes, considerando algum

experimento em particular, só nos resta abrir o acelerador e alterar outros

parâmetros geométricos (0 que é possível, uma vez que o acelerador é totalmente

desmontável, embora nunca tenhamos precisado chegar a esse extremo)

VI.4 é ftria para ^isUãUlãT. uma seção reta 4Q. feixe

VI41 A construção da tela

A tela foi construída segundo a técnica da polvilhação descrita por

Bachman180' • recoínMndaçoes fornecidas pelo prof A Berraissoul, na ocasião

trabalhandc na Technical University of Darmstadt (Alemanha), aue foi também auem

nos enviou, gentilniente, a tela utilizada nos primeiros testes com o acelerador
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Um disco de alumínio no aual foram torneadas vá r i as p is tas c i r cu la res e

concèntncas, em posições pré-determinadas, se rv iu como subst ra to para a

construção da ta la (Fia. VI.9a). Para isso, as Distas foram preenchidas com

mater ia l catodo-lummescente (s i l i ca to de z inco fos fo roso , Dor exemplo, fornec ido

pala f i rma SIGMA Chemical Company segundo o n- de código Z4500) usando como

aaresante o collodium lus t roso (uma espécie de laça) d issolv ido em butanol e

acetato de meti la na proporção em massa de 9,4'/. , 22,6V. e 68'/. , respecitvamente

(Na te la enviada pelo p ro f . Ber ra issou l o collodium f o i d isso lv ido em butanol e

but i lacetato, na proporção em massa de 4, i ' / . , 24'/. e 71,9'/. , respectivamente).

Uma te la assim construída permite medir faci lmente (na a l tu ra da

amostra) o diàmatro do faixe, se f o r di fuso, ou a tamanho do auadro ss f o r f e i t a a

varredura, pois o s i l i ca to de zinco fos foroso u t i l i zado (br3nco no =eu estado

natural) emita luz verde quando i r rad iado cem s l s t r ons e as sal iênc ias c i r cu la res

sue separam as pis tas ent re s i são pintadas de pre to

FEED-THRCUGH
DESLOCAMENTO

TELA

Fig.3ZI.9a Tela paro a justar o feixe. Fig/3ZI.9b Fixação da tela.

A tela está instalada na extremidade de um "feed-through", de modo aue

pode ser movimentada para a direica ou cara a esauerda (Fig. Vl.Sb) sem aue o

vácuo seja quebrado. Isto permite posicionar a tela de medo aue fique

concentrica com a staartura circular sebre a amostra (Ver Cap. VII) a rscoihè-ia
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deoois que o feixe tiver sido ajustado

VI.42. A anargia mínima para excitar a tala

Os mater ia is caoazes de e m i t i r luz sob a ação de um

bombardeio de e lét rons são chamadas fósforos ou mater ia is

catodo-luminescantas. 0 fenômeno da luminascência catódica a

causado Dela transição da elétrons em níveis de energia mais alta (para os quais

foram elevados às custas da energia de elétrons do feixe) cara auaisauer outros

níveis mais baixos; durante essa transição um fóton á produzido (Ver Ref. 16, Cap.

6, oar a mais detalhes). A maioria dos fósforos usados comercialmente são

substancias cristalinas com condutibilidade elétrica muito baixa (IO12 - IO14

ohm cm) Entretanto esses materiais não Dodem ser considerados como dielétricos,

pois há niveis locais permitidos dentro de uma faixa proibida razoavelmente larga

(1,5 a 2,0eV) que ocorrem devido a impurezas e defeitos na rede cristalina. Desta

maneira, pelas propriedades físicas, os fósforos estão mais próximos dos

semicondutores extrinsicos e a presença de niveis complementares na banda

proibida, que determinam suas propriedades semi-condutoras, desempenham um

importante papal no processo luminescencia. De modo que uma conversão

adequadamente eficiente da energia dos elétrons do feixe em luminescencia

catódica poda ser obtida somente pela presença da níveis locais na banda proibida.

Em alguns casos uma pequena quantidade de doadores, chamados ativadores, é

adicionada ao material (ou nele já está presente originalmente) para obter uma

luminescencia especifica. No material que estamos utilizando esse ativador deve

ser o Mn, tendo em vista a cor verde que observamos quando o material é

irradiado com elétrons

Segundo Zhigarev (Ref 16, Cap. 6), a energia mínima dos elétrons

necessária para excitar os diferentes fósforos varia entre 30eV e 300eV, algo

que permanece sem uma explicação teórica, uma vez que a largura da banda

proibida nos materiais normalmente utilizados não excede uns poucos elétron-volts.

A existência de um valor mínimo para a excitaçao estaria associada, ainda
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segundo Zhigarev, à presença de uma camada sucerfícial inativa sobre os cristais

da fósforo, os elétrons deveriam tar uma energia minima para vancer assa camada.

Embora nada tenha sido dito sobre a natureza dessa camada inativa, é óbvio aue

uma camada inativa em torno dos grãos de fósforo também è formada logo aoos

comoletada a evaDoração do solvente no aual o agregante foi dissolvido. A energia

mínima de excitação dependeria, então, da razão entre a quantidade do agregante

aue vai ser dissolvido e a auantidade de solvente. Com a tela aue fabricamos já

Dudemos observar feixe de elétrons de até 260eV (embora não saibamos se esse é o

limite inferior). Se tivéssemos usado mais agregante oara a mesma auantidade de

solvente talvez não pudéssemos ter conseguido isso. Temos uma evidência Dará

fazer essa afirmação: Uma tela utilizada no Acelerador Linear do IF-USP, Dará

ajustar feixe de elétrons com energia da ordem de Mev\ na aual se usou cola

CAraudita) como agregante, não poda sar excitada em nosso acelerador nem com um

feixe de elétrons de lOkeV (energias maiores não foram tentadas)

Assim, Dará visualizar um feixe de elétrons de baixa energia é mais

seguro usar o agregante numa proporção semelhante a que indicamos. E claro que

uma tela confeccionada desse modo é um objeto relativamente frágil e deve ser

manuseada com cuidado. A injeção de ar na câmara de medidas, em particular, deve

ser feita lentamente oara aue não surjam crateras na tela

VI .5. A Construção 4s. <M sistema para fazer o feixe varrer a amostra

VI5.1. Introdução

Em certas aplicações è interessante depositar a carga na amostra de

maneira uniforme durante a irradiação. Se a abertura sobre o alvo tem diâmetro de

uns poucos milímetros, pode-se usar um faixe difuso com seção reta de

diâmetro várias vezes maior que o da abertura Neste caso desfocaliza-se o

»'eixe, variando-se a corrente na bobina focalizadora e/ou a tensão entre a grade

9 o i- anodo
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5e. Dor outro lado, a área a ser irradiada for relativamente grande,

convém fazer o feixe eletrônico varrer a amostra periodicamente - uma técnica

qua também tam sido utilizada Dará implantar ions, uniformemente, am substratos

cristalinos iS2)

A varredura pode ser feita Dor meio de sistemas defletores

eletrostáticos ou magnéticos (Ver Ref 16, Cap 5). Nós optamos Delo sistema

magnético por três razões principalmente:

i-> Por uma auestão de ordem prática - o sistema de deflexão magnética,montado na

parta externa do 7?- anodo (tubo cilindrido), não é ligado mecanicamente aos

outros elementos do canhão, de modo aue a montagem (ou ajuste) do conjunto e

uma ooeração maeDendente,

2í) Porque, em vista das freqüências relativamente baixas a serem utilizadas e do

pequeno angulo de deflexão necessário para fazer o feixe cobrir a área de

interesse, não é dificil construir bobinas defletoras que mantenham a

focalização do feixe e a linearidade da deflexão enquanto estiverem operando

e,

32) Poraue, se U, e a tensão que acelera os elétrons do feixe, a sensibilidade da

deflexão magnética, cm (mm/Amp xespira), é proporcional a Ua"1/Z enquanto a

sensibilidade da deflexão e'atrostatica, t e (mm/volts), é proporcional a Uà'
L

Isto simplifica a eletrônica necessária para gerar as tensões defletoras, pois

variações em U4 afetam im menos que t e .

vi52 Construção e montagem das bobinas defletoras

Para defletir magneticamente o feixe, foram construídos dois oares de

bobinas montadas de modo a uma se contrapor à outra em cada oar (Fig.VMOa),

configuração em que os fluxos magnéticos são somados em série (Fig.VI 10b)
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FEIXE DE
ELE'TRONS

22 ANODO

Fig.3ZI.10a Disposição das bobinas em
torno do 22 anodo.

Fig.3ZI.10b Sistema de deflexão magna
tica em que os fluxos magné-
ticos são somados em serie.

São bobinas chatas, no formato retangular (Fig Vl.ii), aue foram

enroladas (dentro do possível) do t a l forma que a densidade da aspiras começasse

mínima no centro e crescesse am direção às bordas segundo uma la i am cosseno a

fim de possibi l i tar a cr iação de um campo magnético homogêneo dentro de um

oegueno volume (Ver Ref. 16, D 331-2). 0 suporte (a fôrma) necessário para

enrolá- las consta de t rês partes: duas la te ra is (sendo uma removível) a uma

centra l (núcleo), ambas as la te ra is tem quatro fendas ou cortes ( 83 ) (Fig. VI.12).

FIO DE
AMARRAÇÃO

Fio

Fig.H.UBobina defletora.

1cm

Antes de começar o enrolamtrto colocamos um pedaço de hnha em cada fenda oara

fazer a amarração das esoiras DeDois de enrolar um certo número de esDiras, a

ooeração s interrompida cara aue as hnhas sejam amarradas, uma de cada vez, em
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volta do enrolamento já fe i to . A operação é recomeçada e interromoida. outra vez,

para nova amarração. 0 Droce^so todo é repetido até comoletar o enrolamento Uma

vez removida da forma, a bobina, mantida sem se desmanchar Delas linhas

amarradas, é encurvada em torno de um ci l indro de madeira íaue simula o 2s anodo)

a ai fixada, a f im de receber um banho de verniz que a manterá na sua forma

encurvada depois de secado. Concluídas essas operações, a bobina, que agora se

assemelha a uma sela, estará pronta para ser instalada e ajustada em torno do 2?

anodo.

FENDA

LATERAL
FIXA —

•NÚCLEO

LATERAL
REMOVÍVEL

Fig.3ZI.12 Detalhes da fôrma para bobinas defletoros

A tabela VI .2 apresenta os dados relat ivos às bobinas responsáveis pelas

deflexoas horizontal a ver t i ca l do feixa qua foram construídas.

TABELA VI.2 Parâmetros relativas às bobinas daflatcras

Bobina

Horizontal

Vertical

Fio r*

28

32

Espira por

bobina

266

650

Resitência do

par (ohms)

30

176

Indutância do

par a lkHz <mH>

45

93
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VI.53. Freqüências da varredura

Na seção anterior cuidados fcram tomados no projeto da bobina oara se

conseguir campo magnético homogêneo dentro de um oequeno volume. Somente essa

precaução, contudo, não garante a linearidade da def lexão, ou seja. a uniformidade

da deposição. É necessário também fazer com que a corrente na bobina

cresça linearmente durante um intervalo de temoo oré-estabelecido.

Essa condição é razoavelmente satisfeita se bobinas com Deauena

indutancia foram excitadas por tensões alternadas periódicas "triangulares" de

baixa freauência. A faixa mais adequada deve ser determinada alimentando um dos

oares de bobinas com uma fonte de tensão alternada "triangular" de freauência

variável (um gerador de funções, por exemplo) e monitorando o comportamento da

corrente aue a atravessa com o auxilio de um oscilosoópio. Agindo desse modo,

pudemos estabelecer aue, se a freqüência não ultrapassar algumas dezenas de

hertz, a corrente atravessando quaisauer um dos Dares também terá a forma

triangular. À medida que a freqüência aumenta, a figura observada no

osciloscópio vai sa assemelhando a uma senóide (os vórtices dos triângulos vão

sendo arredondados).

Os diâmetros da seção reta do feixa focalizado na tela e da area

irradiada das amostras utilizadas em nosso trabalho medem, respectivamente, cerca

de 2mm (ou um pouco menos) e 30mm, de modo que oara cobrir inteiramente a área de

interesse (um quadro) necessitamos de aproximadamente 60 linhas distribuidas numa

faixa de 40mm de largura, aue representa uma densidade de linhas de 1,5 linhas/mm.

Isto significa dizer aue: Se fn e fv são, respectivamente, as freauências

com aue o feixe varre a amostra nas direções horizontal e vertical, a razão

entre elas deve ser igual a 60, ou seja, fh/fw = 60.

Valores típicos de fu estão na faixa de 10 a 30 hertz de modo que fn

deve variar entre 600 e 1800 hertz, faixa em aue a corrente na bobina não mantém

o formato triangular. Neste caso convém aumentar o comprimento do auadro na

direção horizontal oara estarmos seguros de aue, ceio menos sobre a amostra a

def lexão do feixe será linear em ambas as direções. Para esse fim, um auadro de



93

4Qmm x 80mm tem-se mostrado uma escolha clenamente satisfatória.

VI.5.4. A alimentação das bobinas defletoras

É relativamente fácil orojetar uma tonta da tansão alternada

"triangular" para alimentar as bobinas defletoras tS4) Entretanto, se as

experiências estiverem sendo feitas com elétrons de energia até 5keV, como é o

caso daquelas descritas nos Capítulos VIII , IX e X é mais cômodo usar geradores

de função Eles oodem fornecer tensões alternadas "triangulares" simétricas com

relação ac eixo do tempo ou tensões "triangulares" com freauencias e amplitudes

variáveis superpostas a uma tensão continua. Esta último recurso a da grande

valia, não só ccraue cermite centrar a ausaro cem crecisão secre o alvo cemo

também desloca-lo para a abertura do ceco de Faraday, no momento ae ES medir a

corrente do feixe.

VI.6. Visia comoleta do acelerador e sistema de sustentação

A Fig. VI. 13 mostra uma visti do acelerador, da c&mara de amostra, que

será descrita no Capitulo VII, da estrutura de sustentação e da mesa de trabalho

Note-se aue o conjunto acelerador-câmara, está apoiado, na altura aa

válvula de gaveta, numa forquilha solidária a uma coluna cilíndrica, a fim de due a

câmara de amostras oossa permanecer suspensa sobre o tampo da mesa Esta

disposição tem facilitado enormemente toda e aualauer operação relacionada com o

acelerador e a troca de amostras.
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CAPÍTULO vn

OS SISTEMAS DE MEDIDAS

. A câmara de amostra

A câmara de amostra consta de um corpo cilíndrico e uma base (disco)

ramovival, mantida no lugar pela pressão atmosférica, que deva contar, tando am

vista uma experiência em particular, os elementos necessários para efetuar as

medidas desejadas.

0 corpo cilíndrico, construído em aço inoxidável 304 e separado do

acelerador por uma válvula de gaveta, tem auatro grandes entradas laterais: uma

para o visor (em acrilico), uma para a bomba difusora e duas outras com extensões

cilíndricas providas de "feerl-through". Além dessas há mais três entradas menores-

Uma Dará o ar, a outra para o medidor de baixo vácuo e a última para a bomba de

vácuo mecânica (vácuo primário).

As Figuras VII ia , b e c representam vistas da câmara segundo cortes

variados. Um dos "feed-through" está sempre comprometido com a tela, necessária

para visualizar o feixe, e o outro permanece l ivre para receber dispositivos

diversos. Pode ser utilizado, por exemplo, para fixar uma "sonda", aue se desloca

Dor cima de um CODO de Faradaw sob a ação de uma manivela M (Fig. VII la) A

sonda deste exemplo e mais a base esauematizada nas figuras VII.1 permitiram, em

particular, fazer as medidas de densidede de corrente ao longo de uma seção reta

do feixe, apresentadas no Cap. VIII).

Um dos pontos importantes no projeto desta câmara é deixar a parte

inferior do corpo cilindrico completamente desimpedida e pronta para admitir a

instalação de bases com as mais diversas montagens.



Fig 3ZE 1a Comoro oe amostro visto
segundo o C O R T E - A A

I T
£3.

MANIVELA M '•'!« J



Fig SH 1b Comoro de amostro visto
segundo o CORTE - C C

I

FEED-THROUGH

A'

T

'Y



Fig 301 1c Comoro de omostra vista
segundo o CORTE-B B'

ENTRAOA PARA A
BOMBA DE VÁCUO

Cfe . VÁLVULA
BORBOLETA \

BASE

VISOR
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VD2 PescriySo dm uma bas0 «gera—ratal tipica

VII.2-1 Introdução

A base mostrada na Fig. VII 2 'oi utilizada para realizar 3 maioria das

experiências descritas no Capitulo VIII e aqueles descritas nos Capítulos IX e X.

Ela dispõe de um CODO de Faraday para medida da corrente do feixe, de um suporte

apropriado para fixar amostra acoplado a um dispositivo eletromecamco para

vibrá-lo, que é acionado toda vez que se pretende medir potencial de superfície, e

de auatro conectores de UHF oara ligar os instrumentos de medida 0 conjunto é

protegido centra a ação de elétrons secundários e terciários maesejáveis cor um

envoltório cilíndrico com tamoa, am aço inoxidável

A tampa, isolada ao envoltório cilíndrico cor espaçaaores de Teflon, code

trabalhar aterrada ou polarizada, dependendo da conveniência, e dispõe de Suas

aberturas•• uma sobre o copo de Faraday e outra sobre o suporte de amostra. Nesta

última fixamos uma tela metálica isolada oor um anel de Teflon, cuja função é

uniformizar o campo elétrico entre a abertura e a amostra e permitir oue meaidas

de potencial de superfície sejam feitas pelo método do capacitor vibrante
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TAMPA COM ABERTURA

BASTIDOR
RARA TELA

METÁLICA

DISCO RARA
WUSTE DO
iNTRE FERRO

(D)

O-RING

BOBINA'

CARRETEL OE PVC •

CONECTOR
OE UHF

E Z 2 ACO INOX
TTTi ACO 1020

ALUMÍNIO
TEFLON
BRONZE FOSFOROSO
ACRÍLICO
LATÃO

Fig.32X. 2 Corte longitudinal de uma base experimentai típico mostrando o vibra
dor elef romecõmco representado pela mola. carcaça. armadura, nú-
cleo e bobina.
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VD22 O copo de Faraday e a eedida da corrente do f e i x e

Um copo de Faraday corretamente orojetado deve impedir a fuga de

elétrons secundários <ou terciários) e boa oarte dos refletidos gerados no seu

interior , DOIS a oerda de um deles cancela o efeito de um Drimãrio incidente

Para evitar qua isso aconteça, duas providencias costumam ser tomadas (Ver

Ref 72. D 319-21)

iaJ Projetar o copo de modo que sua profundidade seja no mínimo cinco vezes o

seu diâmetro a

2a) Recobrir sua abertura com uma tela metálica polarizada

1 1

J7

No nosso projeto, o copo e a tampa com a

abertura é Que são polarizados

convenientemente enauanto oue a tela

metálica é aterrada, conforme mostra a

Fig. vil 3

f 75V

k
+45V (

*ae zz.3 v
ELETRÔMETRO

Fig SH. 3 Copo de Faraday

0 camoo elétrico limitado pelo coco e pela tela metálica impedem oue

secundários gerados pelos elétrons primários incidentes ou terciários gerados

oelos refletidos escapem do interior do copo, enauanto aue a razão escolhida

entre a profundidade e o diâmetro cria condições para aue poucos refletidos sejam

perdidos 0 camoo elétrico acima da tela. por sua vez, impede aue secundários

gerados na tampa pela fração do feixe oue é bloaueada por ela ou aue secundários

gerados na própria tela penetrem no COPO
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A medida da corrente á feita diretamente com um eietrômetro, deslocando

a centrando o faixe sobre a abertura do copo com o auxílio das bobinas dafletoras

e da tela revestida com material catodo-luminescente. A corrente (Ie) lida no

eletrômetro multiplicada por 1,52 = 2,25 dá a corrente (Ip) associada à fração do

feixe que incide na amostra, uma vez que, por questão de espaço disponível, o

diâmetro da abertura sobre o copo é 1,5 vezes menor que aauele sobre a amostra

(Ver Tig. VII.2.). Assim, Ip - 2,2SIC <É claro que este procedimento só se justifica

se soubermos de antemão aue a densidade de corrente. Quando medida em diferentes

regiões de uma seção reta do feixe, é constante).

VH.2.3. 0 suporte de amostra

0 suporte de amostra (Fig.VII.4) consiste numa base com eletrodo

central, onde a amostra é assentada, e numa tampa (com rosca interna e abertura)

cuia função é fixar a amostra na base e cobrir sua parte não metalizada. Esta

última função é essencial no caso de estarmos medindo potencial de superfície com

o amplificador lock-in. Uma amostra virgem, por mais cuidado que se tome, sempre

possui cargas em excesso em regiSes localizadas (como nas bordas do

bastidor) ou aleatoriamente distribuidas, difíceis de serem eliminadas. Se não

forem ocultadas da tela metálica, induzirão um sinal AC. no resitor R de medida

(Ver Seção VII.2.4.) Quando a amostra for posta a vibrar. Esse sinal somar-se-á

aauele induzido pela região carregada em estudo e distorcerá os resultados.

1 cm

.4Suporte de amostra

Yjé+- TAMPA

AMOSTRA

- * • BASTIDOR

ELETRODO

BASE

Fio
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VIJ.2.4. Medida de potencial da superfície pelo método do

capacitor vibrante

Algumas das montagens utilizadas atualmente para medir o potencial de

superfifioe am polímeros oarrogadoc originaram-se de uma proposta de Zisman ( ',

feita em 1932, para determinar a diferença de potencial de contato entre duas

amostras de metais distintos.

No sistema descrito por Zisman (Fia VII .5) duas placas metálicas

paralelas, A e B, uma das auais é mantida continuamente em vibração, formam um

capacitor de capacitância modulada (designado capacitor vibrãntm).

m m i

A B

Fig.SE 5 Circuito com um copocitor vibrante em se'rie com umresistor R de medida e
uma fonte de tensão variável .

A corrente elétrica alternada induzida no circuito gera uma diferença de

potencial no resistor R aue pode ser facilmente detectada por um osciloscóoio ou

amplificada e captada por um detector adequado. A idéia é variar Vg

convenientemente até aue o detector não mais acuse aualauer sinal. Isto acontece

quando o camoo elétrico entre as duas placas se anula, o aue significa dizer aue

ambas estão a um mesmo potencial. A indicação na fonte de tensão variável dá,

então, o valor do potencial de supsrf icia procurado.
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Essa técnica foi posteriormente adaptada para o estudo de dielétricos

por Perlman e Reedky |8€) 0 sistema por eles construído permite acompanhar

variações no potencial de superfície automaticamente, uma vez TUB uma fonte de

tensão realimentada é usada para manter nulo, durante todo o W.,IDO da medida, o

campo alétríco entre a amostra e a placa vibrante; um principio que tem sido

utilizado, também, na construção de equipamentos comerciais(87).

A técnica do capacitor vibrante com leitura nula no detector deriva, na

realidade, de uma outra criada por Kelvin (*8', razão pela qual os métodos que se

baseiam nesse principio costumam ser denominados, genericamente, métodos de

Kelvin '"' . Do ponto de vista teórico, á o melhor dos métodos, pois no momento em

aue o campo elétrico entre a amostra e a placa vibrante é anulado para aue a

medida seja realizada, a amostra encontra-se na condição de circuito aberto I901.

Sob o aspecto experimental, contudo, existem limitações. Experiências como aquelas

descritas nos Capitulos III e IV, por exemplo, não são compatíveis com a condição de

campo nulo, de modo aue nesse caso o método, como foi originalmente proposto, não

poderia ser aplicado para se estudar a evolução do potencial de superfície

enquanto a amostra estivesse sendo carregada pelo feixe eletrônico.

Em situações semelhantes a solução é abandonar a condição ideal de

circuito aberto e passar a analisar diretamente a aueda de tensão no resistor R,

usando um detector apropriado. Para isso, basta manter os eletródios afastados

de tal modo aue o campo elétrico entre eles (entre amostra e placa) possa ser

considerado desprezível quando comparado com o campo no interior da amostra.

Em 1976 Moreno e Gross"71*9' seguiram esse caminho para medir o

potencial de superfície de uma amostra durante a deposição de íons cor descarga

corona. 0 capacitor vibrante era constituído pela superfície superior da amostra,

mantida em constante vibração, e por uma tela metálica fixa que permitia a

passagem dos ions. A montagem deles pode ser adaptada facilmente para o caso de

carregamento por feixe eletrônico. 0 esquema, na Fig.VII.6., em que D » d mostra,

então, como é realizada a medida.
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AMOSTRA

TRANSFORMADOR
OESACOPLAOOR

KM,

ELETROMETRO

MOLA

VIBRAOOR

OSCILADOR

REGISTRADOH
AMPLIFCADOR

LOCK-IN

Fig.331.6 Montagem que permite medir I(t)e \^(t) simultaneamente duranteo carrega-
mento dtuma amostra acoplada a um vibrador.

Se a amostra vibra senoidalmente am torno da posição da equilíbrio, com

amplitude S « D. e se E é o camoo elétrico (modulado) entre a tela metálica e a

suparficia l ivra da amostra, Dode-se mostrar l t 7 ' 8" QUO a corrente induzida pela

vibração tem, além de componentes continuas, duas componentes alternadas: uma,

i'(t), em quadratura e a outra, i"(t) em fase com o campo E. As componentes i'(t) e

i"(t) provocam as auedas de tensões alternadas v*'(t) e vw"(t), em R, cuios valores

eficazes são dados, respectivamente, por {t7)-

(VIM)

V".(t) = k
dVt(t)

dt (Vil .2)

onde w é a freqüência angular de vibração a Vs o potencial de superfície definido

pela eauação III .3.
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O aue nos interessa é medir V'n(t> ooraue é ele aue nos permite

determinar diretamente Vs(t> através da eauação VII. i . Isto pode ser feito

facilmente usando um detector sincrono (amplificador lock-in) sintonizado com v'R(t).

0 fator k é determinado experimentalmente Para uma dada geometria, depende

unicamente da resistência R de medida e da amplitude da vibração, que DOT isso

deve ser mantida constante durante todo tempo.

Em principio, tanto V'R como V"R pedem ser medidos, todavia o sinal

correspondente a V , é muito maior aue o de V"R pois nas situações aue estudatnos

uVs » dVs/dt.

Abandonar a condição de circuito aberto não era uma novidade, em 1976.

por ocasião do trabalho de Moreno e Gross; Freedman e Rosenthal ' w já haviam

feito o mesmo, em 1950, numa montagem aue descreveram para estudar decaimentos

em eletretos sob condições variadas. Entretanto, o aue chama a atenção no

trabalho de Moreno e Gross e aue o coloca em posição de destaaue são dois

pontos:

i-) Foi a primeira montagem a permitir acompanhar a evolução do potencial de

superficie de uma amostra quer durante auer após o carregamento e

2?) A análise cuidadosa aue fo i feita da medida em si, tanto do oonto de vista

teórico auanto experimental, aue conduziu à escolha correta do detector.

É por isto que o seu trabalho passou a srr referência de consulta obrigatória

para todos aqueles que pretendem medir potencial de superfície em polímeros

durante o processo de carga por corona ou feixe eletrônico (Ver Ref. 81, p. 31).

vH.25. O d i s p o s i t i v o • l e t r omacân i co qua f az a amostra v i b r a r

0* dispositivos utilizados oara fazer vibrar a amostra têm sido os

mais variados. Referências útais podem ser encontradas num artigo recent» de

Baikie «t ai ' " ' ou num artigo de revisão mais antigo, de Surplice e D'Arcy (93)
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Nas montagens em uso no Gruoo de Eletretos. associadas à técnica

de corona, o sucorte de amostra é vinculado rigidamente ã membrana ae um

alto-falante energizado ocr um cscilador de freauència variável. Ne presente

trabalho, entretanto, em oue chegamos a irradiar amostras com alétrcns de energia

tão baixa auanto 400eV, essa não é uma boa solução peraue o imã oue acompanha o

autc-falante pode provocar pertubaçães no feixe, se uma blindagem magnética

eficiente não for construída.

Em vista disso cetamos por um disoositiv/o eletromecánico, com o qual já

estávamos familiarizados t94|9s), que confina naturalmente as Unhas de campo

magnético num caminha de baixa relutância magnética. reoresentado na parta

infericr da Fig. vil 2 pelo núcleo, carcaça e armadura confeccionados em açc

=A£ 102C.

A armadura e o suporte de amostra a ela vinculado passam a vibrar

ejuarde a bobina (600 espiras de fio nú- 26) é excitada ceriodicamente por pulsos oe

tensão retangulares estreitos, que devem ;r também cemo sinal de referencia para

o afrolificadcr lock-m (0 gerador de pulsos deve ter uma derivação aproDnada

cara asse fim)

A amplitude S da vibração depende do entreferro (distancia, da ardem

de lmm, entre a armadura e o núcleo), aue code ser ajustado subindo ou descendo o

aisco D, com rosca, (Ver Fia. VII.2) e da amolitude (Vp) do pulso de tensão

0 gerador de oulsos retangulares gue Vp

alimenta a bobina (Ver Anexo 1) foi

pro:etadc de modo a permitir o ajuste da

amplitude <VP) do culso, da sua largura (T)

e do tempo de escera(Te) entre o término

de um e o inicio do seguinte Fig.2H.7 Pulsos d* t«nsõortfongulor#s qu«
olimenfam o vibrador.



98

Esses recursos são necessários porque é através de uma escolha adequada da

-freqüência da vibração, fw » (T + re)'
L , a da razão r/rt qua sa consegue fazer o

suporte de amostra vibrar senoidalmente.

Os valores de fui e T / T C

mais indicados para um dado conjunto

massa-mola são determinados

experimentalmente com o auxilio da

montagem esquematizada na Fig. VII8, em

que um disco metálico simula o suporte

de amostra (A área desse disco e a

amplitude S de vibração são maiores que

os adotados na montagem final e D é um

pouco menor, a fim de que o sinal

induzido pela vibração no resistor R

possa ser observado com um bom

osciloscóoio).

TELA METÁLICA FIXA

DISCO
META'LICO

Fig.3uT. 8 Montagem para testar o vibrador
de amostra.

A constatação de que o disco vibra senoidalmente é feita de maneira

indireta. Pode-se mostrar, usando os resultados de Moreno e Gross "" , que, s± o

deslocamento do disco eir torno de sua posição de equilíbrio é do tipo A = Ssen ut

e j £ S « D, então a diferença de potencial desenvolvida no resistor R de medida

será dada DOT

vVt) = kuvVcos ut , (VII.3)

onde k é uma constante, u 3 2irfv,e Vr é a Dolanzação adicada no disco Assim, se

a figura observada no osciloscópio tiver a forma de uma "senóideü com freqüência

idêntica a fvi , teremos uma indicação de que o disca deve estar vibrando

senoidalmente.
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Valores típicos para f^ a T / T B utilizados na nossa montagem são,

respectivamente, 2SQKz , que está um pouco abaixo da freqüência de ressonância,

e i/3.

Em principio vibrações não senoidais também seriam aceitáveis, nesse

caso a diferença de potencial desenvolvida no resistor R de medida seria

representada por uma série de Fourier. 0 amplif icador -ack-m, por construção,

forneceria na saida o valor eficaz apenas (ou praticamente) da componente

fundamental da série (o l- harmônico), que tem a mesma freqüência dos pulsos que

excitam a bobina e que servem, também, como sinal de referência para o

amplif icador lock-in. As componentes cujas freqüências são múltiplos ímpares da

fundamentai são atenuadas; ruídos que não mantêm coerência de fase com a

referência e as componentes cujas freqüências são múltiplos pares da

fundamental dão em média uma contribuição nula na saida (9S1. Como conseqüência

e dependendo dos harmônicos presentes no sinal de entrada, poderia haver uma

redução efetiva na resposta do amplif icador lock-m (97).

Imaginemos, por exemplo, os sinais representados nas figuras VII .9, ambos

com amplitude Vm m freqüência u.

«*• t

Fig 3Zn.9oTensão senoidol

v= V í
m

Fig 211 9 bTensão triangular

v = 0.81 Vm senut +

0,090Vmsen3wt +

0,032 Vmsen5u3f +
(representação por serie de Fourier).
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Se esses sinais fossem injetados no amolifícador lock-in, um de cada vez,

a laitura fornecida DOT ale seria V. /42 para o primeiro a O^IV,,/-^ para o

segundo. Em outras palavras A intensidade da segunda resposta e 81% da primeira,

a oresança da harmônicos, neste caso , reduziu a resposta do lock-in.

VII.3. éí chames fi QS. conectores & UHF

As correntes com as auais temos trabalhado são. normalmente, da ordem

da 1Q~*A de modo que correntes de fuga (total) através da cabos, chaves,

conectores de UHF e transformadores de isolação consideradas toleráveis seriam

da ordem de 1CT12A Por outro lado, a corrente de fuga entre a malha a o núcleo

dos cabos coaxiais aue utilizamos está em torno de i x 10"12A/(metro de cabo) para

cada auilovolt aplicado no núcleo, de maneira aue, se estabelecermos, oor exemplo,

2xiO"12A como limite máximo para a corrente de fuga total, quando trabalhando com

polarização de 2kV, aauela através dos outros elementos (exceto os cabos) deverá

estar abaixo de IO'1 2 A. Isto significa dizer que chaves comerciais de baquelita,

porcelana etc não poderão ser empregadas. Precisam ser cuidadosamente

projetadas, blindadas eletrostaticamente, protegidas contra a poeira e fiapos e

construídas utilizando Teflon como material básico de isolação Os mesmos

cuidados devem ser tomados com os conectores de UHF (Fig. VII. 10).

TEFLON
4Ç0 1NOXI0ÁVEL
LÍTâO
O-RING

Fig.SI. 10 Um conector de UHF tfpico.
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CAPITULO vm

rGHDAS PRELMNARES

VQI.Í Introdução

Um dos objetivos de nossa Desouisa. como já dissemos (Ver Cac. I.

Seção 1.3), é analisar a viabilidade de um nove método de medida de emissão

secundária, originado de um trabalho òe Gross et ai. (particularmente útil no

estudo da emissão secundária em ísolantes) -aue Voi descrito ecr van Seggerr-, ;40>

em 1385

Quando essa metcoo fsi testado ceU primeira vaz per Grcss Alí a

colaboradores na Alemanha, as curvas de emissão secundária obtidas não foram

como as esperadas e várias ouestees ficaram sem resoosta Urgia. DOIS. investigar

o aue acontecera. Teria havido algum problema com a montagem em si? Ou com o

acelerador utilizado?

As medidas qua cario discutidas no decorrar daste capitulo, dafinidas

genericamente como medidas preliminares . enauadram-se em duas categorias Na

primeira estão aauelas que foram realizadas na tentativa de responder a algumas

das questões levantadas por Gross í41) e colaboradores durante os

experimentos que realizaram na Alemanha (Ver Cap. I, seção 13) e aauelas c-e

consolidam as exposições aprasant»4as nos Capítulos III a IV. Na segunda estão

as aue dizem respeito à operação do acelerador e dos sistemas de medidas, sem as

ctuais não seria possível fazer uma interpretação correta a segura da dados

obtidos durante um experimento. Através destas últimas procuramos responder á

auestões como:

1- Quais as características da deposição da carga sobre a amostra ouando a

irradiamos com um feixe difuso?
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2? O sistema construído para fazer o faixa varrer a amostra pariodicamanta está

cumprindo sua função, i.e.. está depositando carga de maneira uniforme sobre a

área da interessa (um circulo com diâmetro da 30mm)?

3? Que temoo devemos esperar para aue a corrente do feixe se estabilize?

4* as medidas feitas com o capacitor vibrante acoplado ao amolificador lock-m são

confiáveis?

vm.2. Medida de densidade df corrente

Nas considerações feitas nos Capítulos HI e IV sempre deixamos

subentendido aue o feixe eletrônico decosita carga uniformemente sobre a amostra

Se assim não fosse, o potencial de superfície não evoluiria por igual sm toda a

área irradiada, elétrons não atingiriam todos os pontos da superfície com a mesma

energia e. consequentemente, cada região da amostra estaria emitindo secundários

a una taxa diferente. Mesmo no caso do método do pulso, discutido no Cao. V, em

aue essa condição não é imprescindível, uma vez que somente o valor inicial do

potencial de superfície interessa, é conveniente que a deposição se processe de

maneira uniforme a fim de due a corrente do feixe possa ser medida

inequivocamente com o copo de Faraday

Comecemos então analisando a deposição resultante de uma irradiação

com feixe difuso, oassando em seguida oara a situação em aue o feixe varre

periodicamente a amostra sob a ação das bobinas defletora? descritas no Cap VII

Esse trabalho é feito utilizando a montagem esauematizada na Fig. VIII. 1

A placa metálica com um orifício circular de Smm de diâmetro no centro, montada no

"feed-through" disponível numa das extensões cilíndricas no corpo da câmara (Ver

Figuras VIM) pode ser deslocada suavemente sobre um copo de Faraday sem

ouebrar o vácuo (Trata-se de um copo com dimensões diferentes daauele descrito

na Seção '-'112 2) A haste aue sustem a placa móvel está acoplada, através de

polias, ao cursor de um divisor de tensão, construído com um potenciometro linear
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de fio (LQkd e 10 voltas), de orecisão. de modo Que uma relação linear entre

POSIÇÃO do orifício sobra a abertura do copo m tensão Ux no resistor R, poda ser

estabelecida.

Feixe UUUIJIll Sonda

I
DESLOCAMENTO

< •

—4 | U- 0 5mm

\T«c .
metclica

sssssssss/ssssssssssssssssss,

5 0 VDisco(ou copo)
metálico

E)ELETROMETRO

X

viA/wm-

1.5V

— Pora registrador

Fig.lEQI. 1 Diagrama esquemotico de uma sonda para medir densidade de corrente ao
longo de uma seção reta do feixe .

A tensão associada a uma carta posição x do orifício vai cara um dos

oanais da um registrador XY, o outro está ligado à saida do aletrômatro qua moda

a corrente associada à fração do feixe que atravessa o orifício no centro d«

placa Desse modo pode-se registrar o comportamento da densidade de corrente

segundo a direção de deslocamento do orifício sobre o copo de Faraday 0

orifício móv«l funciona como uma sonda para axplorar o faixe.

A Fig VIII ,2 ilustra um dos resultados conseguidos com feixe difuso

Como era de se esperar t9*'"\ as curvas, neste caso, são aproximadamente

gaussianas.
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-13 -10 - 5 O 5 10 15
x (mm)

Fig3ZHI 2 Densidode dt correntt do feixe versus posiçõo do sonda,mtdido o partir do
centro da abertura .considerando um feixe difuso de ele'trone com energia
de 3910 t V .

As Figuras VIII .4, por sua vez, mostram a densidade de corrente, medida

segundo duas direções mutuamente perpendiculares, no caso em aue fazemos o

feixe focalizadç varrer periodicamente um quadro retangular de 40mmx80mm

centrado sobre a abertura do copo de Faraday Para a primeira medida o auadro

é posicionado de tal modo aue o deslocamento da sonda possa ser feito segundo a

sua largura (Fia VIII.3a); a segunda medida é feita logo em seguida depois oe girar

o auadro ae 90° (operação aue é executada girando as bobinas defletoras). a fim

de aue a sonda possa ser deslocada segundo o seu comprimento (Fig. VIII 3b).
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-15 -10 15 x(mm)

1 5 x(mm)

(b)
4 Curvas dt dtnsidodt dt corrtntt doftixt vtrsus posição dosonda.mtdidaa

partir do ctntro da obtrfura. Para obti-los fiztmos urn ftixt dt tlefrons d t
3000 «V, focalizado, varrtr ptnodicomtnft a abertura dtum copodt Far a
day a uma frtqutncio dc 29,5quodros/s (fy=14,75Hz t fh= 686Hz) td t j
locamos a sonda, a) oro stgundoa largura do quadro b)ora stgundo o stu
comprimtnto.
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DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO

( a ) ( b )
Fig.3ZIIC.3 Direções de movimento do sonda sobre o superffcie varrida pelo feixe

(quadro).

Como DOdemos notar a densidade de corrente, neste caso, é constante ao

longo da largura; ao longo do comonmento é oraticamente constante (cresce cerca

de 2'/, a 3'/,, em geral, quando nos dirigimos do centro Dará as bordas). Resultados

semelhantes também têm sido obtidos com energias diferantes de 3keV.

Essas exDeriências serviram não só Dará testar o desemoenho do

conjunto resoonsável pela varredura como também Dará nos auxiliar a escolher os

parâmetros (como freauâncias de varredura, dimensões do auadro etc) aue melhores

resultados apresentavam.

Vm.3 A estabilidade & correntm & faixa

Em condições de trabalho relativamente DOUCO severas como as nossas

<Tfw««nto ^ 2 5 0 ° K >• variações na corrente do feixe e na temDeratura do filamento

estío intimamente relacionadas; uma acomoanha a outra.

As variações do tipo flutuações estio claramente associadas, como

tivemos ODortunidade de observar, à estabilidade da fonte que aquece o filamento.

Quando, oor exemolo, pass-mos de uma fonte como o secundário de um transformador
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de isalação acoDlado a um outro de núcleo saturado Dará uma fonte DC

estabilizada em corrente a menos de 0,2a/. . as flutuações na corrente do feixe, aue

«ram da ordem da 5% , sa tornaram praticamente imperceptíveis.

As wariagões lent as , por sua vez. estão relacionadas com as trocas de

calor aue ocorrem entre o filamento e sua base ou todo o meio aue o circunda; são

necessárias algumas horas para aue o conjunto emissor (canhão) alcance sua

temperatura final de operação Esta dependência foi verificada através de

algumas experiências simples Numa delas, par example interrompemos a corrente

do feixe por alguns minutos, aplicando um potencial adeauado na grade - portanto

sem cortar a corrente de aauecimento. Como podemos notar na Fig VIII5, Quando o

*eixe é liberado novamente a corrente do feixe reinicia sua subida no mesiro ponto

em aue deveria est3r se o feixe não tivesse sido bloaueado

Ip(nfl) 10
i

20
i

t (min)

- 1 -

- 2 -

5 Gráfico do subida da corrente do feixe versus tempo na fase inicial do
aquecimento, ilustrando uma situação em que o feixe foi bloque o do 6
minutos e, em seguida, liberado. Dados : £ .=1800cV, freqüências de
varredura; 15 Hz e 700 Hz e corrente no fi lomento : 1.34A .
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Numa outra experiência esperamos a corrente do feixe estabilizar e

sopramos ar, ora frio ora auente, sobre a extremidade do acelerador aue contém o

conjunto emissor; a corrente do feixe caiu ligeiramente no primeiro caso e subiu

da mesma forma no segundo

Se flutuações podem ser reduzidas facilmente, empregando uma fonte

estabilizada em corrente, o mesmo não acontece com as variações lentas, embora

ambas possam ser eliminadas (ou drasticamente reduzidas) concomitantemente por

maio de um circuito estabilizador apropriado <100> A solução para o problema está

baseada no fato de que, desprezando variações na própria superfície do filamento,

aue são oeauenas durante sessões de £ a 3 horas de trabalho, a resistência é

função apenas da temperatura. Assim, se a resistência é mantida constants de

algum modo ILO0), a temperatura a consequentemente a corrente do feixe também

permanecerão constantes.

Apesar dessa ser uma solução definitiva no sentido de estabilizar a

corrente do feixe, optamos Dor uma outra aue nos pareceu mais viável na ocasião.

Em geral a temperatura final de operação começa a ser alcançada somente depois

de 2 noras de aauecimento. de modo aue, se tivermos de esperar até aue a

temperatura se estabilize, certos experimentos se tornariam impraticáveis. Este

problema, contudo, pode ser contornado da seguinte maneira. Começamos aquecendo

o filamento com uma corrente maior aue a necessária. Nestas condições, ih ou

i,5h depois a corrente do feixe estará bem acima do valor pretendido para uma

dada experiência. A corrente de aquecimento e, então, reduzida até aue a corrente

do feixe se situe em torno do valor desejado. Se o procedimento foi acertado, a

corrente do feixe cairá lentamente durante os próximos 10 minutos e deoois

estabilizar-se-a por longo temoo (Fia. VlII.6).

Essa solução, embora não definitiva, poraue continuam ocorrendo

oeauenas variações associadas à alterações na temperatura ambiental, tem

apresentado resultados plenamente satisfatórios. Na maioria das vezes

conseguimos, com esse procedimento, manter a corrente do feixe praticamente

constante ou variando apenas cerca da um a dois por canto em períodos de mais da
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uma hora.

As seções ascendentes nas curvas mostradas nas Figuras VIII5 e 6

representam um comportamento típico da corrente do feixe na fase de aauecimento;

auando elas se desviam desse padrão, alguma coisa errada está acontecendo. É

preciso, então, verificar todo o sistema, a começar pelas isolaçôes.

I p (nA)

- 1 -

Fig.SK. 6 Grafico da subida da comnU do feixe versus tempo na fase inicial do aquj
cimento,ilustrando uma situação tm que secomeçou com uma corrente no f i -
lamento de 1.44A que, 1,5 h mais tr.He.foi reduzida poro 1.42A. Dados :
E = 1500 eV e freqüências de varredura : 17 Hz e 7 0 0 Hz .

vTD.4 Elétrons com entrai*, efmtii/a jbâUQ. <iã entrai* djg Jf ponto tfe. cruzamento

Corrente neaath/a através fa amostra.

Retomemos a montagem esquematizada no início do Cap. Ill CFig, Ill.i) Se a

amostra for polarizada neaativãmente (Fig. VIII.7) e a energia inicial dos alétrons

aue nela incidem <E4,,,> for tal que 0 l Eef/j = E f + eVr < £, , será carregada
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negativamente <Ver Seção IV .2), ooraue o n? de elétrons secundários emitido é

menor aue o r\- dos incidentes (abaixo do 1- oonto de cruzamento a < 1). Os

elétrons fluindo para a Terra através do eletrômetro constituem, gje acordo com a

convenção habitual , uma corrente negativa, DOIS eauivalem a um fluxo de

partículas positivas subindo da Terra para a amostra através do eletrômetro

1 1
Ko

Fluxo
de

tlttrons

\ Vf 0

111Fluxo de
partículas
positivas

Fluxo dt partículas positivas

E : Eletrômetro
I_: Corrente dos primários

!_.: Corrente dos emitidos

Fig.'SHUTCorrente negativa através da amostra e convenção do corrente .

As primeiras tentativas no sentido de observar essa corrente foram

feitas na Alemanha por Gross >41> a colaboradores «m 1985 a depois por nós,

utilizando montagem semelhante a deles, auando começamos a avaliar o método

descrito oor von Seggern, tanto lá auanto aaui a corrente sempre se manifestou

na forma de um ceaueno oulso positivo, portanto contrário ao aue havia sido

previsto

Ao refletirmos sobre esse resultado inesperado, nossas primeiras

suspeitas recair •• •". na montagem em si; mais especificamente sobre a abertura acima

da amostra (Fig. VIII 8a>, que no trabalho original de Gross e colaboradores era
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totalmente livre Acreditávamos aue uma abertura livre, aue se comeorta como uma

lente eletrostática. ooderia interferir na deoosição de elétrons de baixa energia

<da ordem de lOeV em exoeriências desta natureza) sobre a amostra. Resolvemos,

então, introduzir na abertura uma tela metálica cem transparência ótica de 0,81.

fabricada com fios de aço inoxidável da diâmetro QASnrn.

( a ) ( b )

Fig HIE. 8 Aberturas sobre a amostro : a) livre e b) com tela metálica.

0 resultado foi imediato; logo na orimeira tentativa apareceu o pulso de

corrente negativa esDerado (Fig. VIII.9).

Fi9.SH.9 Pulso de corrente negotivo
através de uma amostra de
Mylar de 36>imobservodo
quando, polarizada com-890
V, foi irradiado com elétrons
de900eV

• I ( n A )

- 0 . 1 5 -

-0,30 -



112

A introduçlo da tela metálica aoresenta de imediato duas vantagens A

primeira ê delimitar de maneira bem definida e isolar eletrostaticamente as

regiões em aue os elétrons são inicialmente acelerados e em seguida

desacelerados. Que são. resoectivamente. as regiões I e II na Fig Vin.lOa. A

sagunda á uniformizar o campo antra a tala a a suoerf icia da amostra, eliminando a

ação da lente eletrostatica reoresentada oela abertura

Na ausância da tala as simwfir iai aquipotanciais confinadas na região II

da Fig. VIII 10a deformam-se e as mais oróximas da abertura dela sobressaem - Ver

Pef 79, D 76-77. (0 auanto estas eauiootenciais se estendem oara além do Diana

da abertura deoende, princicalmente, do diâmetro da abertura e do potencial de

polarização aplicado na amostra) Como conseqüência a região II (Fig VIII. 10b)

expande-se e o conjunto de eauiootenciais, agora deformado, comporta-se como uma

lente eletrostatica divergente, de sorte Que ao penetrarem nessa região os

elétrons são simultaneamente desacelerados e desviados para fora.

JL

\ vr<o

( o )

1
Í
\vr<o

( b )

Fig.3Zm.10 Regiões I e D em que os eíefrons são,respectivamente,acelerado» e desoce-
lerados enquanfo se dirigem paro a amostra a) Com tela metálica sobre a a-
berfuro, b)Sem tela.
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Em vista destas considerações conclui-se aue uma fração dos elétrons

aue se dirigem para a amostra Doderá não atingi-la, se a tela não estiver oresente.

2a com essas exdicaçSes orocuramos mostrar aue a abertura sem tela

não se coaduna com a deposição de elétrons de baixa energia na amostra, resta

exDlicar poraue favoreceria o aparecimento de um pulso positivo de corrente.

Uma hipótese que nos parece razoável é a seguinte. No inicio deste

trabalho, auando as primeiras medidas foram feitas, as tampas com abertura eram

confeccionadas em alumínio, qua é atacado rapidamente pelo oxigênio do ar para

formar uma camada de oxido, dura e isolante (Ver Ref. 72, o 318). Por outro lado a

snergia dos elétrons do feixe difuso com diâmetro duas a três vezes maior aue o

da abertura, utilizado nessas experiências, estava em torno de ikeV, de maneira

oue, ao ser bombardeada com esses elétrons, a camada isolante de oxido de

alumínio de varia carre9ar-se positivamente, pois o coeficiente de emissão

secundária do oxido de alumínio para essa energia (verificado experimentalmente) á

maior aue a unidade. Mas, em virtude do mecanismo de auto-regulaçao discutido na

Seção III.3, a carga acumulada crescerá apenas até que o potencial de superfície

atinja o valor de 1 a 2 volts positivos. 0 eletrômetro acusará, então, um pulso de

corrente positiva, pois essas cargas induzirão, na ausência da blindagem

eletrostática aue seria proporcionada pela tela metálica se estivesse presente,

cargas negativas na face metalizada da amostra (o aue eqüivale a um fluxo de

cargas positivas descendo para a Terra através do eletrâmetro).

Com a introdução da tala, portanto, eliminamos a interferência da lenta

representada pela abertura e isolamos eletrostaticamente a região acima do plano

da tela, permitindo que as medidas fossem feitas sem interferência.

Posteriormente a tela metálica colocada na abertura veio se mostrar

fundamentai na auestão da deposição uniforme de cargas (Seção VIII .5) e na medida

do potencial de superfície com o auxílio do amplificador lock-in (Seção VHl.2.3), de

maneir* aue acabou sendo incorporada em todas as montagens experimentais que

fizemos dai para frente.
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Queda brusca & corrente através d j amostra maz <teflacrado s mecanismo

Na Seção IV .7.2 vimos aue, se EP < EM e se Vr (negativo) é escolhido de

tal maneira aue E, < Eef,, = Ep + eVr < E,, , 3 amostra começa a acumular carga

positiva, o potencial da superfície vai ficando cada vest manos negativo a , logo

3DÓS atingir zero volts, a corrente através dela (Fig. IH.l) anular-se-á bruscamente

DOT força do mecanismo de auto-regulação. A curva de corrente contra o temoo

terminará, então, abruptamente, isto é, num degrau (ver Fig. IV.6). É óbvio, cor

üutro lado, qua o degrau somente smrk observado se todos os pontos da super*icia

irradiada Delo feixe atingirem o zero volts simultaneamente; o aue Dressuoõe,

desDrezando efeitos de borda e a menos que a face da amostra aue recebe o feixe

também tenha sido metalizada, uma decosição bastante uniforme de carga. Se ambas

as faces estiverem metalizadas, o degrau aoarecerá independentemente de como

tanha sido feita a deposição pois a superfície será sempre uma eouipotencial.

As curvas de corrente nas figuras seguintes, obtidas numa situação em

aue as deposições de carga sobre as amostras foram feitas ora de maneira nlç

uniforme ora uniforme, evidenciam bem essas idéias. Na primeira o degrau está

presente, embora a deposição não tenha sido feita de maneira uniforme ooraue

ambas as faces da amostra foram metalizadas (Fig. VIII.lia). Nas duas últimas, em

aue 3S amostras tinham uma face não metalizada exoosta ao feixe, o degrau nlc

aparece em uma e aparece m outra, porque em uma (Fig VIII.lib) a deposição (com

feixe difuso) não foi feita uniformemente e na outra (com feixe varrendo a amostra)

o foi 'Fig VIII. 12).



115

I (HÕ8A) 4

4.0-

2.0-

I ( X 1 Õ 8 A )

1.20-

0.60-

0 12 24 t ( s ) 0 24 48 72 96 t ( s )
Fig.3ZK. 11 Curvos de corrente de corgo versus tempo. Em a) uma amostra de Teflon

FEP de 25>im,metalizada em ambas as foces e polarizada com -700V,
foi irradiado com um feixe difuso de elétrons, de 756 eV. em b) uma amos.
tra de Teflon FEP de 50jim .metalizada numa única foce e polarizada
com-1450V.foi irradiada com feixe difuso deelttrons.de i500eV.

i i I (nA)
;.4O-

1.80-

1,20-

0.60-

Fig .12 Curva de corrente de corgo versus
tempo de uma amostra dt Teflon
FEPde 27>jm. Ela foi polarizado
com -700 V c vorrido periodica-
mente por um feixe focalizado
de elétrons, de 800eV,*o razão
de 20 quadros/s ( f =10 Hz e
f n =500Hz)

80 160 t ( s )
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De modo 9eral esses resultados consolidam algumas das idéias

acresanUdas nos Capítulos III * IV A curva de corrente mostrada na F19 VIU. 12,

em particular, foi lambam a primeira evidência aue tivemos de aue o sistema

montado para fazer o feixe varrer a amostra estava funcionando satisfatoriamente

'Uma vez aue as medidas de densidade de corrente-seção Vtll.2 - só vieram a ser

feitas Dosteriormente). Dorém. mais importante do aue isto. é aue foi também a

primeira evidencia de que a emissão secundária em polímeros como o Teflon FEP ou

Mylar, DOT exemplo, estava sendo feita de maneira regular (Se, para uma dada

energia efetiva dos elétrons, o coeficiente de emissão secundária variasse de uma

reoiãc cara outra da amostra, dificilmente se obteria o degrau, mesmo com

deoosição uniforme de carga) Interessante também é aue este resultado independe

cio fato de usarmos o material (com o aual confeccionamos a amostra) como vem de

fábrica ou lavado com álcool-isoprapilico puro, por exemplo. De certa forma isto

confirma o aue já dissemos no Cap. II (Seção II.3), ou seja, aue o estado da

superfície em metais e polimeros, no aue diz respeito à emissão secundária, é mais

imoortante para o primeiro aue para o segundo.

O Potencial dm. suoartioim da amostra após tmr sido deflagrado o mecanismo

0 potencial de superfície da amostra depois do mecanismo de auto-

reaulaçlo ter sido deflagrado é oeaueno; cerca de 1 a 2 volts (Ver Seção IV.7.1).

Esta é 3 razlo da oueda abrupta na curva de corrente POIS dependendo da

caoacitància da amostra e da corrente do feixe a carga aue deve ser

acrescentada na amostra para elevar seu potencial de superfície cerca de 1 a 2

volts coda ser fornecida num tempo muito curto auando comparado com a duração

total da experiência
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O valer Vs dessa potencial de superfície é governado pela equação IV 7,

reescrita em seguida,

ev,

f •g(EOdE' =

õ

aue representa . justamente, a fração dos emitidos aue devem ser recapturados

Dela superfície da amostra para que a corrente através dela se anule. Vs é zero

para E,, = E, ou £,, = E« , pois <r(Ep = cr(EM) = 1 , e é máximo (Vs = VSiB)

ouando a energia dos Drimários (EP) for igual a energia iEpj») em aue a emissão é

máxima '.& = «7,,)

Experimentalmente esse potencial pode ser estudado de duas maneiras no

mínimo. Uma delas é utilizar a técnica empregada por Giacometti ' ' em sua Tese

de Doutorado para medir potenciais de superfície, gue consiste em se retirar a

amostra da câmara após o término da irradiação e medir seu potencial de

superfície com o auxilio de um dispositivo acoplado a um aparelho comercial

(Voltimetro Eletrostático Monroe - 144S-4) capaz de acusar potenciais de

superfície de décimos de volts; a outra é integrar um pulso de corrente Foi com a

primeira gue pudemos confirmar experimentalmente, por mais de uma vez, aue de

fato o potencial de superfície de amostras Que tenham sido irradiadas por algum

tempo com elétrons de energia Ep = £„ é zero. Foi dessa rorma, também, aue

pudemos estabelecer aue Vs,m para o Teflon FEP, cuja emissão máxima ocorre ao

3er irradiado com elétrons de 400eV (aproximadamente), estava em torno de 2 volts

Para a medida acima escolhemos o Teflon FEP porque, com exceção dele, a

energia dos elétrons incidentes para a aual ocorre a emissão máxima em outros

polímeros está abaixo de 400eV. aue é também a energia limite cara a aual podemos

ajustar o feixe do nosso acelerador De aualauer modo é de se esperar aue Vs>n

para outros polímeros não seja muito diferente de 2 volts poraue muitos deles têm

crm parecidos com o do Teflon e ooraue a função g(E'), aue comparece na ea. VIII1,



118

não deve diferir muito de um ooUmero para outro (Ver Seção II1J

Em outra ocasião, trabalhando ainda com amostra de Teflon FEP não

oolanzada e inicialmente descarregada, chegamos a um resultado semelhante

integrando um oulso de corrente (Fig VIII13), aue só pôde ser obtido depois aue

reduzimos a corrente do feixe cara aproximadamente 4xi0~10A um valor cerca de

10 vezes menor aue o habitualmente empregado) A Dartir da área abaixo deste

pulso a da caoacitancia da amostra (0.25nF) pudemos estimar o potencial de

superfície VJ(- como estando em torno de 2 volts.

3 SH 13 Pulso de or rente positiva obstr -
vodoquando uma amostra aterra-
da de Teflon FEP de 50JJm e co-
pocitância de 0,25 nF foi írradig
do com elétrons de 400eV

0.4 -

0.3-

0 . 2 -

0 . 1 -

0 -

i I ( n A )

1

4K*- 0.56 nC

0 6 12 18 t ( s )
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ã«, independentemente do polímero irradiado, o valor máximo qua o

ootancial de superfície poda alcançar depois qua o mecanismo da aoto-ragulacao

atuou è cerca de 2 volts, valores menores devem ser esoerados auando uma certa

amostra for irradiada com elétrons de energia E, ( E, mas diferente de E#̂ >

D* fato, quando medimos o potencial de suoerficie cela técnica de Giacometti numa

amostra de Mylar, material para o qual E ^ = 200eV, que havia sido previa«ente

irradiada com elétrons de SOOeV, o valor encontrado foi de 1.2 volts

Essas axpariências, da modo çeral, confirmam a estimativa que havíamos

feito Dará V, na seção IV.?, quando tratamos do mecanismo de auto-regulação e suas

conseqüências

VDI.7. Retirada dm uma amostra carregada da raw ira d» amostras • o «farto

Pasohen

A maioria das medidas da potencial da superfície relatadas na seção

anterior foram feitas examinando as amostras fora da câmara (depois de terem sido

devidamente irradiadas com o feixe eletrônico), com o auxilio do dispositivo

montado oara tal fim por Giacometti ltm, o que, evidentemente, só pôde sar feito

após a pressurização da câmara. Durante esta procedimento não poderia ocorrer

algum problema, i.e., a densidade superficial de carga não poderia se alterar

durante o processo de Dressurização? Nós procuramos injetar o ar lentamente na

câmara POIS já tínhamos aprendido que um fluxo intenso de ar ou aualquer outro

9Ás varrendo o polímero poderia carre9a-lo. Mas, mesmo tomando asse cuidado, nio

poderiam ocorrer rupturas, por exemplo7

Aparentemente não houve oualouer problema com aquelas experiências,

primeiro porgue, pelo menos no caso da determinação de V5|W (Ver Seção VIII6) oara

o Teflon FEP, medidas feitas oor dois métodos independentes, sendo uma à pressão

atmosférica e outra no vácuo, resultaram praticamente iguais e segundo ooroue as

medidas de cotancial da superfície, realizadas fora da câmara, em diversas regiões
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da superfície irradiada da uma amostra mostravam-se muito regulares, o qua não

ocorreria se tivessem havido rupturas. Mas, na verdade, era de se esperar aue

não houvessa nada de anormal, pois naquelas casos o potencial da superfície não

tinha excedido o limite imposto pela Lei de Paschen; se fosse maior poderiam ter

ocorrido rupturas

A rigidez dielétrica de gases decende fortemente da pressão Em altas

pressões cresce devido ao decréscimo no livre caminho médio dos elétrons e em

baixa oressão devido à reduzida probabilidade de colisão de elétrons com as

moléculas de gás. A rigidez dielótrica depende também da distância D entre

eletródios. Quanto menor o espaçamento entre eles maior a rigidez, desde aue a

probabilidade de elétrons virem a colidir com moléculas no espaço entre eles

decresce.

V,
\

Na nossa montagem esses parâmetros são

a distância D entre a tela metálica

(aterrada) e a superfície não metalizada

da amostra e o campo elétrico nessa

região, aue depende da diferença de

potencial entre a tela e a superfície não

metalizada (aue seriam os eletródios, no Fig.SDI.14 Eletro'dios entreosquaispodem
ocorrer rupturas de Paschen.

caso) a da reparação D (Fig. VIII. 14).

u=vs-o=v$

Os resultados de experiências sobre rupturas em gases num campo

uniforma podem ser representados oor uma família de curvas, que são gráficos da

tensão de ruptura (Urp) versus produto da separação (D) entre os eletródios e a

pressão (p) do gás Esta relação, estabelecida experimentalmente, é conhecida

como Lei de Paschen ', ala sugara qua a tensão da ruptura não deve variar se o

produto oD permanecer constante, i.e., a tensão de ruptura é função de oD
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A curva Un> versus oD, aue deve ser

levantada Dará cada aás, é caracterizada

por um ponto de mínimo, no caso do ar, em

particular, as coordenadas desse oonto

são 2 IPa.m e 327 volts (Fig VIII. 15).

2
10

10

1.0

(k V)

PD

10H 1.0 10 10Z 103 ( Pom)

Fig 3ZSI.15 Curva de Paschen para o or. O pon-
to ^corresponded patmno nossa
montagem.

Isto significa dizer qua somente haverão rupturas no ato de pressurizar a câmara

injetando ar no seu interior, sa a tansão entre a superfície não metalizada da

amostra e a tela metálica, que é dada oor U = Vs-0 = Vs , for maior aue 327 volts.

As rupturas ocorreriam da mesma forma, se introduzíssemos na câmara uma amostra

previamente carregada (com corona, por exemplo) acima de 327 volts e em seguida

procedêssemos à despressurização. Uma vez ocorrendo rupturas, aualouer que

seja o caso, a amostra poderá ter sua densidade superficial de carga

completamente alterada. As duas experiências descritas a seguir ilustram esses

fatos

EXPERIÊNCIA I

Uma amostra de Teflon FEP de 25um de espessura e 35mm de diâmetro, metalizada

numa única face, e polarizada com -310 volts é irradiada com elétrons de 1250eV,

usando um feixe difuso. Como 1250eV é menor aue 183QeV (energia do 7?- oonto de

cruzamento do Teflon FEP) o potencial de superficie em toda região irradiada

estabihzar-se-á em um valor constante ligeiramente acima de zero volts, depois
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'Sue a corrente através da amostra anular-se cor força do mecanismo de

auto—regulação <E isto mdeDendentemente da deposição ter sido feita de maneira

uniforme ou não). No fim do processo a amostra é aterrada e retirada da câmara

para aue o seu potencial da superfície possa ser examinado. As figuras VIII. 16

rosumem as diversas «tapas do experimento e mostram qua potencial de suparficie

deveremos esDerar no final.

(a )
125OeV (b) ( c )

-310V -310V

Fiq.7CI.16 Diagramas indicando potenciais de superfície de uma amostro polarizada com
-310V e irradiada com elétrons de 1250 eV a) antes de se iniciar a irradiação,
b) cessada a irradiação e chapes o aterramento.

A Fig. VIII. 17, aue foi obtida com o auxilio de um registrador XV, ilustra o

comportamento do potencial de superfície, nesse caso, Quando medido ao longo da

um diâmetro arbitrário com o dispositivo montado por Giacometti. Dentro do erro

experimental o resultado é idêntico ao esperado
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i

í 300-

200-

1 100-

^ V$( volts)

- 2 0 - 1 0 10 20 (mm)

Fig/SIIL.17 Potencial de superfície numa amostra de Teflon FEP, medida ao longo de
um diâmetro arbitrário, depois que foi irradiada com feixe difuso ale a
corrente através dela se anular. Parâmetros : Ep =1250 eV.Vr = -310V
e diâmetro da amostra = 35 mm.

EXPERIÊNCIA II

A experiência I foi raoatida dapois da altararmos a polarização da amostra Dará

-400 volts. Sa não houvassa rupturas davarÍamos esparar, após o aterramanto,

VJif 3 +400 volts, constante Dor toda a área irradiada. 0 resultado, conforme

podemos notar observando a Fig. VIII. 18, já não é como esperávamos; as rupturas

que houveram pelo fato de termos excedido o limite de 327 volts imposto pela Lei

de Paschen, no caso do ar, alteraram profundamente a densidade superficial de

carg» na amostra.
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volts)

2 0 4 0 (mm)

FigTZET 18 Potencial de superfície de uma amostra de Teflon FEP, medida ao longo
de um diâmetro arbitrário, depois que foi irradiada com feixe difuso ate'
a corrente através dela se anular. A fig. ilustra uma situação em que
ocorreram rupturas de Paschen no ato de pressurizar a câmara de amos
tra. Parâmetros: E p =1250eV, Vr = - 4 0 0 V e diâmetro do amostra =
35 mm .

Vffl.8. A capadtància ú» amostra

Para levantar a curva da emissão secundária em função da energia dos

elétrons incidentes, segundo o método descrito por von Seggern, é preciso

conhecer a evolução do potencial da superfície da amostra duranta a irradiação, o

que pode ser feito diretamente com a montagem descrita na Seção Vil.2.4 ou

indiretamente a partir da evolução da carga armazenada na amostra e da sua

caoacitância determinada previamente.
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A capacitancia code ser medida numa ponte apropriada. Para isso o

melhor é reconduzir oara a evaporadora a amostra já utilizada, a fim de aue a

área aue esteve exposta ao feixe também seja metalizada A amostra, agora com

ambas as faces metalizadas, forma um capacitor de placas paralelas cuja

capacitància podar» ser medida facilmanta numa ponte Mas, am principio, não

necessitamos roetalizar a área da amostra aue foi exposta ao feixe para

determinarmos sua capacitância. Se dispusermos da curva de corrente através

dela durante o tempo em que foi irradiada e se soubermos a priori a diferença de

potencial a aue ficou submetida por ter sido irradiada pelo feixe de elétrons, sua

capacitància poderá ser determinada a partir da eq. 1V.10 A Questão aue se

coloca, sm seguida, é A capacitância determinada desta última forma e aauela

medida por meio da ponte coincidem?

Se o material da amostra for suficientemente isolante para que a

corrente de Fuga possa ser desprezada e se a carga depositada penetrar uma

fração muito peauena da espessura total da amostra, os resultados devem

coincidir

Isso DOde ser confirmado experimentalmente. Escolhemos para esse fim

uma amostra de Teflon FEP (aue é um excelente tsolante) de 50um de espessura e

30mm de diâmetro, aue foi polarizada com -800 volts e irradiada com elétrons de

30üaV, fazendo o feixe varrer a amostra (Escolhemos tais parâmetros oara ter

certeza - ver seção VIII .7 - de que o potencial de superfície «stabilizar-se-ia num

\'9\or ligeiramente acima de zero volts, depois que a corrente se anulasse) As

diversas etapas da experiência podem ser resumidas através das Figuras 7111.19.

Como oodemos notar, a diferença de potencial a aue ficará submetida a

amostra pelo fato de ser irradiada até aue a corrente caia para zero é de 800

volts; essa diferença de potencial desaparecerá depois aue a amostra aterrada for

reirr adiada
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V.T-800V

(b)

J I

-800 V -800 V

( c )
V j f=

J L

( d )
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900 eV
0+V

J Í

Fi9.TK.i9 Diagramas indicando os potenciais de superfície de uma amostra de Teflon FEP
polarizada com -800V e irradiada com elétrons de 900eV a)antes de se iniciar
aírradiação,b)terminadoairrodioção,c)opo'sooterramento e d) depois de reir-
r adia da.

As figuras V!I1.20a e VlllZOb mostram as curvas de corrente obtidas

enouanto a amostra estava sendo, respectivamente, carregada e descarregada A

carga calculada abaixo da curva de correnta (medida com um planimstro) á, tanto

num caso auanto noutro, de 195nC (a diferença é menor aue IV.). Como a diferença

de potencial é de 300 volts, a capaeitancia resulta 0,244nF. A capacitâncía dessa

mesma amostra, por outro lado, resultou igual a 0,249nF quando medida por meio de

uma ponte, de maneira que, a menos de 2a/., esses valores coincidem.

Esses resultados foram confirmados inúmeras vezes com amostras de

Teflon FEP de 50um e 25um, variando a energia dos elétrons ou a polarização e

ora usando feixe difuso ora varrendo a amostra com o feixe

A coincidência entre as capacitâncias medidas pelos dois métodos acima

nos autoriza aflora a seguir o caminho inverso, isto é. tendo medido C numa oonte e

conhecendo a curva de corrente através da amostra, podemos usar a ea IV. 10 para

determinar diferenças de potenciais ou levantar a curva v", versus t Além disso

esses resultados nos mostram também aue, pelo menos no caso do Teflon FEP, a

carga positiva armazenada permanece praticamente na superfície da amostra.
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Fig SHI. 20 Corrente através de uma amostra de Teflon FEP de 50^ m, irradiada corneis
trons df 900 eV,versus ttmpo. a) Amostra polarizado com - 8 0 0 V e b)Amqs
tracarregada com +195nC e aterrada. Freqüências de varredura : fy=16,5Hz
e fh= 700 Hz-

Completemos esta seção com alguns comentários sobre as curvas de

corrente nas Figuras VIII .20 A primeira é governada pela eq. 111? (válida somente

para Vs í 0) , repetida abaixo.

Kt) = Ip Ci - 7 CE,,<t)J3 fVIII.2)

onde Ett<t) « £p • eVs(t) Ela acompanha o comportamento de aCE4f(t)]



128

(maior aue um neste caso) aue cresce, Dassa por um máximo e depois decresce

pelo fato da energia efetiva variar continuamente de um valor inicial dado por

E«f,. = 900-800 = iOOev1 < £nM = 4Q0eV para o Teflon FEP, até um valor final

Quando o potancial oe superfície começa a ficar positivo, o campo

elétrico entra a tala metálica a a superfície não metalizada da amostra inverte da

sentido e alguns dos elétrons emitidos começam a ser recapturados; processo este

aue somente é interrompido auando o número dos recolhidos atinge um valor tal aue

Kt) = Ip -t- !a(t) -t- Ire(t)= 0 ( o que constitue o mecanismo de auto-regulação,

discutido na Seção IV?) Como esse mecanismo é deflagrado simultaneamente em

todos os pontos da superfície, se a deposição foi feita de maneira uniforme (como

è o caso), e num intervalo de tempo ceaueno auando comparado com a duração total

do experimento, a corrente cai bruscamente para zero, aparecendo então um degrau

na curva, cuja altura decenderá do ponto em aue estava a corrente auando V5

cassou pelo zero. 0 potancial de superfície estabiliza-se porque, sa continuasse

subindo, mais elétrons emitidos seriam recolhidos, a amostra começaria a ser

carregada negativamente, a potancial cairia a o equilíbrio rastabelacer-sa-ia

A curva na Fig. VIII.20b, por outro lado, é governada pela ea. III13 (válida

para V5 > 0) , também repetida abaixo,

Kt) « V j l - aCE8,<t)] J *E')dE'| , 'V1I13)

onde o coeficiente cr é agora modulado pela integral J g*E')dE' (comparar

as equações VHI.Z e VIII3), que representa a fração dos emitidos aue

realmsnte contribue para a corrente Kt), poroue é a fração dos aue conseguem

ascaoar de vez da superfície.

No caso considerado, a energia efativa dos elétrons, auando começamos

descarregar a amostra, e igual a 900 + 800 = 1700eV (ea III .2) e a final igual

a 900 + 0* 5 3Q0aV. de modo que o coeficiente a cresce de 1,03 a 1,62 <Ver
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Cae X) 0 valor da integral J g(ETdE' . DOT sua vez, oermanece Deaueno

enauanto eVs for maior aue 30eV < varia na faixa de 0,1 a 0.Z) Em vista

destas considerações a carcela aue predomina na ea VIR 3. ceio menos enauanto

»VS for maior que 5CeV, á a da corrente 1̂  , dai o fato da corrente í(t)

variar pouco durante a maior parte do descarregamento Quando Vs, decrescendo,

passa pelo 50eV. o número dos omitidos qua conseguem escapar da superficie

aumenta raoidamente (ou o numero dos recolhidos diminui rapidamente) E no

momento em que o numero dos incidentes igualar o número dos recolhidos mais

omitidos, a corrente cairá bruscamente para zero a o potencial de superfície

estabilizar-se-á num valor ligeiramente acima de zero volts Se o potencial de

ãucerficia continuasse a cair, mais elétrons emitidos conseguiriam escapar

definitivamente da superficie, a amostra começaria a se carragv positivamente e

o equilíbrio restabelecer-se-ia E 3 mesmo mecanismo de auto-regulação, á

descrito anteriormente, atuando desta vez no sentido contrario

Para fins de comparação é interessante esauematizar o aue descrevemos

lançando mão da função distribuição de energia da totalidade dos elétrons

emitidos, j(E'), normalizada. Nas figuras VIU.21 as áreas hachuradas representam

a fração dos emitidos que deixam de vez a superficie e que por isso contribuem

cara a corrente Kt); as áreas não hachuradas, conseauentemente. representam a

fração dos que são recaoturados pela superficie pelo fato dela estar positiva. As

correntes em cada caso estão representadas por setas de diferentes tamanhos.

Observe aue ao nos aproximarmos da fase final do carregamento e do

descarregamento o número dos aue escapam, respectivamente, dimir.ue e aumerta

até aue !<? +• Ire = -V
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CARREGAMENTO

Fase Inicial Vg j < O

vS| r-soov
900 eV

E p -e lV S | l :

=900-800:
=100eV

Fose Final = 0+ V

900 eV

Ep=900eV

DESCARREGAMENTO

Fase Inicial : Vs j > 0

V ' - = + 8 0 0 V | 9 0 0 e V

\ i

e Vs' j = 800eV

= 800 + 900 =
= 1700 eV

Fase Final : Vsf=O+V

900eV

E p = 9 0 0 e V

Fig SIH 21 Diagrama esquemofico,mostrando através de areas hachuradas, a fração
da totalidade dos emitidos pelosuperficie de uma amostra de Teflon FEP >l
radiada com elétrons de 9 0 0 tV , que escapam de vez da superfície d u -
rante as fases inicial e final do carregamento e descarregamento
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O mecanismo de auto-regulação atuou em ambas as situações (embora em

sentidos contrários) ooraue a energia E, = 900eV era menor aue a energia do 2*

conto ae cruzamento do Teflon FEP, aue é igual a l880eV (Ver Cao X) Se E^ fosse

maior cue EH . a curva na Fia 711120a não aoresentana o degrau. í e .

continuaria caindo suavemente oara zero (Ver Seção IV 3). e na Fig VIII 20b a curva

de corrente ainda apresentaria uma aueda abrupta, embora interrompida antes de

chegar a zero (Fig VIP. 22)

Fig 22 Corrente através da amostra
apresentando uma queda frrus
ca que e interrompido no instan
te t' antes que chegue a zero.

-*»• t

A razão oara isso e aue, se £ r fosse maior aue E, . a ainda seria

manor gue um quando o potencial de superfície atingisse o zsrc volts

Conseouentemente I(t) seria diferente de zero nesse instante e a amostra, aue

vinha se descarregando até então, começaria a carregar-se negativamente até aue

Ee, = Ep + eV} = E,, De sorte que a partir do instante em que Vs cassasse pelo

zero a corrente começaria a cair suavemente para zero. Se fossamos, por exemplo,

descarregar a amostra aterrada da Fig VIII 19c, CUJO potencial de superfície á

*3O0 volts, com elétrons oe 2l00eV. ela se carregaria negativamente até

aue ficasse 3ubmatida a uma diferença de ootencial de -220 vclts

'considerando E,,
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Figuras viu 23 ilustram algumas fases do processo

21OOeV 2100 eV 2100 eV

VLH
vsi=*eoovl f » re I T r ,v^o 1

Fig.3H.23 Diagroma mostrando a evolução do potencial de superfície de uma amostra de
Teflon FEP.cujo potencial dt superfície inicial e •800V, quando irradiada com
ele'trons de 2100 eV.

Porem o fato mais curioso <e aue nos intrigou oor um bom temoo) é aue a

aparecimento do degrau r>as curvas de descarga 'Fig VIII 20b ou Fig Vttl.22)

indeoende da maneira como a deposição tenha sido feita, i.e. ele aoarecerá auer a

deposição tenha sido feita uniformemente auer não. Uma possível explicação para

isso é a seguinte: Imaginemos a amostra da Fig VIII 19c. carregada com +-800 volts,

sendo bombardeada com um feixe difuso cuia densidade de corrente medida numa

seção reta do feixe se comporte como aauela dada na Fig. VIII2 Como a densidade

de corrente è maior no centro do feixe, a região central da amostra começa a ser

descarregada mais rapidamente aue as bordas, o aue provoca uma deformação

nas linhas de campo aue acaba trazendo uma certa compensação para a

não-umformidade da deposição, uma vez aue o feixe oassa a ser desviado em

direção às bordas (Fig. 711124). Com isso as diferenças entre os potenciais de

superfície, considerando diversas regiões da amostra, não devem ser muito

acentuadas auando o descarregamento estiver se aproximando do final, de modo aue

a estabilização do potencial de superfície em toda a área irradiada poderá

zcorrer rapidamente e o degrau continuará aparecendo (Notemos aue a deformação

das linhas de campo também ocorre durante o carregamento, se a deposição não t*or
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feita uniformemente, entretanto o desvio do feixe e agora no sentido de acentuar

ainda mais a oesuniformidade da deposição)

Tela metálica
Fig 3ZHI.24 Diagrama mostrando deformação

nas linhas de campo elétrico pe-
lo fato do amostra não estar sen-
do descarregada de maneira unj
forme.

VI0.9. 4 capacitar vibrante

Se a amostra vibra senoidalmante am torno da posição de equilíbrio, com

amplitude S <; D (Ver Fia. vn.6>. e s t E é o camoo elétrico (modulado) entre a

tala metálica a a superfície livra da amostra, pode-sa mostrar l S 7 t " qu« a

corrente induzida pela vibração tem, além de componentes continuas, duas

componentes alternadas, das quais uma (a aue nos interessa) está em ouadratura

som o campo E Esta componente produz uma tensão alternada, v'p(t). no resistor R

de medida <Ver Fia. VII.6), cujo valor eficaz é dado pela ea VIM reescrita abaixo,

kwvyu •VIII 4>

onde w é a freqüência angular da vibração e Vs é o potencial de superfície

definido pela eq III .3 (Ver Seção VII 2 3) Vfl pode ser medido , como /ímos no

Cap.VII, cor meio de um amplificador lock-m (detector smcror.o) sintonizado com

v'R(t>
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A relação de proporcionalidade entre V'p e Vs prevista pela ea

VIII.4 facilita enormetnente a calibração do sistema de medida de potencial de

superfície pois, em principio, basta medir a resposta V'p com o amplificador

lock-in para dois valores de Vs conhecidos para que a constante de

proporcionalidade ku fiaue determinada. Além disso ela nos fornece, também, uma

maneira cômoda de testar todo o sistema de medida, não só após a sua montagem

como também antas do inicio da cada ssssão experimental qua envolva medida da

Dotancial de superficia.

Os primeiros testes com o sistema foram feitos tanto à pressão

atmosférica quanto no vácuc, utilizando um disco metálico no lugar aa amostra.

Aplicando diferentes polarizações no disco metálico e usando um registradcr

acoplado à saída do amplificador lock-in para registrar a amplitude das respostas,

pudemos constatar aue, quando tudo está bem ajustado, a amplitude da resposta é,

de fato, proporcional à polarização aplicada. Resultados idênticos foram

conseguidos utilizando, no vácuo, amostras da polímeros metalizadas numa única

face aue haviam sido prévia e completamente descarregadas, ü cuidado adicional

neste caso é aplicar a polarização somente depois aue a câmara de amostras tivar

sido de5pres5urízada, a fim de evitar as rupturas de Paschen que carregariam a

amostra sa permitíssemos qua ocorressem (Ver Seção VIU .7)

A partir dessas experiências, aplicar polarizações variadas numa

3mostra descarregada e observar as amplitudes das respostas tanto no

amplificador lock-in quanto no ragistrador, antas do inicio da uma sassão

axpenmental qua anvolva medida de potencial de superfície, passou a ser o

procedimento padrão não só para calibrar o sistema, isto é, determinar a

constante de propocionalidade, ku , na relação VIII .4, como também para selecionar,

em cada um dos instrumentos supracitados, a sensibilidade mais indicada em cada

situação.
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vm.10. Medidas com e capacitor vibrante

Uma vez feita a calibração do capacitor vibrante é preciso verificar,

pelo menos uma vez, se a medida fornecida pelo amplificador lock-in num dado

instante, enquanto ifma amostra está sendo carreçada uniformemente pele feixe

eletrônico , corresponde realmenta ao potencial da superfície naquala instants.

Uma maneira de verificar isto consiste em determinar V, a partir da capacitância

da amostra e aa área abaixo da curva da corrente aue a atravessa e comparar o

resultado assim obtido com aquele fornecido pelo amplificador lock-in. A Fig.

VIII .25. cor exemplo, mostra os registros das evoluções temoorais da corrente

atravessando uma amostra de Teflon FEP de 0,25nF de capacitância, polarizada com

•750 volts, a do potencial na sua superfície não metalizada, obtidos

simultaneamente com um registrador de dois canais, enauanto está sendo varrida

com elétrons de 850eV.

Na Tabela VIII.i estão os potenciais aue foram determinados a partir da

capacitância da amostra e da área abaixo da curva de corrente (ea IV. 10) a os que

foram obtidos com o amolificador lock-in (gráfico Vsxt), considerando auatro

instantes. Como podemos notar, os potenciais obtidos tanto de um auanto do outro

modo, para um dado instante, são praticamente idênticos.

TABELA Vm.i: Potenciais da sujarficia medidos por dois métodos diferentes.

Us)

VS(V)

V8 = < f -750

V§ dock-in)

12,0

-660

-656

28,8

-387

-385

36,0

-279

-277

60,0

-49

-45
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KnA)

4,0 -

3.0 -

2 , 0 -

- 2 5 0 -

- 5 0 0 -

- 7 5 0

1.0-

Us)

(volts)

Fig. 2 H 25 Corrente e potencial de superf cie em função do tempo numa amostra
de Teflon FEP de 0,25nF de capacitancia, polarizada com -750V e
irradiada com elétrons de 850 «V Freqüências de varredura
fv =16,5 Hz e fu = 700 Hz Freqüência de vibração : 250HZ.
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A mesma amostra foi então aterrada, descarregada e reirradiada cem

elétrons de 3500eV; as conclusSes foram as mesmas, i.e., os potenciais

(considerando auatro instantes diferentes) determinados a partir da caoacitância e

da área abaixo da curva de corrente e 3Quele medido com o amplificador lock-in,

que é Udc na curva \,'fxt (Fig V1II26) são, de novo, praticamente idênticos (Ver

Tabela VUI.2).

TABELA KM2- Potenciais de siverficia medidos par dois métodos diferentes.

Ms)

VS(V)

Vs Qock-in)

80

-420

160

-800

-806

260

-1116

-1125

380

-1336

-1356



-1.5H

-1.8 H (volts)

Fig.3Zm. 26 Corrente e potencial de superfície em função do tempo numa amostro de Teflon FEP de 0,25 nF de capo
citãncia e inicialmente descarregada , enquanto estava sendo irradiada com ele'trons de 3500eV
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CAPÍTULO DC

A MT-UÊNCIA DA CARGA DA AMOSTRA SOBRE A EMISSÃO SECUNDÁRIA

DC1 Introdução

No decorrer de capitulo anterior analisamos a mostramos como pudemos

resolver alguns dos problemas encontrados por Gross (41 i e colaboradores durante

os experimentos que realizaram em 1985 para medir, pela primeira vez, a emissão

secundaria em polímeros, segundo o método descrito por von Seggern (4 '

Tendo, oor exemplo, mostrado na seção VII!-t aue. cobrindo a scertura

setrs ã amostra cem uma tela metálica, poderíamos ooter a cerrent* negativa

através aa amestra auando fosse irradiada ecr elétrons cuja energia efetiva

iniciai estivesse abaixo da energia íE,) do primeiro conto de cruzamento, ficou

mostrado também que seria cossivei cbter a seção I (Ver Fig. 1.4) da curva <JX£ cemo

orevira von Seggern (Ver Seção 1.3)

Na Seção VIII .5 ficou evidenciado que a ausência do degrau na curva de

corrente através da amostra, aue era esperado auando a energia inicial dos

elétrons aue nela incidiam <Eef|i) e a energia dos primários <EP) estivessem abaixo

da anargia (£,,) do 2? conto da cruzamento, devia ser atribuída ao *»to oa deposição

de carga não ter sido feita ae maneira rigorosamente uniforme, ecraue com uma

deposição uniforme a degrau pode sar observado

Por outro lado, pela teoria de von Seggern, a corrente do feixe podia

ser obtida, como o foi na Alemanha, a partir da própria curva de descarga da

amostra (cjuanGo carregada positivamente? Entretanto, ao escrevermos uma

expressão mais geral cara a corrente através da amostra íea. III.4), mostramos aue

3 corrente do feixe nlo cederia ser cbt;da a partir daauela cvr^a, seria creciso

medi-la com um COPO de Faradaw (Ver Cac. VII Seção VII.2.1) Além ao mais não foi

tomada, na montagem original utilizada ocr eles, nenhuma crecaução cara impedir a

captura (quando 3 amestra estivesse carregada positivamente) de secundários ou

terciários gerados nas mais diversas cartes do acelerador, fato este aue poderia
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falsear ainda mais a medida da corrente do feixe. Esta crecaução. como cudemcs

constatar no decon-er ao trabalho, é essencial. A curva de corrente de descarga

aue aDarece na Fig. vIII 20b, oor exemplo, aue foi obtida polarizando oositivamente

a tainDa aue sustenta a tela metálica, cara impedir sue boa oarte cscs secundários

gerados nela ou na tela fossem capturados pela amestra (apesar da Dlirdagem

oferecida cela tela), teria um aspecto diferente sem essa crecaução Da mesma

forma as cclarizações adotadas cara operar o coco de Faraaay também foram

escolhidas de modo a minimizar esse efeito.

Tendo, então, introduzido a tela metálica na abertura sobre a amostra,

uri f cr mzado a cseccsiçãe ae carga e mertade um disDOSitivo adeauaao cara medir

corretamente a corrente cie feixe, restava-nos acenas recetir as medidas feitas ra

Alemanha, cara ceservar se as curvas de amissao secuncana levantadas segunde o

método aesento cor ven Seggern ainda continuavam divergindo aaauelas cbtidas

oor outros métodos e encontradas na literatura.

K-2. Q Coeficiente de emissão total para o Teflon FEP em função ja. energia dos

elétrons incidentes, medido segundo o_ método descrito por von Seggern.

Os oontos das curvas tracejadas na Fig. IX. I representados cor cequenes

círculos vazios foram obtidos a partir de medidas aue realizamos com uma amostra

de Teflon FEP de 5Cy.m de espessura s área metalizada de 20mm de diâmetro,

utilizando o método descrito cor von Seggern (aue designamos "Método de Medida

Dinâmica"), cuja taoria asta desenvolvida no capitulo IV Nós os determinamos per

meio o* ea W l usando dados conseguidos cem o auxilio da montagem asauematizada

na Fig VII.6 Pin obter a seção entre os contes de cruzamento, a amestra foi

polarizada cem -i""5GV e varrida com um feixe ae elétrons de energia Ê  = iSOüev1 á

razão de 33 auadros/s , cara obter a seção aue esta à direita do 22 ponto ae
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Fig IX 1 Coeficiente de emissão secundário total em função da energia. As curvas cheia e tracejadas foram construi'das.respectivamen
te a partirdemedidas realizadas pelo me'todo do pulso tradicional e me'todo dinâmico irradiando amostras de Teflon FEP.
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cruzamento a amostra foi descarregada, aterrada e, em seguida, varrida com um

feixe de elétrons de energia EF = 3500eV à razão de 29,4 auadros/s

A curva cheia é o resultado de medidas feitas por Krainsky ( l 02 ) e

colaboradores Delo método convencional do DUISO. Conforme se code notar, os

valoras da a obtidos segundo o método de medida dinâmica continuam, considerando

a região em torno do máximo, acentuadamente abaixo dos esperados As

modificações introduzidas não foram, Dortanto. suficientes Dará resolver a

divergência entre as medidas efetuadas pelos dois métodos. Aparentemente existe

algum fator aue está modulando a emissão nessa região. Além do mais a seção entre

os oontos de cruzamento e aauela à direita do 2% conto de cruzamento não se

encontram (pelo manos nasta experiência).

DC.3. Primeira evidencia de que a carga na amostra poda interferir na emissão

sedundàría.

Restava apenas um ponto a ser investigado na tentativa de esclarecer a

auestão. Von Seggern, ao formular sua teoria, admitira implicitamente aue a carga

acumulada pela amostra enauanto estivasse sendo irradiada pelo feixe eletrônico

não interferia no mecanismo da emissão secundária. Para verificar a validade

desta hipótese, ocorreu-nos a seguinte idéia. Comecemos fixando nossa atenção na

parte da curva crx£ entre os oontos de cruzamento. Se seguirmos as

recomendações estabelecidas na seção IV 3, a fração da curva entre esses pontos

que pode ser construída, da uma vez, utilizando o método da medida dinâmica,

depende da energia efetiva inicial dos elétrons que fixarmos Quanto mais próximo

de E, estiver a E4f/I maior será a fração da curva aue poderá ser obtida (Ver

Fig.IV 2). Isto posto podemos colocar agcra a seguinte auestão: Os gráficos de crxE,

no intervalo considerado, construídos a partir da dados obtidos da experiências

realizadas como se sugeriu em IV.3 mas usando diferentes energias efetivas

iniciais, superpor-se-ão7
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A pergunta procede Dela seguinte razão A partir do aue foi exposto no

Cao III è fácil mostrar que a carga acumulada pela amostra (enquanto está sendo

irradiada pelo feixe eletrônico) do instante em que iniciamos a irradiação até o

momento em que a energia efetiva dos elétrons alcança um certo valor Ex.

correspondente a a » srx , depende da energia efetiva dos elétrons no inicio da

irradiação <E*,J De fato. pela ea III3. a carga acumulada pela amostra pode ser

escrita como Q > C U < C tVSx - Vr] (onde VSx é o potencial de superfície da

amostra no instante em que a energia efetiva passa pelo valor E« e Vr a

polarização aplicada na amostra) ou, ainda, usando as equações l i s IV 2. como

Q - % CEX - E,,,,] . (IX. i;

De modo que, se determinarmos cr para uma dada energia a partir de

experiências am que foram utilizadas diferentes energias efetivas iniciais, os

vários valores encontrados poderão diferir entre si no caso da carga acumulada

interferir na emissão. Como esse raciocínio independe da energia escolhida,

podemos dizer agora, respondendo à questão incialmente proposta, que experiências

realizadas como se sugeriu na seção IV 3, mas em que foram empregadas diferentes

energias efetivas iniciais, conduzem a segmentos de curvas cxE. cuja superposição

dependerá do fato da carga acumulada interferir ou não na emissão secundária.

Seguindo essa idéia nos propusemos, a fim de estudar o problema da

superposição, construir a 2a. seção da curva cxE (ou oar*e dela) oara o Teflon FEP

a partir de dados obtidos de três experiências (realizadas com uma amostra de

50um de espessura e 0,25nF de capacitância) em que foram usadas as energias

efetivas iniciais de 50. 100 e 500 elétron-volts, respectivamente

Os resultados, apresentados na Fig. 1X2, foram ao mesmo tempo

surpreendentes • intrigantes Surpreendentas porque não havíamos pensado na

possibilidade de acontecer uma superposição parcial e intrigantes ooraue, embora

esses resultados constituíssem a primeira evidência que tivemos de que a carga

armazenada pela amostra, enquanto está sendo irradiada, poderia de alguma forma
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ser a resoonsável Delas diferenças observadas entre as cruvas levantadas Delo

mstodo tradicional do DUISO e método de medida dinâmica, o efeito Darecia não ser

cumulative. Doraue áeoois dos lOOOeV (neste caso), o comportamento da emissão

passou a independer da quantidade da carga armazenada Dela amostra, uma vez que

as trás curvas praticamente se suoercuseram na faixa da 1QQQ e 1800 elétrons-

volts

0 0.5 1,0 1,5
EUeV)

Fig.E. 2Curvos de coeficiente de emissão secunda'ria total, para o Teflon FEP. em função
da energia, construídas a partir de medidas obtidas pelo método dinâmico.usando
diferentes energias efetivas imciois( 50 eVJOOeV e 500eV).

ü aue acabamos de dizer code ser melhor comDreendido através da Tabela

IX i, ende apresentamos valores de c, correscondentes às energias de ?Cü •= iCGC

elátrons-volts, em função da carga acumulada pela amostra (determinada cala ea

IX.1) durante o intervalo em aue a energia efetiva variou de um certo valor inicial

(Eifj a 500 e a iüQÜ elétrons-volts, respectivamente.
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TABELA IX 1 Comoortamento de a em função da carga acumulada na amostra

(eV)

500

100

50

500

100

50

Carga acumulada durante o intervalo

em que a E^ variou de EWjl a 500 eV

inC)

0

100

112

Carga acumulada durante o intervalo

em aue a EQ, variou de E,fi, a iOOOeV

(nC)

125

225

237

(para Eef = 500eV>

2.16

1,90

1,75

(para E«(= IOOOeV)

1,49

1,49

1,49

A tabela nos mostra aue a emissão secundária, considerando elétrons

incidentes de 500eV, sofre redução auando a medida é fei ta com a amostra cada

vez mais carregada (positivamente), ao Dasso aue, considerando elétrons incidentes

de IOOOeV, independe do fato da amostra estar mais ou menos carregada.

As considerações feitas até aqui nos levam a concluir aue pode (ou deve)

haver alguma relação entre carga acumulada e redução da emissão secundária mas

à quantidade á£ carga não deve ser Q. único fator relevante. Esta afirmação vale

também com relação a Fig. IX.1. Se calcularmos a redução aue sofre cr,

correspondente a uma dada energia, quando passamos da curva cheia para a curva

tracejada notaremos que ao caminharmos no sentido das energias crescentes,

começando pouco acima de E, , a redução sofrida por <J crescerá, passará cor um

máximo (em torno de cr = a , ) e depois i rá diminuindo, mesmo com a carga na
rndx

amostra (dada pela ea IX. 1) crescendo continuamente. Por exemplo, as reduções de

t: correspondente às energias de 200, 375 (em aue a = <J , ) e 700 elétron-volts,
max
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auando Dassamos de uma curva Dará a outra, são, respectivamente, de 22,8*/.

25,2*/, e 13,4V. enquanto a carga cresce continuamente de 37nC Dará 162nC

A redução mais acentuada em torno do máximo sofrida DOT cr. aue

acontece auando a medida é feita Delo método descrito DOT von Seggern, não fi. uma

propriedade exclusiva do Teflon FEP. DOIS comoortamento muito semelhante também

pode ser observado no Mylar, conforme oodemos notar na Tig. 1X3 Os Dontos

representados por círculos foram obtidos pelo método do pulso descrito no Cap V

Os Dontos representados por cruzes foram obtidos pelo método dinâmico, iniciando

a irradiação com Eef)i = lOOeV (EP = lOOOeV e Vr = -900V) Para ambas as medidas

utilizamos uma amostra de Mylar de 36um

0 0.5 1,0

E ( h e V )

Fig D£ 3 Coeficiente de emissão secundaria total, paro o Mylar ( PET ), em
função da energia Os pontos representados por círculos e cruze s
foram obtidos, respectivamente, pelo nosso método do pulso e me'
todo dinâmico .
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Z interessante nesse caso é aue as duas curvas se suoerocem

cerfeitamerte deccis dos 500eV. o aue rio aconteceu com o Teflon FE? mesmo

auaroo cs contos representados por círculos na Fig SX i foram justacostcs com

outros aue oetivemos ceio metcdo do culso introduzido no Cac '-•' (Entretanto a

diferença em terno oe 3'; ra faixa oe iCOO a I3CC eletrcr-vclts entre as meCioas

realizadas ceies dois métodos esta muito croxima do crónric erro experimental

Dará sue se oossa concluir algo)

DC 4 Qs_ fatores responsáveis peia redução na emissão secundária.

Se a aiíererça furaa^ental sr.tre c ~stca= do ooiso s 3 dirà.T.icc resiae

r.-z fate ae que no orimeira a meaida e *eita cem a amestra desczrrscada s r.o

cutre cem a amestra carrggada e a reaução em a foi cbservaca ?jstamente ouande

se utilizou o segundo método, nada mais natural sucor. numa orimeira acersagerr.

aue houvesse alguma relação entre carga acumulada cela amostra e reduçãc na

emissão secundaria. A interferência na omissão osaaria ear provocada cales

curacos em excesso, criados ceies elétrons emitidos, aue se ofereceriam come

centros adicionais de reccmcinaçãc, cie moao aue elétrons ainamdc-se cara a

sucerficie por difusão ecoariam ter reduzida sua crobabiiidaoe oe escaoar ao

material A recombmaçlo crocorcionada ceies buracos em excesso exerceria,

então, uma modulação sofc-e a emissão secundária Quanto mais buraces em excesse

sxistissa no caminho dos «letrons sacundários oua sa dirigem sara a sucarficia

maior seria a modulação

Mas enauanto os dados constantes da orimeira metade da racela IX I

reforçam essa hioctese aaueles da segunda metade nos dizem o contrário, eu seja.

3ue a cjuantitíade de carga sr-, sxcesse não deve ser c ume fator relevante, uma

vez aue r.cs mostram aue a emissão & menos mcaulaaa exatamente na 'aixa ae

energia aos irciaentes em aue a amostra esta mais carregada ','v'er gráficcs nas

Figuras IX I = IX .2)
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Uma maneira de conciliar esses fatos é imaginar a carga (positiva)

acumulando-se e deslocando-se simultaneamente à medida aue o camoo elétrico no

interior da amostra cresce. Com isso a quantidade de buracos em excesso que se

interpõe entre aaueles elétrons que tem alguma probabilidade de escapar e a

superfície do material poda, com o passar do tempo, diminuir em vez de continuar

crescendo, apesar do total da carga em excesso crescer. A partir desse ponto a

modulação sobre a emissão secundária iria Derdendo sua força.

0 movimento dos portadores, nesse caso, é possível porque a região do

dielétnco na qual o feixe penetrou exibe propriedades diferentes daauelas da

região não-irradiada (Ver Ref. 11, Seção 4.3.1.3); a mobilidade dos portadores, Dor

exemplo, é mais alta na região irradiada que na região não-irradiada (8'103) (E ela

pode ate mesmo variar com a taxa de radiação ou com a concentração dos

portadores u04). Uma lâmina de carga positiva numa região continuamente irradiada

de uma amostra de Teflon FEP de 50um de espessura, submetida a uma diferença de

o
potencial de 100 volts, por exemplo, deslocar-se-is cerca de 20QGA em um segundo

' 0

se admitirmos uma região irradiada com profundidade maior que 20Q0A e uma

mobilidade de 10~9 cm2/V s <aua á um valor realista (10S1, ao passo que avançaria

muito pouco na região não-irradiada (onde M * IO*17 cm2/V.s, no caso do Teflon),

pois ai as cargas seriam rapidamente capturadas por armadilhas profundas l i 0 \

Voltando agora ao problema e para entender melhor o que se passa,

dividamos a amostra em três regiões. A primeira região vai da superfície de

incidência até a profundidade da escape médi&, X (Ver o 21), que corresponde,

aproximadamente, ao alcance dos elétrons incidentes com energia E = Ef,m

responsáveis pelo máximo de emissão (Ver Ref 42, p. 425) Essa é a região em que

os secundários gerados tem relativamente maior probabilidade de escapar A

modulação sobre a emissão secundária irá se acentuando enquanto a nuvem de

buracos, SM. crescimento, permanecer restrita a essa região, porque grande

parte dos secundários com boa probabilidade de escapar será gerada dentro da

própria nuvem, podendo portanto sofrer recombínação.
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Mas a região irradiada e, consequentemente, a frente da nuvem de

buracos avançam à medida aue a energia dos incidentes cresce, de maneira aue,

depois de algum tempo, guando os incidentes tiverem energia E > EP)(B , a nuvem

passa a ocuoar, pouco a pouco, a segunda região aue fica entre a profundidade de

escape media, X , e a profundidade de escape máxima, T A carga em excesso

continuará aumentando oorém a população de buracos na primeira região diminui

enquanto cresce na segunda. Isto é eauivalente a dizer aue a modulação sobre os

elétrons com maior probabilidade de escapar diminui, ao mesmo tempo aue aumenta

sobre aaueles aue, por estarem sendo gerados à profundidade maiores aue X , já

têm pouca probabilidade da escapar. Como resultado a redução sofrida por a

passa a decrescer

Buracos (em excesso) continuarão sendo criados na primeira região mas

não poderão ai ss acumular, pois serão rapidamente arrastados para a segunda

região, uma vez aue o campo elétrico também está aumentando.

A partir do momento em aue os elétrons incidentes tiverem energia

suficiente para ultrapassar a profundidade T , a nuvem de buracos, que caminha

à medida aue a frante da região irradiada avança, deixará de interferir na

emissão, uma vez aue não mais ocupará a região em aue os secundários gerados têm

alguma probabilidade de escapar. A região acima da profundidade T passa a se

comportar como se fosse auase virgem. Isto explica oorque as três curvas da Fig.

IX .2 se juntaram depois aue a energia dos incidentes passou dos iOOOeV (ou dos

500eV, na Fig IX.3). A interferência residual aue se nota na Fig. IX.i (se não for

erro experimental) fica cor conta dos buracos continuamente gerados na primeira

região (principalmente) aue estão em trânsito, dirigindo-se para o fundo da zona

irradiada

DC 5 Profundidade dj> escape média £ máxima dos secundários.

Do que foi exposto no item anterior podemos concluir que a
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profundidade T, aproximadamente igual a ?50A no casp dos isolantes (Ver Cap II,

D 20), deve corresponder ao alcance (dentro do Teflon FEP) dos elétrons com

energia E = lOOGeV. Para verificar se isto e correto, admitamos aue o alcance

seja dadG pela aquaçãc II .7 , R = CEF
n+1 , com n (determinado experimentalmente

no Cap. X) igual a 0,74 no caso do Teflon FEP. Assim,

R - CEp1'7* , (IX .2)

onde C é uma constante.

Usando, agora, a eq IX .2 a mais o fato de que, segundo von Seggern '

o
elétrons de 3keV penetram, em media, 50GQA no Teflon FEP, cedemos estimar a

penetração média dos elétrons incidentes com energia de lkeV em cerca de 74GÃ.
o

Este valor concorda supreendentemente bem como o valor esperado de 75OA

Segundo Seller (45).. por outro lado, a profundidade média de escape é
o o

cerca de T/5, o que daria para o "eflon, X = Í48A, se considerarmos T = 740A.

Além disso, X é também , aproximadamente, o alcance dos elétrons com energia

igual àauela para a aual a emissão é máxima (Ver Ref. 42. D. 425). Como a = <j ,
mix

para E = 375eV, no caso em auestão (Ver Fig. IX.1), o alcance dos elétrons ccrc
o

375eV deve estar em torno de 148A. Este valor concorda razoavelmente com aquele
o i

cp 2 134A) aue encontraríamos se usássemos a eq.IX 2 e mais a informação

fornecida ocr von Seggern, para calcular a penetração média de elétrons de 375eV

no Teflon FEP.

Dentro da mesma linha de raciocínio podemos calcular, também, a

profundidade alcançada pela nuvem de buracos, que por hipótese acompanha a

frente da zona irradiada, depois aue a amostra armazenou o máximo de carga

DOSiUva. Nesta caso, a energia efetiva final, considerando a experiência que nos

oermitiu levantar a curva tracejada entre os pontos de cruzamento da Fig. ;x.i em

que a amostra de Teflon FEP, polarizada com -1750volts, foi irradiada com elétrons

ae energia Ep = í800eV (aue e menor que E,,) , é também de lBOQeV (calculada pela
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eq. Ill 2) Isto porque o potencial de superfície, depois que a amostra acumulou o

máximo de carga, estabilizar-se-á, cor força do mecanismo de auto-regulação (Ver

Seção IV .7), em torro de zero volts A oenetração média desses elétrcns, calculada
o

as mesma fcrma que fizemos acima, es tará em torno de 2QOOA, que corresücnde a

.menos de 0,5'/, da ssDessura de 5C,um da amostra utilizada. Isto vem confirmar o

que dissemos r.a Seção VIU .3, quando medidas de capacitàncía feitas por dois

métodos distintas, também cem uma amostra de 50<im, nes levaram a concluir aue a

carga positiva estava acumulada numa região muito próxima da superfície

IX.6. A carga negativa §. a. redução Qâ emissão secundária.

Até aaui tratamos da modulação exercida pela carga oositiva em excesso

na amostra, que aparece quando vamos levantar a seção da curva cx£ entre os

pontos de cruzamento pelo método-dinâmico, mas nada dissemos sobre o papel da

carga negativa, mais especificamente sobre cs secundários gerados pelos elétrons

incidentes ao penetrarem na amostra e os elétrons injetados pelo feixe.

Dos secundários gerados que, dependendo da energia dos incidentes

DOdem ser em grande número uma vez aue a energia necessária cara cr iar um oar

elétron-buraco astá na faixa de 10 a 100 alétron-volts '108 '109) (i.;ar, tambam, Ref 42,

D.420), alguns são emitidos deixando cara t r á s buracos nao compensados, que

acabam sendo arrastados oelo campo elétrico para o fundo da zona irradiada, e

outros recombinam-se novamente. Se não houvesse recombinaçao tanto o número de

buracos como o de alétrons (não ligados) cresceriam, embora não igualmente, e ai

ambos poderiam interferir nc mecanismo da emissão secundária. Todavia não deve

ser isto o aue acontece desde aue em condições auase-estacionárias a taxa de

recombinaçao iguala àquela de íomzação (S>.

Num oroessso de irradiação continua, os secundários que estão

difundmdo-se pelo material poderiam perder energia interagindo com elétrons do

próprio feixe ou com secundários aue, momentaneamente, estivessem aprisionados
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em armadilhas (não recombinados. portanto), Dorém o número desses elétrons é muito

menor aue o número de elétrons ligados Que estão disDoniveis no material, de modo

oue não devem afetar sianificativãmente a emissão. Por outro lado. os elétrons

injetados pelo feixe, uma vez tendo perdido sua energia, movimentam-se cm sentido

contrário ao dos buracos (ambora com mobilidade manor qua astas > com os

quais se misturam. Dessa forma ou são neutralizados (recombinando-se) ou são

compensados.

Com esses argumentos a hipótese de que a modulação sobre a emissão

secundária, enquanto a amostra está sendo carregada positivamente, deve estar

sendo feita calos buracos am excasso adauire mais força. Mas, experiências que

realizamos (Ver SeçSes IX .7 e 3) nos levam a acreditar aue mesmo no caso em aue a

amostra está sendo carregada negativamente a modulação sobre a emissão ainda é

feita pelos buracos.

K.7 A carga negativa em excesso g ê. redução na. emissão secundária.

A carga negativa em excesso surge quando estamos construindo, pelo

método dinâmico, a seção da curva uxE à direita do segundo ponto de cruzamento,

aue corresponde à energia de 1880eV, no caso do Teflon FEP (Ver Cao X)

Imaginemos, agora, uma situação concreta em oue uma amostra desse material,

aterrada, está sendo irradiada com elétrons de 3keV Como já foi explicado uma

vez (Seção IV .4), a amostra começa a carregar-se negativamente (pois, se

Ep ) EM , a < 1), o potencial de superfície vai ficando cada vez mais negativo e a

energia efetiva, oor sua vez, vai decrescendo até alcançar a energia do segundo

ponto de cruzamento, quando então o carregamento da amostra é interrompido

poraue a corrente através dela cai oara zero

A carga injetada permanece, aproximadamente, na faixa dos 20C0 3os 5000

Ingstrons pois i ) a profundidade mádia alcançada pelos incidentes no início da

irradiação e uma vez cessado o carregamento está em torno de 5000 e 2000
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angstrorts. respectivamente a n> o campo alátnco que se instala na amostra é

agora no sentido de levar as cargas negativas para o fundo da zona irradiada. A

essa profundidade as cargas negativas não codem interfer ir na emissão uma vez

oue a profundidade de escape maxima dos secundários ros isolantes está. como já

o
vimos, em torno de 7S0A

Por sua vez os buracos criados pelos secundários emitidos aue são.

neste caso, em menor número pelo fato de u ser menor aue um, permanecem na faixa

o
aue vai da superfície até a profundidade de "50A, enquanto o campo elétrico entre

as cargas negativas e a tela metálica, não conseguir retirá-los dessa região Como

esse campo e sempre muito menor aue aauele aue atua sobre as cargas negativas,

tardo sm vista que a distância da amostra a tela metálica (aterrada) que fica sebre

ela é 3e aproxi^acamente 150 vezes a escessura da oròona amostra, a extração

far-se-á ae forma bem mais lenta aue no caso do carregamento positivo. De medo

aue, mesmo sendo gerados a uma taxa menor, poderão acumuiar-se onncioalmente no

inicio da irradiação quando a carga na amostra, e consequentemente o campo

elétrico (em auestão), ainda são pequenos. Nesse caso é de se esperar aue haja

alguma interferência na emissão na fase inicial do carregamento A medida que o

campo elétrico crescasse a extração sa aceleraria e a interferência deixaria de

existir ou seria reduzida.

0 comportamento descrito acima é, a grosso moda, o aue temos observacc

experimentalmente, conforme pode ser visto na Fig 1X4, onde os pontos que

estavam à direita do segundo ponto de cruzamento na Fig IX 1 foram justapostos à

curva de emissão segundaria obtida oelo nosso método do pulso, descrito no Cap. V.

A redução sofrida cor a considerando as energias efetivas de 3450, 3300. 2700

e 2500 elétron-volts são respectivamente, de 5V. , IV. . 25'/. e 0'/..

De 2500 a 1900 elétron-volts a emissão secundária aparentemente

aumenta, mas a diferença da ordem de 2'/, entre as medidas realizadas pelos dois

métodos confunde-se com o próprio erro experimental, de modo que fica di f íc i l

decidir se se traia realmente de um aumento. Este ponto somente poderá ser

esclarecido, no futuro, através de um estudo experimental mais sistemático.
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1.8
— i —

2.0 2.5 3.0 3.5
E ( k e V )

Fig.IS.. 4 Coeficiente de emissão secundário total, para o Teflon FEP. em função da ener-
gia, para energias maiores que 1.8 KeV. Os pontos representados por pequenos
círculos cheios e vazios foram obtidos.respectivamente.pelo nosso me'todo do pu]
so e pelo método dinâmico.

IX .8 tjgjtyiàçgfi sobre

negativamente.

fflúfiflft exercida oelos

A idéia de qua a carga negativa em excesso, am situações idênticas

àquelas aue acabamos de descrever, não modula a emissão pôde ser reforçada

através de algumas experiências simples. Para realizá-las, usamos uma amostra de

Teflon FEP de 50um de espessura e 0,25nF de capacitância metalizada numa única

face, inicialmente virgem e presa no suporte esquematizado na Fig VII 6 A energia

dos elétrons do feixe e as polarizações utilizadas em cada caso estão indicadas

nos esquemas que acompanham a descrição de cada experiência. A amostra foi

varrida ceio feixe à razão de 46 ou 32 «quadros por segundo, de acordo com a

conveniência, e o capacitor vibrante operou a freqüência da 2SQHz. Para

acompanhar melhor a descrição que se segue, adiantamos que a energia do 2? ponto
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de cruzamento é de 1880eV e a do i 2 está entre 20 e 30 elétron-volts, Dará o

Teflon FEP (Ver Cap.X )

Experiência 1

Começamos com a amostra polarizada positivamente (Fig. IX 5a). Uma vez

iniciada a irradiação os elétrons emitidos são chamados de volta, a amostra começa

a carregar-se negativamente e o potencial de superfície <V5) vai ficando cada vez

menos positivo até estabilizar-se num valor ligeiramente acima de zero volts, DOT

força do mecanismo de auto-regulação DOÍS E^ < En (Ver Seção IV 7). A corrente

através da amostra cai cara zero e o carregamento cessa.

Nesse momento, portanto, a carga negativa acumulada é máxima.

( a )
1600eV

V;,=1500V
( b ) ( c )

1600 eV

V. : = -1500V

+ 1500V + 1500V

Fig.H. 5 Esquema poro obter Q"xE o partir de uma amostro correqgdo neootivomen
te. a) 12 fose carregamento negativo, b) termino do carregamento e c) ini-
cio da irradiação para obter a curva <Tx E

Ao fim dessa etapa (Fig .IX 5b) a carga negativa injetada deve

ancontrar-ss, aproximadamente, na faixa qua vai dos 1675 aos 5300 angstrons, uma

vez que estes valores correspondem, aproximadamente, às penetrações médias dos

elétrons de lÉOOeV = £t, e 3100eV = Eefyj respectivamente, e o campo elétrico entre

essas cargas e a face metalizada da amostra tende a conduzi-las para o fundo da

zona irradiada
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A amostra é, então, aterrada e reirradiada com elétrons de 1600eV

<Fig.IX.5c) Iniciada a irradiação ela começa a carregar-se oositivãmente, DOIS,

como E, < Eef ;l = lOOeV < E,, , o número dos elétrons secundários emitidos è maior aue

o número c*os incidentes (a > 1) 0 potencial de superfície cresce (fica cada vez

menos negativo) até alcançar um valor ligeiramente acima de zero volts, auando

então estabiliza-se. Neste momento a amostra terá acumulado o máximo de carga

positiva compatível com os parâmetros E e f i - iOOeV a VS|i « -1500V

Com as curvas de corrente através da amostra. I(t), e de potencial de

superficia, V;(t), registradas simultaneamente durante a irradiação, a mais a ea.

IV.l pudemos, então, levantar a seção da curva crxE aue vai de 100 a 1600 elétron-

v-õlts. aproximadamente (Ver Seções IV. 1 e IV 3), representada por círculos cheios

na Fig. IX.8.

Experiência II.

A amostra usada na Exp. I foi descarregada (Ver Seções IV 6 e IV .7 3),

polarizada com -1500V e novamente irradiada.

1600eV

Vs i=-15OOV
Como da primeira vez, ela começa a

carregar-se positivamente pois, de novo, ,

E, < E«((i = IOOeV < En. E o potencial de -1500V

superfície final estabiliza-se, mais uma _

vez, ligeiramente acima de zero volts,

depois aue a amostra armazenou o máximo

de carga permitido f ig I X 6 Esquema paro obter (TxE a pai
tir de uma amostro polarizada
negativamente
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A partir de I(t), V-it) e da eq IV 1. pudemos obter, então, pela segunda vez

mas sob condições diferentes, a seção da curva axE compreendida entre 100 e 1600

elétron-volts, representada oor círculos vazios na Tig IX 8

Experiência 111.

Ao término da Exo. II a amostra foi novamente descarregada , aterrada

e reirradiada. inicialmente com elétrons de 4000eV (Fig. IX ?á) Uma vez iniciada

a irradiação ela começa a carregar-se negativamente, DOIS. como E ^ = 4000eV > E r

? < 1 0 potancial de superfície vai ficando negativo e, como conseqüência, a

energia efetiva decresce (eq III .2) Se permitíssemos, a energia efetiva variaria de

4000eV ate 1880eV = £„ (Ver Seção IV 4) Nesta experiência, porem, o feixe foi

bloqueado quando a energia efetiva passou pelo valor de 2500eV Para conseguir

isto, observamos, no ragistrador, a evolução do potencial de superfície durante a

irradiação. Quando a pena alcançou a posição correspondente a V$ = -1500 volts,

interrompemos o feixe.

Ao final desta etapa (Fig IX 7b) a amostra está carregada negativamente e

a carga em excesso (injetada) encontra-se aproximadamente na faixa dos 3640 a

8250 angstrons. A situação, portanto, é muito semelhante àquela encontrada ao

final da ia. fase da Exol, a diferença maior está na profundidade da carga

injetada

( a ) 4OO0tV ( b ) ( c )
Vs=-1500V

1600«V

Vsj=-1500V

F i g . H . 7 Esquema para obter TxE o partir d t uma amostra carregado neaafiva
mente . a) 12 fose : carregamento negativo, b) carregamento interrom -
pido e c) inicio da irradiação paro obter o curva tf* E
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A amostra foi. a seguir, reirradiada com elétrons de 1600eV A

descrição do que acontece, uma vez iniciada a irradiação, é idêntica àauela que foi

feita com relação à Fig. IX Sc. A partir dos dados obtidos a da eq. IV 1 construímos,

pela 3a vez. a seção da curva cxE entre as energias de 100 e 1600 elétron-volts,

roer acertada por triângulos cheios na Fig. IX.8.

2 -

1 -

0.5 1.0 1.5
E(keV)

Fig. IX 8 Coeficiente de emissão secundaria totol. poro o Teflon FEP. «m função do energia.
A curva cheio e aquela representoda por círculos vozios foram obtidas a partn de
amostras inicialmente descarregadas. As curvas representodos por pequenos cír-
culos e triângulos cheios foram obtidas a partir de uma amostra inicialmente -
carregada com carga negativo.

A curva cheia aue aoarece nessa fjaura está também na Fia IX 2. Ela foi

obtida irradiando com elétrons de 1700eV uma amostra virgem, idêntica á utilizada

nas experiências que acabamos da descrever, polarizada com -1600 volts.
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Resumindo as experiências descritas, é preciso chamar a atenção, em

primeiro lugar, para o fato de que os dados aue nos permitiram traçar as quatro

curvas da Fig.IX.8 foram obtidos a partir de amostras que estavam sendo

carregadas positivamente durante a irradiação Entretanto,

1) A curva cheia foi obtida a partir de uma amostra virgem inicialmente

ü) A curva representada por pequenos circulos vazios foi obtida a partir de uma

amostra inicialmente descarregada, mas que já havia sido irradiada uma vez e

iii) As curvas representadas por pequenos círculos e triângulos cheios foram

obtidas a partir de uma mesma amostra com carga negativa em excesso no inicio

de cada experiência. As cargas negativas, considerando as duas situações,

o
foram depositadas abaixo da profundidade de 1675A

Conclusões

ia. Como as curvas referidas em i) e ii) coincidem, concluímos que, pelo menos

neste caso, o fato da amostra já ter sido usada não teve qualquer repercussão

sobre o resultado.

2a. As curvas referidas em iii) nos revelam que a amostra carregada

negativamente comporta-se, do ponto de vista da emissão, exatamente como se

estivesse descarregada, porque elas coincidem com aquelas que foram obtidas a

partir de amostras que estavam completamente descarregadas no inicio da

irradiação e nas quais a modulação sobre a emissão havia sido feita às custas

dos buracos Portanto, mesmo com a amostra inicialmente carregada com carga

negativa, a modulação sobre a emissão só pode estar sendo feita pelos buracos
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due começam a se acumular, uma vez iniciada a irradiação. A axclicação de

como ela é feita, considerando as curvas referidas em 1) e ii) , é semelhante

àauelas aue demos na seção IX.4

3a. Em experiências como estas Q indiferente »e polarizamos a amostra, mcialmente

descarregada, por meio de uma fonte, cem -150GV ou se a carregamos

negativamente ate ctue seu potencial de superfície alcance igual valor, como já

havia sido sugerido por von Seggern

•*a. Uma maneira de justificar a 2a. conclusão (eu 3a.) é considerar aue, de fate, na

profundidade em aue estão deoositacas. as caraas neoativas nào ocaem exercer

nenhuma influencia sobre secundários aue tanham alguma probabilidade se

escaoar.

5a. Foi dito antes aue a diferença maior entre as situações esauematiradas nas

figuras IX.5c e IX7c residia na profundidade das cargas negativas injetadas.

Há oorém, um outro detalhe aue orecisa ser considerado.

A amostra na Fia .IX ,5a está sendo carreaada negativamente. Doraue os

secundários emitidos são chamados de volta. Os buracos aue estão sendo

criados Delas incidentes =ãc, portanto, neutralizados írecomcinados) ou

compensados, não se acumulam na região em aue houve a emissão. E nessa

região também não há elétrons em excesso uma vez aue a carga negativa está

depositada abaixo dela. De modo aus a região da amostra na Fig. IX.5c em que

os secundários tãm alguma probabilidade da escapar eomperta-se-á, no inicio da

irradiação, como se fosse virgem.

Na Fia. IX.7a, oor outro lado, a amostra está sendo carregada

negativamente e buracos estão sendo criados acima da carga negativa injetada,

ocraue secundários estão escaoando de vez da amostra. De maneira que. ao

iniciarmos a irradiação na Figura IX 7c, a região em aue os secundários

jarsdes tem alguma crooabilidade de escapar pode ja conter buracos, se estes
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não tiverem siac arrastados cara o fundo da zona irradiada, como admitimos

na seção IX.7. 0 fato das curvas referidas em IUÍ. obtidas a oartir das

mcntaaans asouamatizadas nas figuras IX Sc a IX 7c, coincidiram â um indicio de

oue as curaccs realmente foram arrastados Dará o fundo da zora irradiada

decois aua o cctercial de suoerfici* cresceu o suficiav.e enouaiuc a amestra

estava sendo irradiada com eletrcr.s ae «QGGeV (Fia IX.''ai Isto coraue. cem

relação a emissão, a região suora-citada cemeertou-se exatamente cemo se

estivesse virgem, quando iniciamos a fase final da ExpIII. esauematizada na

Fi9.IX.7c.

Este caraunte de resultados e reais a aiscussão feita ^as csuas seçces

artencres reforçam a idéia ae aue a -zârsâ sasit&s s a única rescersavei ceia

Tiodulaçãc score a emissão aue surge auarac estames aDlicando c fnètĉ ac oescritc

cor von Seggern oara levantar curvas de 7 versus E.
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CAPÍTULO X

MEDIDAS DE EMISSÃO SECUNDÁRIA PELO MÉTODO DO PULSO

XI. Introdução

Quando o Método de Medida Dinâmica foi testado Dela Ia. vez algumas

questões ficaram em aberto |41> (Ver Seção 13), porque certas situações previstas

Dela teoria desenvolvida por von Seggern (40) não estavam sendo verificadas. Tais

auestões só puderam ser respondidas deoois aue introduzimos uma tela metálica a

alguns milímetros acima da amostra e uniformizamos a deposição de carga sobre

ela (Ver Cao. VIII).

Resolvidos os problemas de natureza mais técnica (Cap. VIII), ficou ainda

uma auestão por responder, DOIS auando tentamos medir a pelo novo método, os

valores encontrados continuavam sendo menores aue os esperados, conforme já

haviam assinalado Gross a colaboradores 141)

De maneira due, tendo feito as modificações na montaaem experimental

aue julgávamos necessárias, só restava verificar, para esclarecer o problema, se

von Seggern deixara de lado algum fator, ao desenvolver sua teoria, que pudesse

ser o responsável pela redução na emissão secundária.

Analisando o problema sob esse ponta de vista e diante das evidências

exper'mentais (Ver Cap. IX), concluímos aue qs_ buracos deixados para trás pelos

secundários aue são emitidos dei/em interferir na emissão (oor recombinação),

enauanto estão se acumulando (durante a irradiação) na região aue vai da

superficia da amostra até a profundidade de escape máxima dos secundários Ou

seja, a emissão secundária seria modulada pelos buracos aue se acumulam no

espaço em aue secundários gerados tem alguma probabilidade de escapar Isto

axplícaria a redução de <r que vínhamos observando

Assim «ando, as medidas feitas pelo método dinâmico são medidas

distorcidas No Capitule V, entretanto, mostramos que o esquema da Fig III 1
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também Dodena ser utilizado Dará medir a sem distorção, se considerássemos

apenas a corrente no instante inicial da irradiação, aue é o instante em aue a

amostra ainda se encontra descarregada. Esta idéia nos levou a introduzir o

"Método do Pulso", por meio do aual cada seção da curva axE Dassa a ser obtida a

partir de um conjunto de pulsos de corrente em que apenas o valor inicial da

corrente em cada pulso é considerado.

Nesta capitulo vamos apresentar medidas da emissão secundária am

função da energia (realizadas com alguns polímeros) que foram feitas pelo novo

método, seguindo o roteiro traçado no Cap. V.

X-2 Procedimentos preliminares

X2.Í. A creoaração das amostras

Neste trabalho estudamos a emissão secundária no Te-flon FEP

Mylar (PET), Kapton H (da DuPont), polietileno , poliestireno e polimetil-metacrilatc

(Lucite).

Amostras dos quatro primeiros polímeros foram confeccionadas a partir

de películas comercializadas em forma da rolos ou folhas e aquelas dos dois

últimos a partir de películas preparadas no próprio Grupo de Eletretos, deixando

evaporar sobre uma placa de vidro uma solução contendo o polímero (A solução é

obtida Dor dissolução de orles <JQ material ás custas de um solvente apropriado)

Uma vez de posse das películas elas são recortadas na forma circular

(com o mínimo contato manual rossivel), instaladas am bastidores a lavadas com

álcool iso-propilico, antes de serem submetidas á metahzação, aue é feita, no nosso

caso, evaporando um filamento de alumínio em vácuo CJar Ref. 37, p3l)

A metalização, feita na face de trás da amostra, deve abranger uma area

circular concentrica com o bastidor a com diâmetro (30mm) idêntico ao da abertura

aue vem logo acima da amostra (Ver Fig. VII.2).
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Para isto a amostra deve ficar

assentada, durante a evaporação, num

sucorte como o ilustrado na vista

explodida da figura ao lado.

Fig.X. 1 Vista explodido do suporte de
mostra utilizado durante a eva
poração

A tamoa metálica serve Dará Droteger, durante o processo de

metalízação, a face da amostra aue não vai ser metalizada. Quando ela não é

colocada, certas regiões da amostra adauirem cargas residuais aue são suficientes

para «lavar o potencial da superficie nessas regiões cerca da 70 volts. A tampa

metálica, sugerida pelo prof Makoto Yoshida (UNESP - Rio Claro) aue já se

defrontara com o mesmo problema, não é solução definitiva mas minimiza. o

carregamento residual. A Fig. X 2, aue mostra o potencial de superfície ao longo

da um diâmetro arbitrário de uma amostra qua foi protegida pela tamea durante a

evaporação, ilustra bem esse fato. A carga aue ainda resta ao final do proce&so

poderá ser eliminada ou neutralizada, antes de se iniciar a medida, utilizando o

próprio faixa eletrônico

Fig X 2 Potencial residual de superfície ao longo de um diâmetro arbitrário de uma
amostro que acabou de sair do evaporodoro (A face .náo metalizada havia
sido coberta com uma tampa.)
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X22. Determinação da energ ia do 2 - ponto de cruzamento

Qualauer aue seja a seção da curva a versus E aue estiver sendo

construída pelo método do pulso, o essencial á que antre um pulso a o seguinte a

amostra seja descarregada, a aue tem sido feito às custas do prÓDrio feixe. Mas

sara evitar os problemas de interiorencia na emissão, que foram estudados no Cap.

IX, á preciso qua o dascarregamento seja o mais completo possível. Isto implica em

bombardear a amostra at&rrada com elétrons de energia Ep igual a E,, (a

energia do 2? ponto de cruzamento) ou, se Queremos acelerar o processo, com

energia Ep pouco menor que En (Ver Seções IV 6 e IV .7 3) Com essa providência o

potencial de superfície da amostra aterrada será zero volts <ou muito próximo

disto; ao finai do descarregamento.

Se a amostra não fosse descarregada completamente, dois problemas

surgiriam:

1- A carga residual ooderia interferir na emissão (Cap. IX) e

2? Q potencial de superfície residual introduziria um erro sistemático na

determinação da energia dos incidentes. De maneira aue o sucesso da medida

depende, em boa parte, do cuidado com aue a operação de descarregar a amostra

é conduzida. É evidente, portanto, que a primeira coisa a ser feita é

determinar ET,, da melhor forma possível.

A abordagem adotada oara determinar £„ não é única. Se, oara um

dado polímero, ela pode ser estimada de alguma forma ou é conhecida de modo

aproximado, seu valor poderá ser determinado de maneira precisa (a menos de i'/,)

com praticamente uma única medida, se, por outro lado um polímero vai ser estudado

pela primeira vez, o procedimento consiste em estimar, por tentativas, a faixa de

energia em aue E,, pode estar, antes de proceder a aualquer medida definitiva.

Consideremos, então, as duas situações em separado.
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1- Caso A energia ÒQ 2* ponto dje cruzamento j j é conhecida de forma aproximada.

A maioria das medidas que realizamos enauadram-se nesta categoria, uma

vez que. oara testar o método aue estávamos orooando, precisávamos obter dados

cue Dudessem ser comparados com alguns daqueles publicados. Tomemos, por

•axemolo, o Taflon FEP. A literatura |i0Z> a mais oxponenciac que fizemos no inicio

deste trabalho, quando o acelerador ainda estava em fase de avaliação, nos

levaram a crer que a energia do 7?- ponto de cruzamento desse material estava

acima de l,9keV e abaixo de 2,0keV Para determiná-la mais precisamente, uma

amostra de 50am, cujas cargas residuais haviam sido eliminadas previamente

usando feixe de elétrons de 1300eV (Ver Seção IV .7.3), foi polarizada com -400volts

e irradiada cem elétrons de ZíOGeV Nessas condições e uma vez iniciada a

irradiação, a amostra começou a carreaar-se positivamente e só parou no memento

em que seu potencial de superfície, medido pelo método do capacitor vibrante (Ver

Seção VII.2 4), se estabilizou em torno ae -220volts <Fig. X.3).

( a )

2100 eV

Vs j : - 400 V

-400V

( b )

2100 eV

Vs f = - 2 2 0 V

- 4 0 0 V

Fig I . 3 Esquema para determinar E_o partir do medida de um potencial de su-
perfície a) Situação no inicio da irradiação e b) Situação depois que o
potencial de superfície estabilizou - st
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Como a estabilização só acontece auando a energia efetiva dos elétrons

alcança o valor de £„ (Ver Seção IV 3), podemos, uma vez tendo medido o Dotencial

da superfície estabilizado, determinar facilmente a energia do 2? ponto da

cruzamento. De fato, oela Ea IV 3, se VSrt- = - 220V e Ep = 2l00eV ,

E*f,t = EP + aV5,f = 2 1 0 Q - 2 2 0 = iS80eV = E,, CA menos de 1'/., que e a tolerância

fornecida oelo amplificador lock-in utilizado Dará a medida). De modo análogo

determinamos os valores de En para o Mylar, Kapton H e Doliestireno que constam

da Tabela XI aoresentada na Seção X .5

Com o polietileno a medida já não pôde ser feita tão rapidamente. A

razão é aue, considerando os resultados obtidos por Matskevich (48\ astimamos £,,

em torno de 1700eV. mas não sabíamos auai oolietileno havia sido estudado por ele

- H da alta, média ou baixa densidade. E também não conhecíamos o tipo do

material com o Qual estávamos trabalhando. Começamos, então irradiando a amostra

com um feixe de elétrons de 1500eV (um valor aue julgávamos menor aue En) na

tentativa de eliminar as cargas residuais, da mesma forma aue fizéramos com os

outros polímeros.

Ao contrário do aue esperávamos, a amostra começou a carregar-se

negativamente, num claro indicio de que l500eV era maior que En (Ver Seção IV.4)

* energia de lSQOeV, porém, não devia estar muito longe de E,, , POIS C

calculado a oartir da eq. Vi , resultou igual a cerca de 0,9. Assim abaixamos a

energia dos elétrons do feixe para i3C0eV numa nova tentativa de descarregar a

amostra. Apareceu um pulso de corrente positiva com área eauivalente

àauela da curva de carga, o aue nos levou a concluir aue El( 1 1300eV A partir

dai procedemos da mesma maneira que fizemos com o Teflon A amostra, agora

descarregada, foi polarizada com -300volts e irradiada com elétrons de l600eV

Iniciada a irradiação, ela começou a carregar-se positivamente e só oarou no

momento em que seu potencial de superfície se estabilizou ei>> torno de -240volts, o

due significa dizer aue o valor da energia do T- ponto de cruzamento do

polietileno em estudo era de 1360ev

Com esse exemplo procuramos mostrar aue não há uma reqra única, cara
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determinar Ett.

22 Caso: g energia djg ? conto djg cruzamento é desconhecida

Em algumas situações o crocedimento é semelhante ao adotado Dará o

Dolietileno aue acabamos o\? descrever. Suponhamos, por exemplo, conhecidas a

energia do 2s ponto de cruzamento do Teflon FEP, de um certo Mylar e do

polietileno de alta densidade, mas desconhecidas aquela do Teflon PTFE, ou de um

"Mylar" fabricado por outra companhia ou. ainda, o do oolietileno de baixa e média

densidade Nestes casos, a energia E,, do polímero JÁ estudado pode servir como

ponto de referência para a determinação de En do outro polímero de estrutura

semelhante

Quando o material não se enquadra dentro de alguma das categorias

acima, o procedimento consiste, em 1- lugar, em estimar através de tentativas, a

faixa dentro da qual En pode estar. As tentativas, entretanto, não são *eitas

aleatoriamente, desde aue sempre há. tendo em vista trabalhos anteriores, alguma

informação que, embora vaga. pode orientar o 1? passo. Por exemplo, entre os

polímeros já estudados o Teflon PTFE apresenta a maior energia En, que é c r e j

de ZkeV Se pretendemos, portanto, determinar a energia £„ de um polímero que não

se enquadre nas situações já discutidas, podemos começar irradiando a amostra.

durante 2 ou. 3 seo-jndos , com um feixe de elétrons de energia Ep ) 2keV <por

exemplo, 4kev">, na esperança de observar uma corrente negativa.

Se a tentativa for bem sucedida, é possível avaliar, calculando cr pela

eo. V I , o quanto a energia de 4keV está afastada de Ew. Em seguida reduzimos

convenientemente a energia efetiva im< .ai (reduzindo a tensão acelerador a do

"eixe ou polarizando negativamente a amostra) e repetimos a operação algumas

vezes, mesmo sem descarregar a amostra, até oue uma corrente positiva seja

observada, quando então saberemos que a última energia efetiva inicial utilizada

estava abaixo de £„ Desde aue a amostra não tenha se carregado
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excessivamente durante estas ODerações, Dodemos dizer aue as duas últimas

energias utilizadas definem, a grosso modo os limites entre os quais a energia EH

deve estar. A partir deste conto procedemos da mesma forma aue com o

polietileno

Em todos os exemolos citados a determinação de En foi feita a partir do

potencial de superfície estabilizado numa amostra que se carregou positivamente.

Para isso as condições iniciais foram escolhidas de forma a permitir aue a

energia efetiva crescesse desde um valor inicial até a energia E,, (Ver Seção IV .3

e Fig. IV 2) Podariamc, entretanto, tsr começado com Eefi * Ep > £„ quando então

a amostra se carregaria negativamente Neste caso a energia efetiva

decresceri.3. do valor inicial até o valor de E,, (Ver Seção IV 4 - Fig IV .3). Medindo

o ootencial de superfície estabilizado, determinaríamos, como anteriormente, o

valor de Eu.

Se a amostra não se carregar excessivamente, as medidas obtidas oor um

ou outro caminho coincidem (dentro do erro experimental), de modo que as duas

formas de proceder podem ser consideradas equivalentes. Quando a amostra se

carrega negativamente de forma excessiva, já não oodemos afirmar a mesma coisa,

•orqua as poucas experiências que realizamos dessa forma (a bem controladas)

nos fazem suspeitar que a energia do 7? Donto de cruzamento pode depender da

quantidade de carga que a amostra armazenou durante a medida.

X2 3 Determinação da energia do 1 - conto de cruzamento.

Na seção V 3 vimos que, oara construir as ia. e 2a. seções de uma curva

7xE oelo método do oulso. começamos com a amostra descarregada e polarizada

negativamente. Para a Ia. seção escolhemos a polarização Vr de tal forma que a

Ee,;i = EF * aVr cumpra a condição 0 < Eefji < E, , oara a 2a seção, Vr deve

ser tal que E, < Eef, < E,,. De modo que, oara cumorir as condições acima

precisamos determinar E, , a energia do i- oonto de cruzamento

A determinação de E, , contudo, :á não é nem tão direta nem tão precisa

quanto o foi a de Er Na situação anterior contamos com o fato do potencial de
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superfície, sob certas condições, estabilizar-se exatamente guando a energia

efetiva alcança , cela esauerda ou pela direita, a energia do Tf- Donto de

cruzamento <Ver Figuras IV 2 e IV .3 e respectivas seções), o que nos Dermitiu.

através de una simples medida de potencial de superfície, determinar diretamente

EM , mas não existe nada semelhante com relação a E, Quer irradiemos a

amostra com E ^ < E, quer a irradiemos com Eefji pouco maior que E, ,

a energia efetiva afasta-se de E, , uma vez iniciada a irradiação <Ver Fia

IV i e !V 2), de modo oue sua determinação Drecisa ser feita de outra

forma - graficamente , por exemplo.

Colccamos num grafico cxE acis valores,

crt e cr2 'obtidos experimentalmente oor

tentativas) correspondentes as energias,

Ei e E2. respectivamente pouco abaixo e

pouco acima da energia E, A

interseção da reta passando pelos oontos

indicados na figura com a reta tr = i

fornece um valor aproximado de E,

Quanto mais próximo de 1 forem os

valores de <r medidos, melhor será a

determinação de E,

Fig I 4 Determinação gráfica de E
r

A operação inicial consiste, primeiramente, em descarregar a amostra cem

o próprio feixe (para eliminar possíveis cargas residuais) a depois em polariza-la

negativamente Como a energia do i- ponto de cruzamento à no mínimo da ordem eu

-lezena, pelo fato dessa ser também a ordem de grandeza da energia necessária

para gerar um par elétron-buraco (Ver Seção IX.6), polarizamos a amostra de modo

oue a energia efetiva inicial seja de iOeV, na Ia. tentativa Se iüeV < E, ,



observamos, uma vez iniciada a irradiação, um ouiso ae corrente negativa cerne

aouele :á viste na Fig vl!1.9 Em seguida descarregamos outra vez a amostra,

variamos sua eclarização de modo a aumentar a energia efetiva inicial dos

eiétrens e irradiamo-la novamente A oceração deve ser recetiaa atè aue seja

observada uma corrente cositiva auanoo então saberemos sue na última tentativa a

energia efetiva inicial escolhida ultrapassou a energia E,. A Dartir dessas

experiências e da ea V I determinamos os valores c 1 e <J2 aue irão para o

gráfico da Fig. X.4.

X.3. A forma dos pulsos de corrente.

X . 3 . 1 . I n t r o d u ç ã o

Ac levantar 3 curva <r versus E ae um isolante ceio méteac ao cuiso

descrito no Cac. V. a primeira coisa a fzzer é cuidar oara aue o valor iriciai 3a

corrente am cada pulso esteja üan definido Isto implica err. ajustar o eletromatrs

ae forma 3ue rescenda rapidamente, iste e , aue a constante de tamec P.C ie

entrada 33ja pequena ! U 1 1 guando comparada com o tempo necessário (da ordem de

alguns sagunaosi para aisvar o potencial da suearíicxs da amostra de uns poucos

volts, se a corrente oue sobre ela incide e da ordem de nA

Nós temos obtido valores iniciais de corrente bem definidos esccihendc

uma impedância ae entrada de iO8 ohms, o que dá, considerando uma capacitància de

entrada menor aue lnF, como é o caso. uma constante de tempo menor aue O.is

Par outro lado IO8 ohms é um valor limite para a impedância de entrada,

aasde aue valores menores aue este não são compatíveis com as fontss de ruído no

sistama (Principalmente o ruído mtroduziao oeia própria varradura do feixe a pala

fonte ds tansào desacsplada da reds e am serie com o aiatremstre - '-.ar F13. v:: i)

urra vez tende ajustado o elstrcmetro corretamenta, zs pulsos

registrados deveriam apresentar, aecerdendo da seçac da curva <s versus E

que estiver sendo construída (Ver Fig \ 4), a forma de um daqueles presentes
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A I
( a ) ( b )

( 2 )

A I
( c )

Fig X. 5 Formas de pulsos de corrente esperadas Cs pulsos em (a ),(b ) e (c ) deve
riam ser observados quando se esta'construindo.respectivamente.a 12se.
cão,2 2seção [ (1 )Antes e ( 2 ) depois de ^ = ̂ m a x ] « 3?seçÕo da curva
Q" versus E pelo método do pulso.

De um modo geral, entretanto, os oulsos aue temos observado não se

apresentam exatamente assim; às vazas tem as formas previstas a outras vezes não,

embora isto não traga nenhum Droblema. considerando aue acenas o valor inicial da

corrente interessa. Has a forma inopinada como se apresentam <Fig X 6), em certas

circunstancias, desperta a curiosidade e nos incita a encontrar uma explicação.

Poroue os pulsos indicados pelas letras (a), (d) e (e) na Fig. X 6 apresentam-se

como se esperava e os outros não"7 Isto ê o due tentaremos resoonder nas duas

próximas seções
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(a) (b) (O
\

( d )

( f ) (g)

Fig.X. 6 Formas de pulsos de corrente observados . Os pulsos positivos e negativos
mostrados aparecem quando st esta' construindo, pelo método do pulso ,
as 2- e 3 a seções da curva versus E.

X.32. A forma dos pulsos de cor ren te p o s i t i v a .

Para justific«r as formas dos DUISOS <b) e (c). na Fig. X 6, é interessante

lançar mão de um diagrama de corrente. Mas an.es de aoresentá-lo vamos destacar

dois contos oara facilitar o acompanhamento da exposição.

l- Para construir a seção da curva o* versus E entre os pontos de cruzamento,

oeio método do oulso, duas condições precisam ser satisfeitas (Ver Seção V 3)

0 A energia (Ep; dcs elétrons do feixe deve ser escolhida um DOUCO abaixo de

En, cor conveniência a u) A polarização Vr aplicada na amostra (descarragada)

deve ser negativa e de forma a obedecer à desigualdade E, ( Eef|1 = Ep * eSJr ( £„.
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2o- Sg. as condições acima são satisfeitas, a amostra, uma vez liberado feixe,

começa a se carregar positivamente (pois <r > i ) . o potencial de superfície

fica cada vez menos negativo e a ereroia. efetiva , dada Dor E8f = Ep + eVs ,

cresce §e começamos com E9f;i pouco acima de E, , <7 cresce com a energia

efetiva até um valor máximo; SS. começamos com uma Eef(l acima da eneraia cara

a qual ocorre o máximo de emissão, u descresce à medida aue Eef cresce

RESUMINDO

Uma vez liberado o *&ixe s cumondas as condições estabelecidas em i-,

5 energia efetiva cassa a crescer e a começa a crescer ou descrescer

decendendo do fato da Eef:, sstar abaixo ou acima da energia Dará a aual a emissão

é máxima.

Veiamos agora, através de um diagrama, a relação entre o comcortamento

de 7 e o da corrente medida.

A figura ao lado representa a situação

em aue <y >1, auando então a cnrrente

x rl ida, I(t), é oositiva (Ver Fig

.•*./) A corrente associada aos

emitidos, DOT sua vez, é dada oor (Eq

II1.6): ! a = -!„ o- = I I, I a F19.I. 7 Oiogramo de corrente poro o
coso em que G*> 1
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A partir desse diagrama fica claro aue a corrente i(t) acompanha as

variações de & , isto é. cresce auando c cresce, passa oor um máximo auando

a = <r . e descresce auando cr decresce. A curva ae corrente è, oois,
mix

semelhante à própria curva de emissão na -faixe considerada.

É por asta razão qua, se a E o f ; estiver abaixo ou acima da energia em

qua a «missão a máxima, as formas dos pulsos positivos qua danaríamos asparar

seriam, respectivamente, aauelas dos DUISOS (1) e (2) indicados na Fig. X.5b

As formas esperadas, todavia, só seriam observadas se <r variasse de

maneira "bem comportada" Se houver alguma interferência sobre a emissão, como

aauelas crovocadas Dela acumulação ce buracos em aeterminadas regiões da

amostra a aue foram estudadas no Cap IX Particularmente, Seção IX -»'•. elas

coderão se manifestar através das curvas de corrente

Suponhamos, então, aue os buracos em excesso estejam interferindo na

emissão Sendo este o caso, a corrente I* no diagrama da Fia X.? será melhor

representada se escrevermos

Ia = m(Q) I 1, I o- ; (X.i)

onde Q é um coeficiente de modulação maior aue zero e menor ou igual à unidade

e cr representa o coeficiente de emissão total não modulado. 0 coeficiente m

deuende da auantidade de buracos em. excesso na amostra e da região aue ocupam.

Quanto maior a modulação menor será m.. Feito isto, consideremos inicialmente a

situação em aue Eef ( E e f m , ausndo a começa crescendo 2fi imaginarmos aue,

por alguma razão, m possa decrescer durante os primeiros segundos de

irradiação oorcentualmente mais fâ_ aue cresceria cr se não houvesse

interferência na amissão, a correnta dads, pela Ea X.i a, consequentemente, a

corrente I(t) - Ver Fig. X.7 - decresceriam ao invés de crescer Se, ae fato, isto

puder acontecer a "orelha" aue aparece no pulso (b) da Fig X6 estará explicada.

Por outro lado, o oulso (c) na Fig X6 está associado a uma situação em

aue a £tfi, « oouca coisa menor aue a E4f|ffi. Neste caso, a, aue está muito
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próximo de cr . . varia muito DOUCO nos Dnmeiros instantes da irradiação, de
mix T

modo aue a tjueda brusca de corrente no oulso (c) da Fig. X 6 representada Dela

"orelha" estaria associada, basicamente, ao decrescimento de m. (um aumento da

modulação scbre a emissão) nos primeiros segundos da irradiação.

Quando E4f;i > E^,, , tanto a como m começam a decrescer ch»cois aue

o feixe for liberado. Conseauentemente, a corrente dada oela Ea X 1 e a corrente

!ít) - Ver Fig. X.7 decrescem também. Neste C3«?o. os pulsos apresentam, em geral, a

forma do oulso (d) na Fig. X.6, ficando as pequenas difersr.ças, que podem aparecer

•quando passamos de um material Dará outro, por conta do modo come m. e £

evoluem com o tempo. De qualauer meda, as explicações cara as peryjenas

2iferenças. auaisauer aue sejam, serão semelhantes àauelas aue demes nos casos

anteriores

As diferenças entre os pulsos de corrente positiva esperados (Fig.

X.5> e observados (Fig X.6) foram justificadas admitindo-se, em primeiro lugar ,

aue os buracos cassam a modular a emissão logo após iniciada a irradiação. Essa

hipótese e razoável. De fato, as "orelhas" foram observacas no caso em aue EW;i <

Eef,m Nesta condição todos os secundários serão gerados a uma profundidade

acima da profundidade de escape media, poraue cs incidentes só ultrapassam essa

região depois aue Eef > Eefi(D (Ver Seção IX .4) No instante em aue o feixe é liberado

s emissão se dá Uvremence, sem modulação, e m, na Ea. X I é igual a um. Mas

logo em seguida os buracos começam a se acumular, ofer-ecendo-se como centros

adicionais de recombirvição. Como essa acumulação ocorre justamente na região

em aue os secundários estão sendo gerados, c número dos aue se recombinam é

maior do aue o habitual e, conseauentemente, s. emissão é menor do aue seria se

não houvesse a acumulação de buracos A emissão passa, dessa forma, a ser

controlada pelos buracos e o coeficiente m de modulação começa a decrescer à

medida aue o n? deles em excesso, cresce.

Foi considerada, também, para explicar as diferenças entre os pulsos de

corrente positiva esperados e observados a possibilidade de m_ vir a

decrescer porcentualmente mais do aue cresce a, durante os primeiros segundos de



177

irradiação Essa possibilidade existe DOT (Ajas razões

ia. Garalmanta, &s "sreihas" tem se manifestado oara valores da a próximos da

•7 No caso do Teflon FEP, por exemplo, em aue <?_»» = 2,25 ela aoarece.

Dela Ia vez. cwando a amostra é irradiada cem elétrons de 2CCcV, energia

para a qual a = 2,00 . Em decorrência dist i a acumulação da buracos, durante

os primeiros segundos, se*~á maior do aue seria se irradiássemos a amostra com

alátrons de E ^ oouoo aoima de E, , qua pausariam uma omissão manor E da

se esoerar, DOT isso, aue a modulação também seja maior do out seria se

estivéssemos um couco acima do E,

2^ Quando v -:5tá croximo de <7max sua taxa de variação com 3 eneraia e mencr

do aue seria s»1 estivesse cróximo de 1, ou seja, sua variação se faz de modo

mais lento.

Estes dois fatores juntos permitem, portanto, aue m. decresça,

Dorcentualmente, mais do aue cresce a nos primeiros segundos da irradiação

Quando, por outro lado, Eefi, è pouco maior aue E, , u varia a uma taxa maior e a

acumulação é menor, de modo aue m não consegue decrescer mais do aue cresce

<y. Neste caso o pulso observado - pulso (a) na Fig X 6 - nao apresenta a "orelha"

e tsm. portanto, a forma esperada.

Concluindo esta seção, resta dizer aue as "orelhas" observaaá^ nos

Dulsos (b) a (c) constituíram a 2a. evidência (A primeira astá dascrita na sacaa IX 3)

aue tivemos de aue a carga acumulada pode realmente, sob certas circunstancias,

interferir na emissão.

X.3.3. A forma dos p u l s o s de c o r r e n t e n e g a t i v a

Gs pulsos de corrente negativa na Fig. X.6 são observados auando

estamos construindo a 3a seção da curva 7 versus E Antes de justifica los
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destaauemos, inicialmente, do*s centos

L- Para construir a seção à direita do 2s oonto de cruzamento (3a seçac) da curva

•T versus E pelo método do oulso, começamos, antes de cada pulso, com a

amostra descarregada e aterrada, de maneira aue a energia efetiva inicial,

definida pela eq V 2, è igual à energia (E )̂ oos elétrons do feixe (Seção V 4).

Além disso E» = EM/ i deve ser maior aue £n

2s Iniciada a irradiação, a amostra começa a se carreoar neoativamente toois u <

i, se £«fH = Ep ) En). o potencial de superfície torna-se cada vez mais

negativo e a energia efetiva, daaa oor E^ = En + aVs . decresce 'Seção IV 4) E.T>

vista disto a cresce depois aue iniciamos a irradiação.

RESUMI NDO

Uma vez liberado o feixe e cumpridas as condições estabelecidas em 1°.

a energia efetiva passa a decrescer e cr a crescer

Veiamos agora, através de diagramas, a relação entre o comportamento

de 7 e o da corrente medida.

A figura ao lado representa a situação

em aue 7 ; i . auando então a corrente

medida, I(t), é negativa (Ver Fig VIII .7). A

corrente associada aos emitidos é , oor

definição 'Ea.HI.6), Iff = \\r\ a

I(M<0

.ti
Fig X. 8 Diagrama de corr«if» porá o

caso tm que 0" < 1.
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Vemos oelo diagrama sue. uma vez iniciada a irradiação, W f ica cada

ez meros negativa , oois estamos considerando o caso em aue a E^ decresce e c

ou I<7> cresce ceio fato de começarmos a irradiação com elétmns de EM j i = E^ >

E,, 0 oulso da corrente negativa registrado deveria ter, oortanto, forma idêntica

aquela do oulso >'C) na Fig X 5

Vimos, Dorém, no Cao. IX (Seção IX?) aue cs buracos criados oeios

emitidos oodem se acumular na faixa acima da Drafundidade oe escaoe máxima. T

(portanto acima a» camada da elétrons injetados), principalmente no inicio da

irradiação, quando o campo elétrico entre as cargas negativas (aue é a carga que

está em axcesso) e a tela metálica acima da amostra e ainda muito oeoueno cara

conseguir arrastá-los em aireção ao fundo da zona irradiada, que fica bem abaixo

da profundidade T Neste caso á de ss esperar aue haja interferência na amissàc

logo r.o inicio da irradiação, de modo que a corrente Ia no diagrama da Fig.X 9

deverá ser representada, novamente, cela eauação X. l . Entretanto, o coeficiente

imQ) deverá decrescer mais lentamente aue no caso dos oulsos ccsitivos, ocraue

agora a acumulação se faz a uma taxa menor

Havendo modulação rode acontecer aue m. . durante um certo intervalo de

temco, decresça, Dorcentualmente mais do aue cresceria cr, se não houvesse

modulação. Neste caso l<y decrescer ia ao invés de crescer e, conseauentemente,

l!(t)l cresceria ao invés de diminuir (como era o esperado). Com isso, as

formas dos culsos <f) e <g) na Fig. X.6 estariam justificadas. Quando esse

.necanismo não ocorre o oulso apresenta a forma esperada, aue é o caso do

oulso (e) na Fig. X.6.

Vejamos, finalmente, através de um exemplo, aue o mecanismo descrito

acima é perfeitamente viável,. A Fig. VIII.26 mostrou uma curva de corrente com o

"fundo" arredondado, semelhante aauele do pulso (g) na Fig X.6 Cssa curva foi

'.'••ígiatrada enquanto uma amostra de Teflon FEP aterrada e -tescarregada estava

senJo irradiada com elétrons de 3500eV Se observarmos o gráfico, notaremos aue

o módulo da corrente cresce durante os 20 segundos iniciais oara depois começar

a cair Durante esse tempo o potencial «U superfície passa da zero oara
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aproximadamente -iOO volts (medido na curva V$xt oa mesma figura), de medo aue a

energia efetiva dos elétrons cai de 3500 Dará 3400 elétrers-volts 0 coeficiente

oa «missão total, cr , por sua vez, erases aoanas 3% nessa mesmo período ou 3,15%

io l- segundo, de iwjdc aue não e difícil acreditar sue m possa decrescer

oorcantualtnonta maxs ato aua crases <x durante assa pariodo

X3.4 Pulso de corrente durante a descarga

Deoois de cada oulso registrado com a intenção oe construir a seção da

curva cr versus E entre os pontos de cruzamento, a amostra encontra-se

;arregaça oositivamente. A cceração cara csescarregá-la e muito simples OCÍS

basta aterrar a amostra (invertendo a cosição da clave ducla na Fig vn.6) e

reirradiá-la sem alterar a energia <£+> dos elétrons do feixe (Seção V.3> Como E .̂

nasta caso. á ascolhida um pouco abaixo da En . c potencial da sucerficia

'algumas dezenas de volts oositivo» vai se reduzindo até estabilizar-se r,um conto

ligeiramente acima de zero volts oor força do mecanismo de auto-regulação

(Seções IV6 e IV?3)

A forma ao DUISO observado não aorssenta nenhuma surpresa Ou se

assemelha a curva roostraoa na Fig VIII 20b ou terá um asDecto ligeiramente

diferente, se a tamoa aue sustenta a tela metálica acima da amostra não for

polarizada a fim de imoedir que amostra caoture secundários gerados na tamoa ou

na tela matálica, mas da qualouar modo os pulsos da descarga observados tem,

neste caso, sempre a forma esperada

Quando estamos construindo a seção da curva <j versus £ à direita do

V- oonto de cruzamento, a amostra encontra-se, ao final de cada pulso, carregada

negativamente a sua superfície astá com algumas dezenas da volts negativos P*r»

descarregá-la, devemos em primeiro lugar ajustar o feixe de modo aue a energia E^

'due estava acima de E,,) volte cara um valor urr ocuco abaixo de En (Seçlc V 4)

antes de irradiá-la novamente
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Na entanto, irradiar com elétrons de energia E, ligeiramente menor- aue

Ê  uma amostra aterraoa aue ja se encontre carregada negativamente e com seu

ootencial de superfície alcançando algumas dezenas de volts é equivalente (Ver

Seção 1X8) i irraoiar. nas mesmas condições, uma yncstra aue *ci polar izaaa

negativamente às custas de uma fonte, a fim de se obter um conto da curva o"

* ar sus E «ntre E^. * E» D«vido a essa oquivalància a curva da descarga

deve ter .TO inicio o mesmo aspecto do pulso <2) mostrado na FigXSb. Como., para

descarregar comcletamente a amostra é oreciso esperar que a corrente se anule.

a curva de descarga coiwcleta deveria ter o aspecto daquela ilustrada na Fig X 9

Fig 1 . 9 Curva de descargo esperada quando se
uf ili?o elétrons de energia Ep ligeiramen-
te menor que E_.paro descarregar uma
amostra pouco carregada negativamente

0 au4 acontece, entretanto, no inicio da curva am algumas ocasiões s

totalirsnte inusnado (Fig.X.iO). Ao descarregar uma amostra aue tenha sido

carregada -"iôsativamente usando elétrons com energia acima de um certo valor,

aparece no instante inuiai , um PICO de corrente neçatii/p , antes da parte oositiva

cia curva ser construída
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Fig X 10 Curvo d* dtscorgo obsermdo quando s« MU
lizo ele'frons de 950 iV . energm pouco me-
nor qut E—.pora descarregar uma amostra
d« poliastirtno que fora pouco carregada tm
gativamente com elétrons de 2 5 0 0 e V

A K"A)

0.6-

0.3-

0

-0.3-

-0.6-

l1 2 3
f (mm)

Todos os materiais estudados manifestam esse comoortamento, acenas a

energia a partir da oual se manifesta o fenômeno difere de um oara outro. Por

exemoio. para o Teflon, Kapton e poliestireno esse pico de corrente negativa se

manifestou ao descarregarmos amostras que tinham sido irradiadas com elétrons de

3500. 2000 e 2500 elétron-volts, respectivamente

Uma possível exoiicaçlo oara o aparecimento do pico negativo e a

seguinte Come o potencial de superfície nestes casos é de apenas algumas dezenas

de volts negativos e se escolhe, cara descarregar a amostra, a energia Ep pouco

menor que E,, , s energia afetiva no inicio da descarga, igual a £P * ev ; ; , sera

muito or exima de £„ Em decorrência disso, v , na inicio da descarga, sara oouca

coisa maior oue i (Por exemple, cara o Teflon FEP, a = 1.CH, s& £«*„ = I"5CeV,

aue corresponde a £„ = 1850eV e vti, = -100 volts) Isto significa dizer aue, se

houver qualauer influência sabre a emissão, facilmente o poderia cair abaixo
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da unidade, auando então a corrente através da amostra tomar-se-ia negativa

Se isto acontecer o oico de corrente negativa estará exolicado

Para justifica^ como a emissão ocderà ser influenciada, lembremos aue a

amostra ssta carregada negativamente, mas na realidade existem buracos mais

oerto da superfície, aue foram criados oelos elétrons emitidos, e elétrons

injetados, em maicr numere aue o buracos, deoositados a uma orofundiaade bem

maior Estas duas quantidades devem, em prmcioio, manter-se seearaoas pela

simoies razão ao camoo elétrico existente entre as cargas negativas e a teia

metálica não ter oedide arrasta-- as cargas cositivas oara o fundo ca zona

irradiada, seja oela sua fraca mtensidaoe seja pelo reduzioo temec de irradiação

rsa fase <x carregamento (Seção X 3 3) Como a ruvem de buracos está numa região

am sue os secundários criadcs cales incidentes tèm alguma probabilidade ae

ascaoar, um número maior do aue o hatitual poderá se recombinar e.

cúnseaventementa, a «missão será menor do aue ser?.a se não houvesse, já de saída,

a nuvem de buracos

G fato de aoarecer a corrente negativa na forma de um oico indica que a

nuvem se buracos inicial é neutralizada, uma vez liberaoo o feixe, de imediato A

partir desse conto o volta a crescer e buracos começam a se acumular

novamente até aue a carga negativa seja compensada

Em principio este mecanismo explicaria o pico de corrente negativa. Mas

peraue ele se manifesta em amostras aue foram carregadas negativamente a partir

de elétrons com uma certa energia7 Para esta Questão, ainda não temos resDesta

X.4. Curvas de flL versus £ obtidas pelo método dfi pulso.

As curvas nas figuras seguintes foram obtidas a partir de medidas

realizadas com amostras de Mylar íDuPont), polietilsno , Kaoton H 'DuPonO, T«fion

FEP, ooliestireno e Lucile 'metalizadas numa única face) utilizando o método

do pulso, cuja teoria e roteiro para as medidas foram descritas em detalhes no
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Can V tOs deis ultimes materiais, como já dissemos, foram creoarados no orocrio

Grupo de Eietretos dissolvendo o material comercializado na term* granulaoa)

Elas são apresentadas ouas a duas apenas oor uma ouestÃo de clareza, cara oue

não Haja oontes suoeroestos. não houve intenção de estabelecer comparações Alem

disse nos limitamos a olctar os contos ate 4keV. embora em alguns casos a medida

tenha side feita até 4.3<eV ou 3ceV

Os dados foram conseguidos com o auxilie da montagom asquamatizada na

Fig VH6. oue è a mais indicada oara esse tioo de trabalho, oor conter o cooo de

Faraday e o suoorte vibrante Dará medidas de corrente do feixe e de ootencial de

suparf ÍCÍ#, rascMctivamar.ta ^Lembramos - Seção X 2 2 - qua antas •» qualouar ccisa.

e crecisc deteriunar E, e isto e 'eitc Delo metoao do caoacitcr vibrante-

P»r» a maioria das assartanciac ascolnamcs una correnta óe f»ix« antro

3 a 5 nano-amoéres iü.42 nA/cm'* e 0,71 nA/cm"*) e fizemos o feixe varrer a amestra

è razão de 30 ouadros/s *'fv = I5hz e fh = TGCHz). em media.

As medidas so foram iniciadas decois csue a corrente do feixe

astabilizou-se a tal oonto de variar menos ds 2'/. DOT hora e decois oue a cressãc

na câmara caiu na faixa da 3xlO'7 tarr a 1x10"' tarr

Durante a tomada de dados oara construir a 2a. seção da curva <r

versus E, auando 15 a 20 medidas podem ser feitas no prazo de 1 hora, variando

a polarização aplicada na amostra mas mantendo fixa a energia Er <pcrtanto sem

ajustar o feixe entre medidas sucessivas - Seção V 3), a corrente do feixe foi

conferida antes do 1- e depois do último pulso ou ás vezes a cada 4 ou 5 pulsos

Na fase de avaliação ca método do oulsc realizamos medidas, com uma

rresma amostra, na ordem crescente de erergia, depois decrescente e finalmente, de

maneira alternada ou aleatória usto e. determinávamos, oor exempio, a oa-a 3keV

a depois passávamos para lOCeV, com finalidade de verificar a importância da

ordem nas medidas Dentro dG erro experimental os resultados sempre se

reproduziram
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• l.UCITE (tcpassuro nõo foi mtdída)

2.5 3.0 3,5 4,0
E i k • V )

Fig I 11 Curvas d« •missão secundário total «m funcoo do «ntrgia dos incidentes porá o Mylar ( P E T . ) • Lueif • obtidas pelo me'to-
do do pulso descri to no Copi'tulo Y .



• POLIETILENO DE s 20pm
° KAPTON H(OUPONT) DE
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E (kaV)

Fig X 12 Curvas d» «missão sacundoria totol «m função da anargia dos incidtnt«s paro o Kapton H ao Poliatilano obtiüo» paio matodo
do pulso dascrito no Copi'tulo 3T .
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POLIESTIRENO (A aspessuro nõo foi medido)
TEFLON FEP ( Kroinsky t t ol. -Ret . 102 )
TEFLON FEP DE 50>im

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
E ( k a V )

F i g . I 13 Curvas da emissão secundaria total em função da energia dos incidentes para o Teflon FEP e Poliestireno obtidas pelo meto
do do pulso descrito no Cap. 3C .Os pontos representados por astariscos forom obtido» por Kroinsky et al. (102) pelo n\§
todo do pulso convencional.
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De um modo geral, os resultados são bastante reprodutiveis, mesmo

variando algum oarâmetro, conforme oodemos notar analisando a Fig. X.14. Os

Dontos representados por círculos cheios e vazios foram obtidos em dias

diferentes a Dartir de duas amostras de Mylar de 36u.m, utilizando corrente de

feixe de 2.80nA a 3.53nA e energia dos elétrons do fe'xe de 950eV e 900eV.

resDectivãmente. (Essas energias são ambas um DOUCO menores aue lOOOeV, aue è a

energia do 2s ponto de cruzamentc do Mylar).

1 -

PARAMETROS UTILIZADOS

E p = 9OOeV e = 3 .53nA

E p = 95OeV e I p = 2,80n A

500 1000
E(eV)

Fig.X 14 Curvo do emissão secundaria totol em função do energia dos incidentes obtj
da pelo método do pulso a partir de duas amostras tiradas de uma mesma -
folha de Mylar de 36ym mas irradiada sob condições ligeiramente dife -
rentes.
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A emissão secundária num polímero pode , eventualmente, depender das

condições de vácuo ou da forma como foi feito (se se usou uma bomba difusora ou

turbo molecular) ou do modo como a amo t ra ou a película foi preparada.

Entretanto deve depender, principalmente e em primeiro lugar, do processo de

fabricação. Este é o caso. Dor exemplo, do Mylar e do Melinex, fabricados Dela

DuPont a pela I.C.I, respectivamente; são produtos de mesma fórmula química (o

"polyethylene terephthalate"), contudo suas curvas de emissão em função da

anersia dos elétrons incidentes são completamente diferentes (S0) Em segundo

lugar deve depender do processamento a cue foi submetido o mate * =»1, visando

tc-ná-lo mais adequado para uma aplicação especifica (Por exemplo, pode passar

ocr um tratamento térmico, para torná-lo mais ou menos cristalino, aditivos oodem

ser introduzidos etc).

É da «« «sparar. portanto, que os diferentes tipos dc> 1ylar a Kapton

oferecidos pela DuPont, ou de polietileno (de baixa, média e alta densidade) e de

nylon existentes no mercado, oor exemplo, apresentem do ponto de vista da emissão

secundária comportamentos diferentes

Esses fatos devem ser mencionados para que possamos entender porque

os poucos dados relativos a um certo polímero podem apresentar, como revela a

Tabela X I «onde noss<-_ jados também estão representados), valores tão diferentes

cuando cassamos dst uma 'onto da referencia para outra. Eles nas alertam, também,

que não é possível estabelecer comparação entre medidas realizadas em diferentes

lugares e cor diferentes métodos, quando não se disoõe de informações completas

sobre as caracterisitcas do material que foi utilizado Neste caso a comparação

deverá ser fsita (Ver seção seguinte) através do coeficiente de emissão

secunoária (rendimento) reduzido , S/Sm , versus energia reduzida , E/Em ,

DOIS, conforme vimos na oáaina 2 i deste trabalho a curva resultante ("curva

universal") a independente da B , A e c qua são parâmetros caractarísticos do

material em estudo
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TABELA X.l: Parâmetros relativo a emissão secundária em alguns polímeros,

segundo fontes diversas (Os asteriscos na coluna REF.

representam as nossas medidas).

POÚrERO REF. ir.a, E« <eV> E.íeV)

1847

1880

1720

1360

1320

1430

900

«MO

1020

740

1000

500

950

1200

1000

Em vista dessas considerações não tem sentido, cor exemplo, comparar

diretamente nossa curva de emissão para o polielileno com a de Matskevich [ie] uma

vez aue desconhecemos tanto o tico do polietileno que utilizamos quarto o

Teflon FEP

Polietileno

Lucite

Poliestireno

Kapton

Mylar

102

1

48

I

48

I

60

48

f

102

112

60

I

60

f

2.38

2.25

2.85

2,39

2,4

2,58

3,0

2,07

2,13

1.75

1.80

2,1

2JX1

32

2,06

370

375

250

270

240

250

250

(200

185

210

250

150

190

250

200
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utilizado Dor ele. Da mesma forma as curvas de emissão cara o Lucite e

ooliastireno tâm da sar consideradas com certa reserva uma vez que tais medidas

estavam sendo feitas ao mesmo tempo am que a técnica de preparação de películas

3 Dartir de material granulado começava a ser implantada no Gruoo de Eletretos

As medidas, oortanto, foram feitas com amostras conseguidas na fase de testes,

ouando a técnica ainda nlo estava completamente dominada.

No caso do Kaoton há uma discordância maior entre norsas medidas e as

Dublicadas, mas estas, DOT sua vez, também são bastante discordantes entre si (Ver

Tabela X 1) de modo que sem que se realize medidas adicionais, cariando o tipo ou

a procedência do material, fica difícil interpretar os resultados

Existe tambam uma disccrdancia acentuada entre nessas medidas e as 2a

Willis l60) com relação ao Mylar (principalmente quanto ao valor de ^max '••

antratanto os resultados obtidos por Uillis foram descartados por Burke , am

seu trabalho de revisão soore a emissão secundária am polímeros, tando em vista

aue não seguiam o padrão seral observado em todos os outros estudos sobre a

emissão secundária.

Rasta, finalmente, considerar o Teflon FEP cia procedência francesa que

estudamos (Desconhecemos se é de fabricação francesa ou da orópria DuPont)

Nesta caso a concordância da nossos resultados a aauales obtidos por

Krainsky |10S1 a colaboradores, representados por astariscos na F19. X 13, é

bastante satisfatória (A maior diferença entre valores de c tomados em ambas

3S curvas oara uma mesma energia é de IV.).

X.5. Curvas

Burke (37), analisando o trabalho de Matskevich '48> sobre a emissão

secundária am polímeros, observou que os dados por ale ODtidos, relativos aos 3

polímeros estudados, caiam todos dentro de uma região relativamente estreita a

bem definida, quando eram lançados num grafico de rendimento reduzido <£/5m)
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versus energia reduzida (E/E,), ou seja, obedeciam todos praticamente a uma mesma

curva universal (Ver Seção 11.5.4) É mtarassanta, portanto, v«rvficar sa os

Doluneros qua estudamos também obedecem a uma curva universal a, em caso

afirmativo, comoará-la com a curva universal seguida pelos polímeros estudados

Dor Matskevich

0 crimeiro casso cara levantar essas curvas è determinar 8 , o

coeficiente (ou rendimento) de emissão secundária, uma vez que nossa montagem

oermite meair acenas o coeficiente de emissão total <r Para isso usamos

3 definição v = 8 + n (Ver Seção II2), onde r? é o coeficiente de retro-

-esoalhamento. oue deve ser determinado a oartir de relações (eauações. tabelas e

gráficos) conhecidas As fontes das ouais lançamos mão oara determinar r . em

cada caso, constam da Tabela X 2

TABELA X.2: Rafaroncias • *« ;« !«« para detorminar a caeficienta de

retro ospnlhamcnto.

PO>CR0 RELAÇÃO UTUZADA REFERENCIA

Teflon FEP Tateia 102

Lucite e

Poliestireno txrvas J> x E 48

Kapton Eq 0.1 p 18 deste trabalho

Mylar t n = 0,1

Polietileno (relação aproximada) 113



193

A partir dos valera* da V axtraidos das fontes supracitadas . da

ralação <r = 5 + f? e das medidas de a em -função da energia (Seção X 4)

Dudemos então levantar as curvas ae rendimento reduzido, S/Sm , versus energia

reduzida , E/E» , par* os 6 polímeros estudados. 0 Mylar, Kaotai H e

Dohestireno obedecem claramente a uma mesma curva universal (Fig. X 15) e o

Teflon FEP. Lucite e polietileno a uma outra curva universal (Fig X16), aue

coincida r uaavelmortta bacn com a curva soguida polos polimaros astudados por

0 fato do Kaoton e do Mylar seguirem uma curva aue não aauela de

Matskovich não constitui nenhuma suroresa. Em orxmeiro lugar ocraue isso

ocderia ou não ocorrer, uma vez aue esses materiais não haviam sido estudados

Dor ele e, em segundo lugar, porque alguns materiais DOdem seguir uma curva comum

nas esta não è a regra geral, conforme vimos na Seção ü.5.3. 0 resultado

inesoeraoo fica oor conta do ocliestireno aue não seguiu a curva de Matskevich

como esDerávamcs.
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X.6. Qet«r»i»»^gf7 tjo expoente n I ^ J Q de

Quando tratamos das curvas universais na Seção II 5. foi dito aue. se a

eneraia £ dos incidentes é grande auando comoarada com a eneraia E* <oue causa

a emissão máxima;, o coeficiente de emissão secundária é Drcoorcional a E"" . ou

seja

5 - k£~" , <X.2)

onoe o expoente n é o mesmo oue comoarece na eauação do alcance (ea Ü7)

reescrita abaixo:

R = CE n + 1 (X.3)

Examinando dados disponíveis na literatura sobra dez polímeros,

Burks <37> pode concluir aua valoras ds n «ntr« 0,70 a 0.75 forn«cari«m >jm

ajuste satisfatório na maioria dos casos. Nossos resultados confirmam a

conclusão de Burke. De fato, os valores de n determinados a partir das

inclinações das partes retas nas curvas mostradas nas figuras X.17 e X.18,

também caem dentro dessa faixa DOIS variam de 0.71 a 0.74 (0 valor n = 0.74 para

o Teflon FEP, em particular, foi utilizado para escrever a eauação IX 2 no Cap IX)
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Fig 1 1 8 O coeficiente de emissão secundária em função da energia dos incidentes.
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Fig X17 0 coeficiente de emissão secunddr-a em função da energia dos incidentes.
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xi

CO4BDERAÇQCG FXAIS. CDNO.UCCEB E SUGEBTI

W.l. Cortsidpragqp^ fjmtf £

XI.1.1. Sobre o ace le rador e os s i s t e a a s de M d idas

Um dos objetivos de nosso trabalho (Seção 13) era construir um

acelerador de elétrons de baixa energia (ooerando na faixa de 1 a ZGVeV) aue

disousesse dos recursos necessários Dará coder ser utilizado como instrumento se

eesauisa em áreas relacionadas com isolantes.

Esse objetivo foi plenamente alcançado, conforme se pede verificar

através da leitura dos Capitules VI a VII, que tratam respectivamente da construção

do acelerador e dos sistemas de medidas, e do Capitulo VIII que, em parte,

descreve as medidas preliminares aue foram feitas para avaliar o desempenho de

todo o conjunto.

Ccnstruimos um acalorados da elétrons cujas principais características

1- Pode ser ajustado oara trabalhar na faixa de 0,4 a 2OkeV,

2? A corrente do feixe chegando (normalmente) numa amostra de 30mm de diâmetro

pode ser ajustada facilmente desde 1O**A a IO"10A,

3* 0 feixe focalizado pode, guando necessário, varrer o alvo periodicamente e cem

velocidade constante e

4- A vida do emissor de elétrons, aue é um filamento de tungstâmo nia toriado de

0,1mm da diâmetro ultrapassa facilmente a* 100 horas nas condições um aue

trabalhamos

Durante o projeto do acelerador tínhamos sempre em mente o conselho da

Pierce ÍU4> " A person studying electron beams to understand them and
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improve the art snould of course be very careful and thorough The person H*XJ

wants to use an electron beam for some particular DUTDOSC may lose orecious time

by trying to do battar than wall enough" Assim, considerando qua pratandiaoos

arenas injetar carga numa amostra utilizando ian feixe desfocaliarsdo ou fazendo um

faixe focalizado varrà-la Dariodica a uniformemente. Drocuramos projetar um

sistema aue. ao mesmo tempo, atendesse a essa finalidade e fosse bastante simples,

tanto do ponto d» vista da òptica-eletrônica ouanto da construção, evitando

quaisouer sofisticações de*r*cessár«s

Por essa razão optamos por um sistema ócticc-eletrânico. bastante

csnrecido. consistindo nun catodo •filamento «nsser), grade moduladora. primeiro

9 segunde arodos e una cccira. ervciveno» o 2* ancdO: oara t'azer a localização

crircioai Esse sistema, em particular, acresenta. alem das vantagens naturais oe

jn sistema misto «lentes eletrostáticas • lente magnética) sobre aaueles aue

empregam somente lentes eletrostáticas (Ver Seção VI i ) . duas outras de natureza

prática A primeira delas e permitir variar a energia dos elétrons sem causar

alterações significativas na corrente do feixe, uma vez aue o camoo elétrico entre

o primeiro anodo e o filamento, aue é o responsável pela extração dos elétrons do

catodo. é praticamente independente da diferença de ootencial entre o filamento e

o segundo anodo aue determina a energia dos elétrons (0 orimeiro anooo isola

eletrostaticamente o filamento do segundo anodo)

A segunda vantagem é aue a bobina focalizadora também pode ser

utilizada para centralizar o feixe sobre a amostra, desde aue se providencie (como

fizemos), para aue o seu eixo sossa ser inclinado ligeiramente auando necessário

A vida relativamente longa conseguida para o emissor, uma das

características ocsitivas dssta scalarador (Var p72>, deva-sa, principalmente, á

ausência se diafragmas cara limitar a sacao do feixe, aue são tão comuns em

microscópios eletrônicos ou am sistemas aue amoragam somente lentas

eletrostáticas, onde são utilizados oara eliminar aberrações diversas Em vista

disso, ousemos aproveitar ao máximo a corrente do catodo e, conseouentemente.

trabalhar com o filamentc operando a uma temperatura menor do aue aquela
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normalmente utilizada am microscooia eletrônica

Q sagundo anodo do acelerador termina numa câmara da amostra (da qual

fica separado por uma válvula de gaveta) aue consta de um corpo cilíndrico e de

uma base removível mantida no lugar apenas pela pressão atmosférica. No corpo

cilíndrico instalamos os elementos fixos como as entradas cara o ar, para as

bombas de vácuo, visor etc. Na base removível, por outro lado, são montados os

elementos necessários para efetuar as medidas desejadas.

A idéia Qua norteou o projeta da câmara de amostra foi a da deixar a

parte inferior do corpo cilíndrico completamente livre, de modo aue as mais

diversas experiências pudessem ser feitas pala simples substituição da base. Nós

usamos duas bases, uma cara estudar o comportamento da densidade de corrente

numa seção reta do feixe (Ver Seção VIII .2) e a outra para realizar a maioria das

experiências descritas no Cap. VIII e aquelas descritas nos Capilulos IX e X. Esta

última disDÕe, entre outras coisas (Ver Seção VII2), de um dispositivo

eletromecáViico para fazer vibrar o suporte de amostra aue, uma vez acionado,

oermite registrar pelo método do capacitor vibrante a evolução do ootencial de

superfioie de uma amostra mesmo enquanto está sendo irradiada pelo fei.:e

eletrônico.

Registrar, como fizemos, o potencial de superfície de uma amostra

durante a irradiação com feixe eletrônico é algo aue, até onde pudemos saber,

ainda não havia sido feito. Sessler e von Seggern'"51 utilizaram montagem

semelhante mas apenas para registrar, uma vez cassada a irradiação, o

decaimento do potencial da superfioie de amostras que haviam sido carregadas por

meio de um microscópio eletrônico de varredura adaptado.

XI.12. Sobre as medidas

Na 2a. fase de nosso trabalho pretendíamos utilizar o acelerador para

estudar a viabilidade de um novo método de medida de emissão secundária, descrito

por von Seggern (40) em 1985, que prometia ser particularmente útil para medir a
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emissão secundária em isolantes Este estudo se fazia necessário cor aue os

primeiros resultados (com polímeros) obtidos na Alemanha por Gross e

colaboradores |411, util izando o novo método, apresentavam uma certa discrepância

quando comparados com resultados já conhecidos. Além disse, esses pesquisadores

não conseguiram ver i f icar experimentalmente duas situações previstas Dela teoria.

Esses fatos colocavam sob suspeição tanto o procedimento (ou montagem)

experimental adotado oor eles como o orÓDrio método DroDosto (Ver Seção 13)

Em vista disso dividimos nossa investigação em duas cartes Na primeira

procuramos analisar possíveis problemas ocorridos com a montagem uti l izada na

Alemanha (41' e, na segunda, procuramos res/er a teoria da medida aue fâra descrita

cor von Saggern (40< Abaixo seguem as principais conclusões a aue chegamos:

ia . A corrente negativa que era esperada toda vez que a amostra fosse

bombardeada com elétrons de energia efetiva inicial abaixo da energia do

primeiro ponto de cruzamento não fâra observada porque unia abartu-a

totalmente livre, como era o caso na montagem empregada na Alemanha, se

comporta come uma lente eletrostática aue pode interferir na deposição de

elétrons de baixa energia (principalmente) sobre a amostra. Para resolver

esse problema, cobrimos a abertura com uma tela metálica. Com isso

uniformizamos o campo elétrico entre a tela metálica e a amostra e eliminamos

a lente eletrostática representada pela abertura o que nos permitiu, a partir

dai, registrar a oerrente nejativa esperada (Ver Seção VIU .4).

2a. A interrupção brusca na curva de corrente (degrau) através da amostra aue

deveria acontecer toda vez que ela fosse bombardeada com elétrons cuias

energia efetiva inicial e energia ganha às custas da tensão que acelera o

feixe fossem menor que a energia do 7?- ponto de cruzamento não fâra

observada na Alemanha, muito provavelmente, pelo fato da deposição não ter

sido feita de maneira rigorosamente uniforme. Isto porque, a partir do momento

em aue pudemos garantir a unifermidade da deposição sobre a amostra, o
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degrau oâde ser observado <Ver Seção VIII5). A análise desta oroblema. DOT

sinal, é que nos motivou a construir bobinas defletoras que permitissem fazer

o feixe fr*»aiiyaHn varrer a amostra uniforme e oeriodicamente (Ver Seções

(V1.5 e \nU2).

3a. Analisando os dados disponíveis na literatura, principalmente as curvas de

l ) x E n a faixa de 0,2-2,4keV, para os 8 polímeros estudados por Matskevich (4S>,

notamos que 10% ou mais dos elétrons deixando a superfície de um polímero

irradiado por feixe eletrônico eram retro-espalhados ( 0,10 < V < 0,25 ). Em

face desse número concluímos que os resultados poderiam ser melhorados se,

ao contrário do aue fizera von Seggern. também considerássemos a

contribuição desses elétrons. Procedendo dessa forma, pudemos escrever

(Cao. UD uma expressão mais geral para a corrente atravessando a amostra

durante a irradiação <Ea. TUA).

Por outro lado, para von Seggern a corrente através de uma amostra em que o

potencial de superfície inicial estivesse acima de +SOvolts seria igual à

própria corrente incidindo na amostra dp), fato que foi usado no trabalho da

Alemanha para medir a corrente do feixe. Mostramos, entretanto, que essa

igualdade deixa de existir quando levamos em conta a contribuição dos

retro-espalhados; a corrente através da amostra assume una forma bem mais

complicada (Eq. 111.13). Isto nos levou a projetar um copo de Faraday (Ver

Seção \fü22) para que a corrente do feixe pvfesse ser medida de forma

independente e inequívoca.

4a. Tendo introduzido a tela metálica na abertura sobre a amostra, uniformizado a

deposição de carga e montado um dispositivo adequado para medir

corretamente a corrente do feixe, repetimos as medidas feitas na Alemanha.

Infelizmente os resultados continuavam divergindo daqueles conhecidos, pois

os valores do coeficiente de emissão total (a) encontrados ainda eram

menores do que se esperava.
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Para esclarecer gf*» ponto, foi realizada uma série de experiências

adicionais, qua estão descritas no Cap. DC. Diante das evidencias experimentais

fomos levados a admitir que, independentemente da amostra estar sendo

carregada positiva ou negativamente, os buracos deixados oara trás pelos

secundários aue são emitidos interferem na emissão (por recombinação)

enouanto estão se acumulando (durante a irradiação) na região aue vai da

superfície da amostra até a profundidade de wscane máxima dos secundários.

Ou seja. a emissão secundária é modulada pelos buracos aue se acumulam no

f t ir^y" am qua os eacLndários gorados têm alguna probabilidade da escapar.

Este mecanismo explica poraue o coeficiente de emissão total medido pelo

método descrito por von Seggem é menor aue o esperado.

Nos métodos convencionais de medida de emissão secundária em

isolantes a carga acumulada Dela amostra durante a irradiação pode ser um

empecilho cara a medida, se certas precauções não forem tomadas. No método

descrito por von Seggern (que designamos Método de Medida Dinâmica), por outro

lado. a carga acumulada faz oarte da medida DOIS O coeficiente de emissão

secundária total é medido a partir das evoluções temcorais da carga armazenada

e do potencial d* superfície, enquanto o alvo está sondo irradiado paio faixa (Ver

Seção III. i). Este, por =mal, era um dos aspectos mais atraentes ao método pois,

conforme mostramos nos Capítulos III a IV, a curva <r x E completa poderia ser

obtida escolhendo-se convenientemente apenas Ires tensões aceleradoras para o

feixe (Nos métodos convencionais varia-se a energia dos elétrons do feixe tantas

vezes auantcs forem os contos necessários para se construir um boa curva). A

razão disto é eus o parâmetro relevante nessa método á a aneraíA afotu/a dos

elétrons (definida oela Eq. III3), aue depende da energia dos primários e do

potencial de superfície no instante em que os elétrons atingem a amostra, a não

acenas da energia dos primários (energia adauinda às custas da tensão

aceler adora)
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Porém, ao mostrarmos que a carga acumulada in ter fer ia na emissão (Cap.

IX). acabamos mostrando indiretamente aue os valores de cr obtidos oelo método

da medida dinâmica aram valores distorcidos; em outras palavras, o matado descri to

oor van Seggern não se crestava Dará medir a emissão secundária "verdadeira" em

isolantes As curvas ae axZ obtidas Der esse método, entretanto, também são

importantes e oodem v i r a ser úteis do Dontc de vista das aolicações (Por exemolo.

em simulações fe i tas com satélites para se avaliar as possíveis perturbações

geradas cela acumulação de carga nos revestimentos isolantes - Ver D. 10), uma vez

aue revelam como é a emissão num material aue está carregado.

Todavia, mais imcortante aue uma futura aplicação das curvas ao

coeficiente "distorcido" de emissão total versus energia são, no nosso entender,

os cossivsis resultados oua poderão advir de uma análise (como aquela aue fizemos

no Cap. IX, por exemplo) do mecanismo da interferência exercida pela carga

acumulada sobre a emissão. Nesse sentido alguns resultados imocrtantes ;a

puderam ser obtidos.

Por exemplo, cara explicar porque as curvas de emissão obtidas pelo

método de medida dinâmica e pelo método do pulso se aproximam ou mesmo se

superpõem em algumas regiões (Ver Figuras IX.1 e IX.3) ou ooraue as curvas da

f igura 1X2, todas obtidas pelo método da medida dinâmica, sa juntam depois da um

certo conto, precisamos admitir <Ver Seções !X 4 e IX .5) aue D A nuvem de buracos

se desloca durante a irradiação, ás custas de um canoa elétrico, dirigindo-se para

o fundo da resião irradiada; ii) a partir do momento em que os elétrons

incidentes têm energia suficiente para ultrapassar a profundidade da ascane

máxima, a interferência deixa da existir, uma vez qua a nuvam da buracos aue

acompanha a frente da zona irradiada não mais ocupará a região em que os

sacundári^s gorados tom alguna probabilidade da ocrapar; iiii A partir disso a

da equação do alcance <Eo. 1X2) pudemos estimar a profundidade d£ escape maxima

e média no caso do Teflon FEP (A coincidência entra os nossos result artns a

aqueles conhecidos é surpreendente - Ver Seção IX.S) e iv) Dentro da mesma linha
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de raciocínio pudmem estitar, ta«béai a profundidade i r i r i i— alcançada pela nuvo»

de buracos (cargas positivas), no caso de una ueostra de Teflon FEP carregada

o
positiv—enie. O valor estimado de 2000A. que corresponde a 05% da espessura da

anostra utilizada, concorda com os resultados obtidos na Seção vTO£. Quando

mertirta-s da capacitáncia feitas por dois •étndos distintas nos lavara» a concluir

que a carga positiva estava ao—daria nu«a região nuito próxiMa da superfície.

Embora o método de medida dinâmica não se orasta para levantar a

"veraadeira" curva >ie emissão, a montagem adotada cods ser emoregada. com

vantagerr. cara

I; Medir, diretamente, a energia do 2?- Donto de cruzamento com a Drecisão aue

=e desejar -A tolerância de nossas medidas, neste caso, é cerca de l'/. - Ver

Seção X.2.2) e

II) Medir a sem distorção, se considerarmos acenas a corrente no instants

imci3 l da irradiação . aue e o instante em aue a amostra ainda se encontra

descarregada

Esta última oossibilidade f o i exclorada no Cao V auando descrevemos o

método do oulso introduzido neste trabalho e uti l izado no Cao X cara levantar

curvas de ?xE relat ivas a 6 polímeros Sob alguns aspectos acreditamos aue

este método não só d i fere como aoresenta vantagens sobre o método do DUISO

cunvencional, descrito na Seção II 7 Em onmeiro lugar está a rapidez com que a

parta da curva <rxE entre os pontos da cruzamento pode ser construída, uma

vaz que « possível octar um grande número de pontos da curva fixanoo-se apenas

uma tensão acelerador a Desde aue não há necessidade de se ajustar o feixe entre

uma medida e outra, nos sentimos estimulados a obter tantos contos auantos forem

necessários oara se t raça" uma boa curva (Var Seção V 2)

Uma outra vantaçem está relacionada com a baixa energia 3 oar t i r da

qual podemos começar a construir a curva da emissão, mesmo disDondo de uma

acelerador aue não ooere em baixa energia (C limite oara o nosso acelerador é de
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4CGeV a a curva de «missão oode ser construída a partir da tOavT A razão para

isto s aue o Darimetro relevante e EH | I e não E, . e o orímeiro oode ser

ajustado variando a oolarizaçao aolicada na amostra, ossde 0 a E , . Assim, o

acelerador não impõe um limita para o inicio da curva, como aconteceu com

Krainsky (102> e Matskevich '*" aue, limitados oela máquina utilizada, começaram

suas curvas a Dartir de ICO e 200 elètron-volts. respectivamente Com relação a

isso o método do pulso qua propusemos lava nítida vantagem sobre o convencional,

DOIS construir aceleradores cara ooerar na faixa d* dezenas de elétron-volts é

uma tarefa relativamente bem mais complicada l l ieV

Finalizando, resta dizer aue nos argumentes utilizados na Seção 1X7,

cara exoUcar cemo se dava a interferência sobre a emissão auande a adestra

estava carregada negativamente , e na Seção X3 4 , para exDhcar o o:co cie

corrente negativa na Fig X 1Q (totalmente inesperada), admitimos aue, em amostras

carregadas negativamente, existem, buracos (cargas oositivas) "tais perto da

superfície, cnaaos pelos elétrons emitidos, e cargas negativas em maior

duantidade, depositadas a uma orofundidade maior, aue são devidas aos elétrons

injetados pelo feixe eletrônico Estas quantidades devem, em principio, manter-se

seoaradas, Delo menos enouanto o camoo elétrico existente entre as cargas

negativas e a tela metálica acima da amostra não arrastar as cargas positivas

para o fundo da zona irradiada.

Experiências realizadas Dará s» determinar distribuições de carga

espacial no Mylar e no ICaoton Delo método do oulso de oressão induzido oor laser

i-idicam aue, Delo menos com amostras carregadas com elétrons de mais de 20keV e

da \odo oua o potencial de superfície permaneça (em módulo) abaixo da 3C0V, as

coisas se Dassam assim, isto é, a carga espacial acumula-se em duas camadas, uma

próxima da superfície não metalizada e a outra no volume do material ( U 7 ' Os

autores atribuem à resolução insuficiente do >xétodo de medida ( 1 a 2 um) o -ato

de não ter sido possível verificar a ,-nesma coisa para snsrgias menores Mas 3

pico negativo ra Fig X 10, aue apareceu justamente ao descarregarmos uma amostra

aue havia sido carregada negativamente com elétrons de 2500eV, cuja penetração é
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certamente menor aue lum. reforça a idéia de aue o mesmo deve acontecer para

energias menores, DOIS, a menos aue seja encontrada una outra explicação, sua

existência so pode ser justificada paio fato ds haver duas camadas da cargas

separadas 'Ver Seção X.3.4) Isto não quer dizer que sempre haverá separação,

POIS vimos também ao final da Seção X.3.4 aue o pica só aparece ao

descarregarmos as amostras aue haviam sido carregadas com elétrons de energia

acima de um certo valor De qualauer modo sentimos aue este assunto deve ser

estudado mais sistematicamente no futuro.

TQ2. Sugestões para frf l frr i^ff futuros

X12.Í. Relativas ao acelerador

A primeira coisa a ser feita é implantar no sistema a bomoa turbo-

molecular, aue já sstá dispcnivel graças a um auxilio concedido pela FAPESP.

Em segundo lugar seria interessante estudar a possibilidade de

estabilizar a corrente ao feixe através de um circuito apropriado, de mede aue as

medidas possam ser iniciadas mais rapidamente. Para esta finalidade a referencia

100 pode servir camo ponto de partida.

E preciso também verificar a possível emissão de raios-X para toda a

faixa de energia de operação (Por recomendação do professor Gross procuramos

não ultrapassar a energia de 5keV, embora o acelerador tenha sido testado oor

pouco tempo até 22,5keV)

Finalmente, é preciso projetar uma fonte de tensão "triangular" cara

alimentar as bobinas defletoras, a qual nos permita fazer o feixe varrer a amostra

auande energias mais altas forem utilizadas (Com os geradores de função

comerciais aue estamos utilizando, só conseguimos varrer a área de interesse -

40mm x 80mm - se não ultrapassarmos 5keV).
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XL2.2. R e l a t i v a s às medidas

Em continuação ao trabalho desenvolvido, o natural seria:

i - Repetir algumas das medidas de emissão secundária em polímeros feitas no

CacX, depois aue a bomba turbo-molecular for instalada. Com isso ooder-se-á

verificar possíveis alterações na emissão secundária pelo fato de se ter

melhorado o vácuo.

2S Seria interessante, também, repetir novamanta algumas das experiências

descritas no Cap X usando agora um osciloscópio com memória cara registrar

os culsos de corrente. Com isso poder-se-á verificar, comparando as medidas

faitas com o oscilcscòoio e com o eletrometro, se o tempo de resposta finits

do eletrometro introduziu algum erro adicional nas medidas que fizemos.

3a Analisar a possibilidade de se utilizar a Ea. 111.13 para se avaliar o

coeficiente de retro-espalhamento ( r? ) Neste caso, será preciso introduzir

uma correção na corrente devido à presença dos terciários gerados na tela

metálica pelos elétrons retro-espalhados ou pelo Dróprio feixe. Para isto. o

apêndice na referência 63 poderá servir como ponto de partida.

*- A integral definida, na Ea. IV.7, é função de V, Se ela for determinada

medindo-se a e V, oara vários valores de EP a função «E'> coderá ser

determinada por derivação. Assim, sugerimos investigar a possibilidade de

determinar essa função experimentalmente (Ver Seçío IV 7).

53 Às vezes é interessante estudar, fora da câmara (de amostra), uma amostra

aue tenha sido carragada por feixe eletrônico. O efeito Paschen, entretanto,

restringe essa possibilidade uma vez aue, se o módulo de potencial de

suparficie estivar acima da 327volts, ocorrerão rupturas ao se pressurizar a

câmara (Ver Seção VIII 7) À primeira vista poder-se-ia resolver o problema se

anulássemos o campo elétrico entre a tala metálica e a superfície da amostra,
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ooianzardo convenientemente a tamoa metálica aue orende a tela (Ver Seção

Vil 2) antes de se croceder a oressurização Sugeruncs verificar,

axoerimentalmont», se isto cte fato • oossivel.
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