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ABSTRACT 

 

 
Measuring the roughness of a surface use to produce results which depend on the employed 

methodology. Scanning Electronic Microscopy, Atomic Force Microscopy, profilometry,  are some 

of the techniques used to characterize surface roughness. This work explores and develops the use 

of Rutherford Backscattering Spectrometry to measure and quantify the roughness of a surface. 

Four different samples with controlled and periodic surface profiles (two rectangular waved, and 

two sinusoidal), with enough aspect ratio to, give measurable effects in an RBS analysis, were 

produced by optical interferometry to test and verify the proposed methodology. The experimental 

RBS spectra were converted into rms roughness and compared to SEM and AFM measurements. 

Measuring roughness by RBS enables one to inspect a much bigger area (of the order of some 

mm2) and with more depth resolution, than by using an AFM, yet still limited by the experimental 

intrinsic energy resolution of the RBS methodology.  

 



RESUMO 

 

A medida da rugosidade de uma superfície costuma produzir resultados que dependem da 

metodologia empregada. A microscopia eletrônica de varredura, SEM, a microscopia de força 

atômica, AFM e a perfilometria são algumas das técnicas costumeiramente empregadas na 

caracterização de superfícies rugosas. Esse trabalho explora a e desenvolve o uso da espectrometria 

de retroespalhamento Rutherford, RBS, para medir e quantificar a rugosidade de uma superfície. 

Quatro diferentes amostras com rugosidade periódica e controlada (duas retangulares e duas 

senoidais) com razão de aspecto suficientemente grande que produzam efeitos mensuráveis por 

RBS, foram produzidas por interferometria óptica. Os espectros RBS experimentais foram 

convertidos em rugosidade rms e comparados com resultados de SEM e AFM. Medir rugosidade 

através de RBS permite inspecionar uma área (da ordem de alguns mm2) e profundidades muito 

maiores que as acessíveis por AFM, apesar de ainda limitados pela resolução em energia intrínseca 

da metodologia RBS.  
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Lista de símbolos 
σrms, Rq, λ = Termos associados a medida da rugosidade quadrática média. O termo λ é mencionado na figura (3.16). 

σω = Variável que descreve o comportamento da rugosidade quadrática média quando a superfície é rotacionada em torno de sua normal (ver figura 5.2). 
σ = Incerteza associada à resolução do sistema de detecção, ou seja: FWHM = 

2,35σ. 
σR(E) = dσ/dΩ  = Secção de choque diferencial de Rutherford (R) de uma partícula com energia de incidência E. 

ω =  Ângulo de rotação da amostra em torno de sua normal (ver figura 5.1). 
G(ω) = Função que descreve o comportamento de σω em função do ângulo de 

rotação ω.  
Ra = Rugosidade Média. 
z, h = Medida dos valores de picos de um perfil rugoso. A variável z também descreve a profundidade de feixe de íons na amostra. 
p(h) = Função densidade distribuição de alturas. 
G(τ) = Função de autocorrelação. 
τ = Comprimento de deslocamento de uma cópia dos dados que descrevem um perfil rugoso ao longo do perfil original. 
τo = Passo utilizado para efetuar a cópia do perfil para o cálculo da função de autocorrelação. 
l  = Números inteiros (0, 1, 2, 3,...) que multiplicados por τo fornecem os valores de τ. 
ξ = Comprimento de autocorrelação tal que G(ξ) = G(τ)/e. 
α = Ângulo entre a trajetória do feixe de íons incidente e a superfície da amostra. Geometria utilizada pelo trabalho por Vidal et al e descrita no capítulo 3, figura 3.17. 
θ = Ângulo de retroespalhamento definido em relação à trajetória do feixe incidente, conforme descrito na figura 3.1, capítulo 3. 

AFM = Microscopia de Força Atômica (Atomic Force Microscopy). 
SEM = Microscopia Eletrônica de Varredura (Scanning Eletronic Microscopy) 
ϕ = Ângulo de inclinação da amostra em relação à trajetória do feixe incidente 
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de íons (ver figura 4.10). 
ϕR = Ângulo de recuo do átomo alvo ao sofrer a colisão de um íon. Ver esquema do processo de retroespalhamento descrito na figura 3.1. 
u = Energia normalizada de retroespalhamento, ou seja: E1/E0, onde E1 é a energia do íon retroespalhado e E0 a energia incidente. 

F(u), Y(u) = Termos que designam uma mesma medida, ou seja, o rendimento normalizado dos espectros RBS. 
gf, gs = Termos associados a medida da perda energética do feixe na incidência e retroespalhamento, ou seja, possuem o mesmo significado do poder de 

freamento, dE/dx. Os índices indicam a perda no filme (f) e substrato (s). 
kf, ks = Fatores cinemáticos do filme e substrato, respectivamente. 
ho = Termo que designa a espessura de um filme liso. 
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Introdução 
 

A espectroscopia RBS é um método utilizado para caracterização de filmes finos que 
permite avaliar a espessura, composição estequiométrica, interpenetração de camadas, 
orientação cristalina, etc. 

A sua utilização para a análise topográfica de superfícies, notadamente a rugosidade, 
vem sendo objeto de estudo de alguns grupos1 ao longo dos últimos anos, sendo que um dos 
primeiros registros do efeito da rugosidade em espectros RBS encontra-se no apêndice do 
livro texto de Chu (Chu, 1978), onde temos o desenvolvimento de um modelo teórico que 
relaciona a forma do perfil com as alterações na forma dos espectros. 

As justificativas para implementação da espectrometria RBS na caracterização de 
estruturas topográficas são: 

1. Sensibilidade para interagir com níveis de rugosidade da ordem de centenas de 
nanômetros. Em outras metodologias, se as dimensões forem menores que as 
da sonda, como no caso da AFM, ou do comprimento da luz, em sistema óticos, 
as estruturas topográficas são mascaradas e a superfície é caracterizada como 
lisa ou com baixa rugosidade; 

2. A área de amostragem (da ordem de milímetros), determinado pela área 
transversal do feixe de íons, fornece um espaço amostral ideal para obter 
resultados estatísticos significativos; 

3. Não é destrutiva e nem altera as características físicas do objeto em análise; 
4. Destaca-se que dentro da própria metodologia RBS há o problema em 

diferenciar o processo de interpenetração de filmes multicamadas com efeitos de 
rugosidade, uma vez que estes dois processos são vistos como equivalentes, 
especialmente quando a incidência e retroespalhamento do feixe de íons estão 
praticamente na mesma direção; 

5. Abre-se a possibilidade de permitir adaptar conceitos e nomenclaturas já 
estabelecidas em outros sistemas de caracterização de rugosidade, ou seja, a 

                                                
1 Ver capítulo 3. 
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introdução de medidas equivalentes à rugosidade quadrática média e a função de 
autocorrelação. 

Até o momento não há um consenso quanto à maneira de abordar o problema da 
rugosidade em espectrometria RBS e os grupos de pesquisa envolvidos elaboraram 
estratégias próprias para lidar com esta questão. Algumas destas estratégias possuem 
limitações quanto à aplicação (Metzner, 1997), ao não considerarem o sombreamento e a 
resolução do sistema de detecção. No caso de simulações teóricas (Öhl et al, 2003), as rotinas 
desenvolvidas são específicas para um determinado tipo de amostra e os trabalhos neste 
campo não indicam se os softwares podem ser aplicados para simular e ajustar espectros RBS 
de amostras com diferentes perfis. 

Portanto, este trabalho tem por objetivo contribuir com o desenvolvimento de rotinas 
numéricas e experimentais que sejam generalistas de forma que a espectrometria RBS possa 
obter informações sobre a topografia da amostra que possam ser comparadas com as obtidas 
por outras metodologias de caracterização de superfícies, como por exemplo, microscopia de 
força atômica e microscopia eletrônica. 

A análise dos efeitos da rugosidade em espectros RBS2 foi elaborada com o auxilio de 
simulações computacionais e os resultados foram comparados com os dados experimentais. O 
ponto de partida desta pesquisa foi o modelo proposto por Metzner (Metzner et al, 1997) que 
estabeleceu que a forma de um espectro RBS é essencialmente dependente da topografia da 
superfície, que pode ser descrita pela função densidade distribuição de alturas p(h)3, sendo que 
o valor da rugosidade quadrática média (σrms), parâmetro que mede a rugosidade, é extraído 
de tal função. Neste modelo, o autor manteve a padrão geométrico utilizado em 
espectrometria RBS, ou seja, com o feixe de íons em incidência e retroespalhamento na 
mesma direção em relação à normal da superfície da amostra. Os efeitos de sombreamento, 
que aparecem quando a amostra ou o sistema de detecção está posicionado em ângulo, não 
foram considerados no trabalho do autor. 

O desenvolvimento do modelo, bem como das rotinas experimentais contou com: 
                                                
2 Os espectros RBS são, basicamente, histogramas que registram os íons detectados em função da energia de 
retroespalhamento. Maiores detalhes, ver capítulo 3. 
3 A função distribuição de alturas corresponde às contagens de picos e vales em torno de uma superfície média. Ver 
capítulo 1. 
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1. A inclusão da resolução do sistema de detecção (FWHM); 
2. Confecção de amostras reais com perfis de orientação topográfica periódica e 

comparação dos resultados experimentais com o modelo teórico; 
3. Desenvolvimento de um modelo de sombreamento por rotação com o intuito de 

analisar perfis periódicos em espectros RBS. 
As simulações numéricas foram desenvolvidas em linguagem C++: 
1. Calcularam perfis de rugosidade com comportamentos periódicos e randômicos, 

estes últimos baseados em modelos de Monte Carlo e Fractais; 
2. Determinaram o nível de deformação destes perfis e das respectivas distribuições 

de alturas em função do ângulo de inclinação de uma superfície virtual. 
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RUGOSIDADE 
Rugosidade, figura (1.1) é uma propriedade associada ao grau de aspereza de uma 

superfície, como por exemplo, uma lixa. Tal aspereza pode ser formada por:  
• Partículas de sujeira; 
• Falhas ou estruturas que surgem durante a confecção e/ou preparação da 

superfície, como por exemplo, a deposição de material em substrato por Sputtering, 
evaporação, eletrodeposição seletiva4 ou polimento. A rugosidade originária nestes 
processos é denominada de rugosidade topográfica; 

• Reações físico químicas que podem ocorrer entre átomos e moléculas e que se 
manifestam na superfície do filme, dando origem a uma rugosidade composicional, 
como a oriunda do processo de oxidação. 

Mesmo em superfícies bem polidas há um certo nível de rugosidade e a discussão deste 
capítulo é como medir níveis de rugosidades micrométricas ou nanométricas de forma 
relativamente precisa e confiável. 

A caracterização da rugosidade gerou uma série de terminologias (rugosidade 
quadrática média e função de autocorrelação) e dispositivos de medida (perfílômetros, 
microscopia de força atômica, etc) que buscam estabelecer valores numéricos e modelos para 
avaliação do grau de irregularidade da superfície e da orientação topográfica predominante, 
se randômica ou periódica. 

 

Figura 1.1: Visualização das 
características que podem 
determinar a rugosidade de 
superfície.(Schmitt 
Industries, 2001). 

                                                
4 O processo de eletrodeposição seletiva é descrito no Capítulo 6 – Metodologia. 
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1.1. Propriedades geométricas da rugosidade 
Para a caracterização da rugosidade foi definido um conjunto propriedades 

geométricas que servem como pontos de referência para o estudo dessas superfícies :  
• Superfície geométrica: Corresponde a uma superfície idealizada, figura (1.2), ou 

seja, sem rugosidade, cujo nível de referência é definido por um plano 
sobreposto sobre a mesma; 

 

Figura 1.2: Superfície geométrica 

• Perfil geométrico: Intersecção de um plano perpendicular com a superfície 
geométrica, figura (1.3). Por definição, o perfil será uma reta; 

 

Figura 1.3: Perfil geométrico. 

• Superfície real: São os desvios, figura (1.3), representados por picos e vales, em 
relação à superfície geométrica, sendo uma idealização da rugosidade em sua 
essência. 

 

Figura 1.4: Superfície real. 

• Superfície efetiva: Representação do perfil rugoso medido, figura (1.5). Assim, 
dependendo do nível de resolução dos instrumentos, a superfície efetiva 
apresenta variações que são o resultado da convolução do sistema de detecção 
com as características topográficas da superfície real; 
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Figura 1.5: Superfície efetiva. 

• Perfil real: A intersecção de plano perpendicular com a superfície real irá 
produzir um perfil que será uma linha irregular, figura (1.6); 

 

Figura 1.6: Perfil real. 

• Perfil efetivo: Perfil resultante dos dados obtidos da medida do perfil real, figura 
(1.7). 

 

Figura 1.7: Perfil efetivo (sem escala) 
que pode ser obtido com o uso de 
perfílômetros ou microscopia de 
força atômica. 

• Orientação das irregularidades: orientação preferencial da rugosidade 
• Passo das irregularidades: Distância entre as saliências, figura (1.8), no caso de 

rugosidade periódica (ou de componente periódica); 

 

Figura 1.8: Orientação, passo e altura 
de irregularidades de uma superfície 
com rugosidade periódica. (Lou et al, 
1999). 
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1.2. Descrição estatística da rugosidade 
Os principais parâmetros estatísticos usados para caracterizar a rugosidade de uma 

superfície são listados a seguir. Uma vez que esses parâmetros dependem da resolução do 
sistema de medida utilizado, a análise estatística de uma superfície medida é desenvolvida, 
em geral, com base no perfil efetivo, figura (1.7). 

A influência da resolução do sistema de medida pode ser vista na figura 1.9. 

 

Figura 1.9: Dependendo 
da resolução do método 
empregado para 
descrever a rugosidade, 
obtêm-se diferentes 
perfis, representados 
por (a), (b) e (c) para 
uma mesma superfície. 
(Rios, 2000). 

Assim, a rugosidade é estatisticamente descrita: 
1. Por valores numéricos de rugosidade, destacando-se a rugosidade média (Ra) e 

rugosidade quadrática média (σrms ou Rq) que descrevem estatísticas de medida 
da cota da superfície em relação a algum plano médio devidamente definido; 

2. Por funções de autocorrelação, transformadas de Fourier, entre outras, que 
fornecem uma descrição da freqüência superficial e de possíveis orientações 
preferenciais da rugosidade, assim como permitem avaliar a resolução lateral e, 
eventualmente, a correlação entre picos e vales. 

1.2.1. Valores numéricos de rugosidade 
As duas principais medidas de rugosidade são a rugosidade média (Ra) e a rugosidade 

quadrática média (Rq ouσrms). Para explicar estes dois parâmetros, a análise será feita a partir 
de um perfil rugoso qualquer no qual é traçada uma linha (ou superfície) média5 que servirá 
                                                
5 A linha média é conceitualmente diferente do perfil  geométrico definido na seção 1.1. 
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de referência para as medidas de picos e vales ao longo de um certo comprimento de 
varredura L, figura (1.10).  

A linha média, também denominada de Sistema M, é definida como uma linha disposta 
paralelamente ao comprimento do perfil definido pelo percurso de medição L. Tendo a linha 
média como referência, a soma das áreas dos picos deve ser igual a dos vales (figura 1.10). 

 

Figura 1.10: Perfil de uma superfície rugosa. A soma 
das áreas A1 e A2, localizadas acima da linha média 
(Sistema M) é igual a área A3 (Palma, 2005). 

1.2.1.1. Rugosidade Média (Ra) 
A rugosidade média (Ra) é a média dos N valores absolutos de picos e vales medidos 

em relação à linha média (figura 1.11). 

∑
=

=

N

1i
iz.

N
1

Ra  (1) 
 

 

Figura 1.11: Esquema de medida da 
rugosidade Ra(Rosa, 2006). Os valores 
de Z1, Z2 e Z3 foram medidos em 
relação à linha média, conforme 
descrita na figura (1.10). 

Esta é a medida de rugosidade mais utilizada para análise de superfícies em processos 
industriais, especialmente quando a rugosidade for da ordem de µm (Palma, 2005). É uma 
caracterização topográfica de alturas essencialmente micrométrica. A sua popularidade pode 
ser atribuída ao fato de ter sido um dos primeiros parâmetros para controle de qualidade de 
superfícies criado. Seu cálculo pode ser feito rapidamente a partir da leitura direta dos 
valores absolutos dos sinais obtidos por perfilômetria ao longo do percurso L. 
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1.2.1.2. Rugosidade Quadrática Média (Rq ou σrms) 
Tendo a linha média como referência, a rugosidade quadrática média é definida a 

partir da soma dos quadrados dos N valores de alturas lidos ao longo do comprimento L, 
figura (1.10). 

∑
=

==

N

i
irms z

N
Rq

1

2.
1

σ  (2) 

Este parâmetro rugosidade é mais recente e os valores obtidos são equivalentes aos 
encontrados com Ra, tanto que os perfilômetros mais modernos fornecem as duas medidas. 
Em dispositivos, que utilizam a luz ou uma sonda de pequenas dimensões (microscopia de 
força atômica), Rq é a medida padrão. 

1.2.2. Estatísticas de primeira e segunda ordem 
Dependendo do tipo de informação topográfica, a análise estatística da rugosidade 

pode ser classificada em duas categorias (Zhao et al, 2000): 
1. Estatística de primeira ordem: É restrita ao valor de Rq6 e à função densidade de 

probabilidade de alturas, definida por p(h) que representam o perfil da 
superfície. 

2. Estatística de segunda ordem: Fornece outras informações da superfície, tais 
como a periodicidade das irregularidades, por meio da função de 
autocorrelação ou da transformada de Fourier. 

1.2.2.1. Função densidade de distribuição de alturas p(h) – Estatística de primeira 
ordem. 

A função densidade de probabilidade de alturas p(h), descreve a probabilidade de 
determinada altura (distância ao plano médio) ao longo do campo de varredura da superfície.  

Caso a rugosidade seja do tipo randômica, p(h) corresponde a uma função densidade 
de probabilidade do tipo gaussiana (1.13) centralizada na linha média (Benett, 1995), ou seja: 

                                                
6 Para padronizar nomenclaturas, Rq será designado por σrms ao longo deste trabalho. 



Capítulo 1- Rugosidade 

 7 

2
rms

2

2σ

h
  -

rms

e.
2

1
)h(p

σπ
=  (3) 

Onde σrms corresponde a rugosidade quadrática média. 

 

Figura 1.12: Perfil de uma superfície rugosa e 
respectiva distribuição de alturas obtidas em função da 
linha média (superfície média) centralizada em 0. A 
distribuição de alturas tem um comportamento 
gaussiano (rugosidade randômica). (adaptado de 
Benett, 1995). 

 

Figura 1.13: Distribuição de alturas de uma superfície 
com rugosidade randômica. Este histograma, que 
pode ser representado por uma função gaussiana, foi 
obtido de uma superfície de um filme de cobre 
(adaptado de Benett, 1995) 

Para o caso de uma superfície com perfil geométrico bem definido (periódico ou não) 
e, dependendo do tipo de superfície, a função densidade de probabilidade associada pode ser 
descontínua, conforme ilustrado na figura (1.14). 

  
Figura 1.13: Perfil de uma superfície periódica obtida a 
partir de uma função do tipo onda quadrada. Figura 1.14: Função distribuição de alturas 

normalizada para o perfil da figura (1.13).. 
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A rugosidade quadrática média, σrms, ou a  p(h), são informações que ajudam a 
caracterizar a superfície, mas que não garantem a completa descrição do perfil sob análise. É 
possível, por exemplo, obter o mesmo valor de σrms e um mesmo p(h), figura (1.15). Daí da 
necessidade de caracterizar a “evolução lateral” da superfície seja através da função de 
autocorrelação ou da transformada de Fourier. 

 

 
(A) 

 
 

(B) 
Figura 1.15: Para superfícies com perfis diferenciados (A), as distribuições podem ser iguais (B). 
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1.2.2.2.  Função de autocorrelação - estatística de segunda ordem 
A função de autocorrelação fornece a dependência (correlação) entre duas cópias do 

perfil de uma superfície, onde uma delas é deslocada de um comprimento τ = τo. l , onde τo é 
um comprimento unitário de deslocamento e l , um número inteiro variando de 1 a L/τo . 

 

Figura 1.16: Uma cópia 
do perfil de uma 
superfície é deslocada de 
um comprimento τ = 

τo. l  (Benett, 1995). 

A função de autocorrelação permite diferenciar topografias quando estas apresentam 
p(h) semelhantes e mostrar se possui rugosidade com orientação periódica ou randômica. 

Há duas maneiras de representar a função de autocorrelação: 
a) Caso contínuo: quando o conjunto de alturas z, medidas a partir do perfil da 

figura (1.16), for obtido a partir de um espaço de medidas L adequadamente 
grande: 

∫
−

∞→
+=

L
2

1

L
2

1
L

d)x(z).x(z
L
1

lim)(G τττ  (4) 

b) Caso discreto: para um conjunto menor de medidas, a expressão (4) é 
convertida para um somatório, ou seja: 

∑∞
∞−

+= )x(z).x(z
L
1

)(G ττ  (5) 
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O valor da função em τ = 0 corresponde ao quadrado de σrms. 
2)0( rmsG σ=  (6) 

O valor do deslocamento τ, tal que: 

e
G rms

2

)(
σξ =  (7) 

é denominado  comprimento de correlação ξ. 
Um exemplo de uma função de autocorrelação pode ser visto na figura (1.17) em que 

(5) foi aplicada para o conjunto de dados da figura (1.16). 

 

Figura 1.17: Função de autocorrelação normalizada do perfil da figura (1.16), com indicação do comprimento de correlação. (Benett, 1995). 

A análise deste comportamento demonstra que os pontos que constituem esta 
superfície possuem um certo grau de correlação uma vez que a função não cai imediatamente 
a zero, diferentemente do que ocorre em uma superfície com rugosidade puramente 
randômica. 

1.3. Métodos de caracterização da rugosidade 
Existem diversos dispositivos desenvolvidos para medir, estimar e visualizar a 

rugosidade. O uso dos mesmos dependerá das dimensões topográficas apresentadas pelas 
irregularidades, bem como do tipo de material, da condutibilidade elétrica, nível de dureza e 
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de outras características físico químicas que a superfície apresenta. A seguir serão discutidos 
alguns destes dispositivos. 

1.3.1. Espalhamento de luz 
Este método é baseado na utilização de uma fonte colimada de luz (um laser) que é 

direcionada para a superfície a ser analisada, com o ângulo de incidência do feixe controlado. 
A luz espalhada é medida por uma série de detectores ou por um único detector que se move 
em arco ao redor da amostra. A medida obtida é a rugosidade quadrática média (σrms ou Rq). 
A luz incidente é espalhada em outras direções que não a especular pelas irregularidades da 
superfície que atuam como centros espalhadores. 

 

Figura 1.18: Comportamento da luz incidente e que é espalhada devido a rugosidade da superfície. (Schmitt 
Industries, 2001) 

A medida TIS (Total Integrated Scattering), conforme mostrado na figura (1.18), 
dada pela razão entre a intensidade da luz espalhada e a intensidade total de luz espalhada e 
refletida, pode ser relacionada com a rugosidade quadrática média, para uma escala específica 
de rugosidade. 

Uma outra forma de relacionar rugosidade e espalhamento de luz é por meio da 
BRDF (Bi-directional Reflectance Distribution Function), que consiste na razão da luz 
espalhada por unidade de ângulo sólido da luz incidente, em função do ângulo de 
espalhamento. Esta medida fornece informações sobre forma, tamanho e imperfeições 
presentes na superfície. A figura 1.19 nos mostra a geometria considerada para a obtenção do 
BRDF. 



Capítulo 1- Rugosidade 

 12 

 

Figura 1.19: Geometria considerada para determinação do BRDF. .(Schmitt Industries, 2001) 

1.3.2. Microscopia de Tunelamento de Varredura (STM) & Microscopia de Força 
Atômica (AFM) 

Nestes métodos, de caracterização topográfica, uma sonda muito pequena e fina (com 
diâmetro da ordem de poucos nanômetros) é usada para varrer a superfície, percorrendo 
toda a área de interesse. A figura seguinte mostra um esquema básico destes dois métodos de 
caracterização de superfícies. No STM varre-se a superfície mantendo constante a distância 
da sonda à superfície e medindo a corrente de tunelamento. No AFM se mede a força que a 
superfície exerce numa pequena ponta móvel. 

 

Figura 1.20: Representação esquemática do princípio utilizado tanto pelo STM como pelo AFM. A descrição topográfica é feita à medida que a sonda percorre a superfície.(Bell Labs, 2000) 

A) Microscopia Tunelamento por Varredura (STM) 
Na Microscopia de Tunelamento por Varredura, a imagem é formada medindo a 

corrente de elétrons tunelados entre a superfície da amostra e a sonda em movimento de 
varredura. Uma vez que a corrente de tunelamento é extremamente sensível à distância entre 
a sonda e a superfície, a correção da distância que mantém a corrente constante, fornece os 
dados que formam a imagem da superfície. 
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Figura 1.21: Diagrama esquemático do funcionamento de um STM. (Institut für Allgemeine 
Physik, 2001) 

Figura 1.22: Imagem obtida por meio de STM de um coral de átomos de ferro (picos) depositados em uma superfície de cobre. (IBM Corporation, 1995) 

B) Microscopia por Força Atômica (AFM) 
No AFM, a sonda é montada em uma microalavanca (“cantilever”) cujas deflexões, 

provocadas pelas forças de atração e repulsão entre a ponta e a superfície, são monitoradas 
com um feixe de luz laser, gerando um mapa topográfico em função da posição do raio laser 
refletido pelo cantilever. A figura seguinte é um esquema básico do método AFM. 

 

Figura 1.23: Representação esquemática da AFM. (Microscopes & Vecco, 2001) 

Há basicamente duas formas de operação de um AFM: AFM por contato e AFM sem 
contato  

No AFM por contato, a sonda efetua a varredura “tocando” a superfície. As deflexões 
do cantilever são registradas para gerar um mapa da superfície. Entre a ponta e a superfície é 
aplicada sobre a mesma força constante da ordem de 10-8 N. No AFM sem contato, a força 
pode ser atrativa. A sonda é mantida a uma certa distância da superfície e vibrando próximo 
dela. A força na sonda neste regime é muito pequena, da ordem de 10-12N, permitindo a 
varredura de superfícies delicadas ou elásticas. Para efeito de comparação, a figura seguinte 
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mostra imagens obtidas de uma gota de água sobre uma superfície qualquer nos dois regimes 
de AFM (contato e não contato). 

 
(a) (b) 

Figura 1.24: Imagens de AFM. A gota d’água pode ser visualizada no regime de não contato (a), ao contrário do regime de contato (b). (Microscopes & Vecco, 2001). 

1.3.3. Perfilômetria pelo método stylus (agulha) 
A caracterização topográfica da superfície por este método é feita com uma agulha 

(geralmente de diamante) que se move verticalmente à medida que realiza a varredura da 
amostra. O movimento da agulha é registrado com um transdutor, gerando uma imagem de 
perfil da superfície. Este método é ideal para varredura de superfícies duras em que se exige 
pouca resolução lateral (quando comparado com um AFM). Um diagrama que representa o 
funcionamento de um perfilômetro pode ser visto na figura 1.25. 

 
Figura 1.25: Esquema básico da perfilometria pelo método stylus. (Precision Devices, 2001). 
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1.3.4. Perfilômetria óptica 
Na perfilômetria óptica, uma fonte de luz colimada, acoplada a um microscópio, 

ilumina simultaneamente a superfície em estudo e uma superfície de referência. Quando, os 
raios de luz são refletidos pelas duas superfícies, são combinados e formam-se franjas de 
interferência, cuja Transformada de Fourier fornece uma representação topográfica da 
superfície. Este método permite a varredura de superfícies delicadas, ao contrário da 
perfilometria stylus. 

 

Figura 1.26: Esquema básico da profilometria ótica. (NCLA, 2001) 

 

 

Figura 1.27: Visualização 3D de uma de uma superfície por meio da perfilometria ótica. (NCLA, 2001) 
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1.3.5. Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) 
Na microscopia por varredura de elétrons, a amostra é varrida com um feixe de 

elétrons focalizado que, por sua vez, gera a emissão de elétrons secundários. A detecção 
desses elétrons e a visualização de sua intensidade num tubo CRT, em sincronismo com a 
varredura do feixe na amostra, gera uma imagem topográfica de alta resolução.  

 

Figura 1.28: Esquema básico da microscopia de varredura por elétrons (SEM). (Science Learning Network, 2001) 



Capítulo 1- Rugosidade 

 17 

1.4. Quadro comparativo dos métodos 
A seguir será apresentada uma descrição resumida dos métodos utilizados para 

caracterização topográfica,  bem como as suas limitações, aplicações e comentários. 
 Métodos para caracterização de superfícies 
 

Características 
Microscopia de Força 

Atômica ou por 
Tunelamento 

Perfilometria 
Ótica e 

Mecânica 
Microscopia por 

varredura eletrônica 
(SEM) 

Espalhamento de luz 

 
 

Resolução 

Resolução lateral abaixo de 1 nm. Faixa de varredura acima de 200 
µm. Resolução vertical menor que 1 Å. Alcance 
vertical acima de 7 µm 

Resolução lateral da ordem 
de 1 µm.  

Resolução menor que 2 nm. Faixa de varredura da ordem de 1 mm 

Há equipamentos que operam com faixas de 0,1 a 500 nm com resolução. 
(especificações do 
fabricante) 

 
Ambiente de 

trabalho 

Diversas condições de trabalho são permitidas durante a análise, incluindo quase todos os fluídos dentro uma faixa de temperatura de –15o a 40o sem perda de resolução. 

A análise deve ser feita em ambiente seco.  
A análise ocorre em câmaras de vácuo. Podem ocorrer distorções na imagem ou perda de resolução. 

Insensível a vibração ambiental, pode localizar rapidamente defeitos na superfície. É um método muito utilizado para fins de controle de qualidade de discos rígidos. 

 
Preparação da 

amostra 

Não há necessidade de preparação da amostra. Pouca ou nenhuma preparação são necessárias 

Amostras preparadas consomem tempo ou geram artefatos 
Nenhuma. 

 
Propriedades 
do material a 
ser analisado 

Propriedades químicas e mecânicas dos materiais, tais como dureza e fricção Em função das características do material estas podem modificar quimicamente a estrutura da sonda do AFM durante a análise 

Não é utilizada para caracterização química e mecânica da superfície de materiais. 

Não é utilizada para caracterização química e mecânica da superfície de materiais.  
O material deve ser condutor. 

É utilizado na caracterização de componentes óticos, como discos rígidos. 

 
Danos ao 
material 

O AFM não provoca danos, principalmente no modo de não contato. 
Os perfilômetros mecânicos exercem altas forças sobre as superfícies (>10-6 N), podendo causar danos 

Usualmente não destrutivo, dependendo do tipo de material. Caso seja condutor este deve ser revestido com ouro, o que pode inviabilizar a amostra para outros fins. 

Não destrutivo. 
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MODELOS TEÓRICOS DE RUGOSIDADE 

A caracterização estatística da rugosidade é complementada com a introdução de 
modelos matemáticos que buscam reproduzir o comportamento topográfico de uma 
superfície com orientação periódica, randômica (aleatória) ou com um misto das duas 
orientações. 

Na primeira condição, comportamento periódico, a modelagem é simples, uma vez 
que os processos e técnicas que levam a confecção deste tipo de superfície são bem 
controlados e conhecidos. Assim, basta conhecer as funções matemáticas periódicas 
associadas à superfície real e a partir delas obter o perfil desejado e com tamanhos da ordem 
de nanômetros. Todavia, a dificuldade reside justamente nas dimensões das estruturas que se 
pretende obter, uma vez que as características topográficas da superfície são dependentes do 
limite tecnológico do equipamento que irá produzi-la e dos processos físicos químicos 
inerentes ao processo de confecção. 

Para os perfis randômicos, os modelos são mais complicados e descritos por funções 
matemáticas que dependem do conhecimento da função densidade de distribuição de alturas 
p(h) ou de parâmetros oriundos da geometria fractal. 

As funções p(h) que serão discutidas e analisadas ao longo deste trabalho foram 
numericamente calculadas a partir das contagens das alturas dos perfis teóricos sendo, 
portanto, representada na forma de histogramas e não na sua forma analítica. Como 
conseqüência desta forma de representar tais funções é que as contagens dependerão da 
qualidade e do nível de precisão da rotina numérica utilizada para tal fim. 
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2.1. Superfícies periódicas 
A simulação de um perfil periódico é feita a partir de funções com tal característica. 

As figuras (2.1), (2.2) e (2.3), são exemplos deste tipo de perfil, de onde foram extraídas as 
funções densidade distribuição de alturas p(h) e de autocorrelação G(τ), esta calculada em 
torno da linha média para altura em zero, conforme esquema da figura (1.10). 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Figura 2.1: (A) Perfil retangular. σrms = 25 nm. (B) Função densidade de distribuição de alturas p(h). (C) Função de autocorrelação. 
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(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Figura 2.2: (A) Perfil triangular. σrms = 14 nm. (B) Função densidade de distribuição de alturas p(h). (C) Função de autocorrelação. 

 

 
(A) 

 
(B) 

 (C) 

Figura 2.3: (A) Perfil senoidal. σrms = 53 nm. (B) Função densidade de distribuição de alturas p(h). (C) Função de autocorrelação. 
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Os resultados destas superfícies teóricas mostram a necessidade de comparar as 
informações de p(h) e da função de autocorrelação, uma vez que nas figuras do perfil 
retangular (2.1) e triangular (2.2) temos funções de autocorrelação semelhantes, mas com 
diferentes p(h), ou, como no caso da figura 1.15, que possui mesmo p(h), mas funções de 
autocorrelação diferentes. 

2.2. Superfícies randômicas 
De modo geral, ao estudar e caracterizar uma superfície rugosa randômica deve-se 

levar em conta que (Militký & Bajzík, 2004): 
1. O aspecto da superfície pode variar consideravelmente no espaço de varredura 

de forma aleatória e, conseqüentemente, não há uma função ou modelo 
matemático capaz de descrever a forma geométrica da mesma em sua 
totalidade. Assim, os modelos desenvolvidos para tal fim têm por objeto 
estudar as superfícies de forma aproximada, mas, que forneçam informações 
que podem dizer algo a respeito de como a rugosidade pode surgir e evoluir e 
quais os aspectos que podem ser independentes do sistema de medida; 

2. As variações que caracterizam a rugosidade (picos e vales) não são 
completamente independentes com respeito às suas posições espaciais. Assim, 
há correlações entre os valores obtidos que demonstram que, em tese, podem 
repetir-se em outros trechos da superfície. Isto é a base da função de 
autocorrelação. 

2.2.1. Modelo de Markov 
Neste modelo (Brzenina et al, 2002) a superfície é gerada por rotinas numéricas 

baseadas no método de Monte Carlo, supondo que a função p(h) seja conhecida. 
)1,0(.).1(.1 Nrhrh rmsii σ−+=+  (1) 

Este modelo é uma função de recorrência em que o valor de altura hi+1 dependerá do 
valor de hi anteriormente calculado. Isto significa que o perfil possui correlação entre picos e 
vales para o intervalo 0 < r < 1, onde r é denominado de fator de correlação. σrms e N(0,1) são 
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a rugosidade quadrática média e a função densidade de distribuição, tipo gaussiana, com 
média zero e desvio padrão um, respectivamente. 

A expressão de autocorrelação associada ao modelo de Markov é dada por: 





+
−=

r
r

rG rms 1
1

..)( 2 τστ  (2) 
Onde τ  é o termo de deslocamento definido no capítulo 1.  
O comportamento de G(0), e dado por: 





+
−=

r
r

G rms 1
1

.)0( 2
σ

 (3) 

A figura (2.4) ilustra um perfil simulado pelo modelo de Markov, onde a função 
densidade de distribuição de alturas é do tipo gaussiano, com r = 0,8 e σrms = 25 nm. 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Figura 2.4: (A) Perfil randômico. σrms = 25 nm. (B) 
Função distribuição de alturas p(h) ajustada por uma 
gaussiana. (C) Função de autocorrelação 
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2.2.2. Geometria fractal 
O termo fractal (do latim fractus = irregular, fragmentando) foi atribuído por Bernoit 

Mandrebolt na década de 70. 
O conceito geométrico de fractal pode ser inicialmente compreendido quando 

calculamos o comprimento de uma linha irregular, denominada de C, em diferentes escalas, 
mas dentro de um mesmo espaço de varredura L, conforme pode ser visto na figura (2.5). O 
cálculo deste comprimento é dado por: 

∑∞ ++ −+−=
0

2
1

2
11 )()( iii XXZZC  (4) 

Onde Z corresponde às alturas e X à posição das mesmas ao longo do comprimento de 
varredura L. 

 
Figura 2.5: (A) Perfil randômico gerado em duas escalas diferentes (0,5 e 1,0 nm, respectivamente). 
Observa-se que a quantidade de picos e vales aumenta, quando reduzimos a escala de medida. 
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A análise dos perfis da figura (2.5) mostra que teremos diferentes comprimentos C 
para diferentes escalas. Além desta característica (variação do comprimento C), duas outras 
são importantes para descrever os objetos fractais; 

1. Auto-similaridade, ou seja, a estrutura do objeto se repete, independentemente da 
escala; 

2. Dimensão fractal: Para objetos bidimensionais 1 < D < 2 e tridimensionais 1 < 
D < 3. Para o caso de um perfil de rugosidade obtido pela varredura de um 
comprimento L da superfície sob análise, temos que a dimensão fractal pode 
ser calculada pelo método Dividers ou Compass (Backes et al, 2005), dada pela 
expressão (6), item 2.2.2.1. 

Geometrias fractais podem ser representadas por figuras geométricas regulares como, 
por exemplo, a curva de Koch (figura 2.6) ou apresentar comportamento randômico, sendo 
que estes objetos são denominados de fractais estocásticos, que podem ser descritos pelo 
modelo de Mandelbrot-Weierstrass (Yale, 2005). 

∑∞
=

−

+
=

1

)sin(
)(

n
nH

n
n

n

b

xbc
xh

φ
 (5) 

Na expressão (5) os coeficientes cn possuem uma distribuição normal com média 0 e 
desvio padrão 1, φn são as fases distribuídas uniformemente no intervalo 0 < φn < 2π, b é um 
parâmetro de freqüência e H é o termo equivalente a dimensão fractal, com valores entre 
0<H <1, sendo que H = 2-D, onde D é a dimensão fractal definida pelo intervalo 1 < D < 2. 

 

Figura 2.6: Curva de Kock. (Militký & 
Bajzík, 2004) 
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2.2.2.1. Perfil randômico – Função de Mandelbrot-Weierstrass 

Para caracterizar uma superfície fractal devemos obter a sua dimensão fractal, que é 
independente de escala, aqui definida com o passo do sistema de medida, cuja expressão é 
dada por: 

KescalaDC +−= )log()1()log(  (6) 
Esta formulação descreve o método Dividers ou Compass anteriormente citado. 
Onde K é uma constante obtida pelo ajuste da reta dos pontos descritos pelos 

logaritmos do comprimento (C) e da escala. 
Utilizando a expressão (5), foi simulada uma série de perfis em diversas escalas e com 

100 termos no somatório e com os seguintes parâmetros: b = 1,2, D = 1,75 e L = 2000 nm.  

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Figura 2.7: (A) Perfil randômico gerado com o auxilio 
da expressão (5). (B) Função densidade distribuição de 
trajetórias. (C) Função de autocorrelação. 
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Os comprimentos dos perfis, calculados com o uso da expressão (4), foram ajustados 
pela reta da expressão (6), ou seja: 

Y =- (0,77 ± 0,02).X + (5,80 ±  0,01) 
O coeficiente angular da reta, representado por (1-D), contém a dimensão fractal do 

perfil que vale D = 1,77 ± 0,02, que é basicamente o valor da dimensão fractal utilizada para 
os cálculos. 

 

Figura 2.8: Ajuste dos pontos 
obtidos a partir da simulação do 
perfil da figura (2.7) em diferentes 
escalas. A dimensão fractal 
corresponde a inclinação desta reta. 
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O MÉTODO RBS E SUA APLICAÇÃO PARA O ESTUDO DA RUGOSIDADE 
Neste capítulo será feita uma explanação dos princípios físicos do modelo da 

espectrometria RBS para filmes finos e lisos. Em seguida, é apresentada uma revisão 
bibliográfica dos estudos feitos sobre os efeitos da rugosidade em RBS onde serão vistos os 
procedimentos desenvolvidos para ampliar a aplicação desta metodologia para análise 
topográfica. 

3.1. Metodologia RBS 
A espectrometria RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) consiste em irradiar 

filmes com um feixe colimado de íons monoenergéticos da ordem de MeV. Ao longo de suas 
trajetórias de incidência dentro da amostra, o retroespalhamento ocorrerá em diferentes 
níveis de profundidade, com a conseqüente perda energética dos íons durante todo o 
processo. 

Os íons retroespalhados detectados formam um espectro de contagens em função da 
energia, do qual é possível extrair informações como: espessura da amostra (da ordem de 
nanômetros), orientação cristalina, avaliação estequiométrica, além de fornecer informações 
sobre as características topográficas da amostra, que é o objeto de estudo deste trabalho. A 
representação esquemática da espectrometria RBS, bem como o aparato experimental 
utilizado, podem ser vistas nas figuras (3.1) e (3.2), respectivamente. 

 

Figura 3.1: O modelo 
clássico de colisão é utilizado 
para a descrição do 
retroespalhamento da 
partícula incidente. 
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Figura 3.2: Diagrama esquemático do sistema RBS instalado no LAMFI-USP-Laboratório de Análise de 
Materiais por Feixes Iônicos. 

3.2. Parâmetros da metodologia RBS 
Os parâmetros envolvidos na metodologia RBS, e que serão detalhados ao longo deste 

capítulo, são: 
• Fator cinemático (K); 
• Poder e fator de freamento, respectivamente representados por 




dx
dE  e [S]; 

• Seção de choque diferencial 



Ωd

dσ  de espalhamento; 
• Straggling. 

3.2.1. Fator Cinemático – K 
Conforme o arranjo experimental da figura (3.1), a colisão é ser descrita como um 

espalhamento clássico em um campo de força central de duas massas puntiformes com carga 
positiva. O fator cinemático (K) corresponde à fração energética perdida pelo íon ao colidir 
com os átomos da amostra na incidência (Eo) e no retroespalhamento (E1):  

2

21

1
2/122

1
2
2

0

1 )cos(.))(sin.( 



+

+−==
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E

E
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Onde m1 e m2 (m1< m2) são as massas da partícula incidente e do alvo, 
respectivamente, θ o ângulo de retroespalhamento em relação à trajetória de incidência do 
feixe de íons. 

Na colisão frontal, θ = 1800, (1) é dado por: 
2

21

121800 



+
−=

mm

mm
K  (2) 

Nesta condição ocorre a máxima transferência de energia e, conseqüentemente, um 
maior poder de discriminação. Na prática, devido às dimensões físicas do detector, do feixe e 
do arranjo geométrico disponível, costuma-se usar θ ≈170°. 

3.2.2. Poder e fator de freamento 
O feixe de partículas ao incidir sobre uma amostra e penetrá-la, perderá uma fração 

∆E de sua energia ao longo do percurso ∆x. A razão ∆E/∆x, tomada no limite para ∆x 
tendendo a zero, é denominada de Poder de freamento (Stopping Power):  

dx
dE

0x

lim

x
E

S −
→

=−=
∆∆

∆  (3) 

O poder de freamento, figura (3.3), pode ser dividido em dois tipos, eletrônico e 
nuclear: 

• Durante a interação dos íons do feixe com os elétrons, ocorrem ionizações e 
excitações que acarretam perdas energéticas, processo este denominado de poder 
de freamento eletrônico. Basicamente, o íon incidente sofre perturbações durante a 
sua trajetória quando encontra a nuvem de elétrons, que oferece uma “resistência” 
a sua passagem; 

• O íon pode colidir com o núcleo atômico alvo, e este evento é denominado de 
poder de freamento nuclear. Uma vez que o raio atômico é bem maior que o do 
núcleo, o espalhamento nuclear é estatisticamente raro, e as perdas de energia 
devido a estas colisões podem ser desprezadas em primeira aproximação. Portanto, 
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as perdas de energia por interações eletrônicas são mais relevantes na 
espectrometria RBS. 

 

Figura 3.3: Representação gráfica do Poder de 
Freamento (Stopping Power), aqui designada por 
Seção de Choque de Freamento ε em que a 
densidade atômica do material, representada por 
N, é levada em consideração. O poder de 
freamento eletrônico (εe) é mais significativo que o 
nuclear (εn) (Chu, 1976).  
A forma de ε é expressa por:  

dx
dE

N
1

−=ε  

Uma vez que os íons do feixe deverão perder energia nas trajetórias de entrada e 
saída, faz-se necessário estabelecer uma relação entre estas perdas e a profundidade em que 
ocorrem as colisões, figura (3.4). Na figura (3.5) é apresentado um espectro RBS. 

 

Figura 3.4: Esquema geométrico do percurso do feixe 
dentro da amostra, onde θ1 e θ2 correspondem aos 
ângulos de entrada e saída do feixe em relação à 
normal da superfície, Eo a energia incidente, E a 
energia do feixe durante o seu trajeto dentro da 
amostra, K o fator cinemático e E1 a energia da 
partícula retroespalhada. 

 

Figura 3.5: Espectro RBS de um filme de ouro, 
irradiado com um feixe de He de 2,2 MeV. A largura 
∆E do espectro é proporcional à espessura do filme. 



Capítulo 3 – O método RBS e sua aplicação para o estudo da rugosidade 

 31 

As trajetórias de entrada e saída são expressas por: 

)//(
)cos( 1

dxdEdE
x E
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∫−=
θ

 (4) 
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x

E

EK
∫−=

θ
 (5) 

As expressões (4) e (5) podem ser aproximadas, considerando que as perdas de 
energia ocorram próximas à superfície, procedimento este denominado de aproximação de 
superfície, ou seja: 
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oentrada dx
dEt

EEE .
)cos( 1θ
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KEEE

θ
−==  (7) 

Fazendo o rearranjo das expressões (6) e (7), obtemos uma relação linear entre a 
espessura t da amostra, e a variação da perda energética, ∆E, ou seja: 

tSEKEE o ].[1 =−=∆  (8) 
Onde [S] é denominado de Fator de Freamento: 
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3.2.3. Seção de Choque 
A probabilidade de uma partícula retroespalhada ser detectada é definida pela seção de 

choque diferencial. Para obter a sua expressão, imagina-se que cada partícula espalhada seja 
contada pelo detector dentro de um ângulo sólido diferencial dΩ . Se Q for o número total de 
partículas incidentes e dQ o número de partículas detectadas, então a seção de choque diferencial 
é definida como: 
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=Ω dQ
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d 1
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Onde N é o número de átomos por unidade volume e t a espessura da amostra. Assim, 
Nt representa a densidade superficial de átomos. 

 

Figura 3.6: Geometria utilizada para determinação da seção de 
choque diferencial dσ/dΩ.  (Chu,  
1978) 

De acordo com a figura (3.6), o feixe incidente irá iluminar uma área S da amostra, de 
forma que o número de centros espalhadores é expresso por S.N.t. Definindo dσ/dΩ  como a 
seção de choque diferencial do átomo alvo, o produto S.N.t.(dσ/dΩ) fornece a probabilidade 
de que uma partícula incidente seja espalhada em dΩ dentro dessa área S. Dividindo esta 
expressão por S, ela será igual a (1/dΩ).dQ/Q, ou seja: 

incidentes partículas de total Número
d em espalhadas partículas de Número

=
1

...
Ω




Ω=



Ω Qd

dQ
d
d

tN
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Isolando dσ/dΩ, obtemos a expressão (11) para a seção de choque diferencial. 
A expressão completa para a seção de choque diferencial no referencial de laboratório 

é dada por (Mayer, 1977): 
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Quando m1 << m2, faz-se uma aproximação da expressão acima através de uma 
expansão pela Série de Taylor para obter a seção de choque de Rutherford: 
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A efeito da seção de choque pode ser visto na figura (3.7), onde é possível observar 
que as contagens crescem em função do número atômico. Isto se deve ao fato de que a seção 
de choque é proporcional a (Z2)2, mostrando assim que átomos pesados são bons centros 
espalhadores. 

 

Figura 3.7 Rendimento de um feixe de He de 2 
MeV, com incidência normal à superfície. 

3.2.4. Straggling 

Os íons ao perderem energia ao longo de suas trajetórias de incidência e 
retroespalhamento deixam de ser monoenergéticos e esta perda estará sujeita a flutuações 
estatísticas. Este efeito é conhecido como straggling e tais dispersões ocorrem em função 
freqüência de colisões dos íons com os átomos alvos, do número atômico7, do nível de energia 
do feixe incidente, da densidade atômica ou da espessura do filme sob análise. Para o estudo 
dos efeitos de rugosidade nos espectros RBS, tal efeito não foi levado em consideração no 
desenvolvimento do modelo proposto neste trabalho. 

                                                
7 Quando maior o número atômico, maior será a perda energética (poder de freamento) para a nuvem eletrônica do 
átomo. 
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Figura 3.8: Comportamento do straggling. O 
termo δ∆E corresponde a flutuação das perdas 
energéticas do feixe ao longo do percurso 
∆x(Chu, 1978). 

3.3. O espectro RBS 
O espectro RBS, figura (3.9) é, basicamente, um histograma de contagens em função 

da energia dos íons retroespalhados. O modelo matemático para descrever as contagens é 
expresso por: 

t.N.Q.).(RY Ωθσ=  (14) 
Onde Y é o rendimento que representa as contagens, Q é o número total de partículas 
incidentes, Nt é o número de partículas alvo em átomos/cm2 e em um filme de espessura t, N 
é a densidade atômica do filme e σR(E) seção de choque diferencial definida pela expressão 
12. 

Substituindo σ(θ) por (13), com θ = 1800, o rendimento é expresso por: 
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Onde: 
• E(t): energia da partícula incidente a uma determinada profundidade t; 
• θ1: Ângulo de incidência do feixe em relação a normal da superfície. 
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Figura 3.9: Espectro experimental de um filme  de Al/Ta/Ti/O em 
substrato de vidro, irradiado com 
feixe de He de 2,2 MeV. Em 
função da diferença de massa, é possível discriminar e determinar a 
estequiometria dos elementos 
presentes na amostra. As 
contagens referentes as partículas retroespalhadas devido ao 
substrato de vidro não aparecem 
neste espectro. 

3.4. RBS e rugosidade 

Buscando compreender de que forma a rugosidade pode ser analisada pela 
metodologia RBS, diversos trabalhos foram desenvolvidos e envolveram diferentes 
abordagens experimentais e teóricas, em que os autores procuraram: 

a) Diferenciar o processo de interdifusão do efeito topográfico, uma vez que em 
incidência normal à superfície estes efeitos são praticamente indistinguíveis (figura 
(3.10)); 

 

Figura 3.10: O feixe de íons ao incidir em um filme rugoso (a), o “vê” um processo 
de interpenetração entre o filme e o 
substrato (b). 
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b) Desenvolver rotinas numéricas que possam ajustar os pontos experimentais, bem 
como predizer os efeitos da rugosidade em simulações teóricas; 

c) Obter valores numéricos de rugosidade para confrontá-los com outras metodologias 
como a microscopia eletrônica (SEM) e de força atômica (AFM). 

Estes trabalhos mostram o nível de dificuldade em estabelecer um protocolo de análise 
da rugosidade em espectrometria RBS devido a uma série de complicadores tais como: 
oxidação da superfície, grau de interpenetração, rugosidade do substrato, nível de granulação, 
número de camadas e de elementos que formam o filme, dimensões laterais, straggling, 
resolução do sistema (FWHM), etc. A seguir é apresentada uma revisão bibliográfica destes 
trabalhos que serão apresentados em função da evolução dos modelos e metodologias 
desenvolvidas para analisar este problema. 

Um dos primeiros registros para a compreensão do efeito da rugosidade foi feito por 
Chu (Chu, 1978), que analisou um filme de chumbo depositado em silício. No modelo 
desenvolvido, o autor fez uma aproximação geométrica, considerando os grãos de chumbo 
como esferas. Assim, a deformação dos espectros, especialmente nas regiões de menor 
energia, estava associado à forma pela qual os íons perdiam energia ao interagir com esta 
geometria. 

Schmid (Schmid et al, 1974), também elaborou outra aproximação geométrica para 
descrever efeitos topográficos, mas para as regiões de maior energia do espectro RBS (figura 
(3.11)). A aproximação considerou que o perfil rugoso fosse composto por uma série de 
retângulos de diferentes tamanhos e larguras distribuídos ao longo do perfil, sendo que a 
perda energética do feixe de íons dependeria do caminho percorrido nos “degraus” que 
formam o perfil. Portanto, este foi um dos primeiros trabalhos a abordar o efeito de 
sombreamento (figura (3.12)). 
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Figura 3.11: (a)  Espectro RBS de um filme liso em 
comparação com um de filme rugoso. Observe o “alisamento” nas regiões de altas energias e a 
explicação pode ser vista na figura 3.12 

Figura 3.12: Pelo modelo proposto por Schmid, 
o perfil rugoso é composto por uma série de retângulos, que devido ao efeito de 
sombreamento, deverão promover alterações 
no espectro RBS nas regiões de altas energias. 

Knudson (Knudson, 1980) explorou o efeito de sombreamento, inclinado a amostra 
sob análise, mantendo fixo o ângulo de retroespalhamento, figura (3.13). 

  
Figura 3.13: O ângulo de retroespalhamento, 
θd, é fixo. Quando varia-se o ângulo de inclinação da amostra, θp, são observadas 
alterações nos espectros RBS devido ao efeito 
de sombreamento, conforme pode ser visto na 
figura (3.14) (Knudson, 1980). 

Figura 3.14: Espectros RBS para diferentes ângulos θp. A 
medida que este aproxima-se de θd, temos que os espectros tendem ao filme com o menor nível de 
rugosidade (d) (Knudson, 1980). 

O trabalho demonstrou que a topografia influi de forma mais significativa no espectro 
RBS quando a amostra é inclinada. Os efeitos podem ser vistos na forma dos espectros da 
figura (3.14). O autor irradiou quatro amostras de cobalto com diferentes graus de 
rugosidade e à medida que θp aproxima-se do valor de θd, os espectros tenderam ao do filme 
com o menor nível de rugosidade. 
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Shorin (Shorin & Sosnin, 1992), por meio de rotinas baseadas no método de Monte 
Carlo, descreveram a trajetória dos íons em uma superfície rugosa (figura (3.15)), como a 
soma dos trajetos dos mesmos para cada um dos picos que foram encontrando ao longo do 
caminho durante a incidência e retroespalhamento. O espectro RBS resultante destas 
trajetórias está na figura  (3.15). 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 3.15: (A) Trajetória do íon ao longo de picos e vales de um perfil rugoso. A trajetória resultante será a 
soma de cada uma das trajetórias nos picos que foi encontrado na incidência e retroespalhamento. (B) 
Deformação no espectro RBS, simulados em Monte Carlo, em função do parâmetro de rugosidade λ, que é 
equivalente a σrms. Observa-se que o espectro deforma-se nas regiões de alta e baixa energia (Shorin, 1992). 

Por este modelo, a forma do espectro RBS será determinada essencialmente pelo nível 
de rugosidade que a amostra apresentar. Os autores a denominaram de λ (equivalente a σrms) e 
quanto maior for estas grandeza, maior a deformação do espectro, figura (3.15.B). 

Laakso (Laakso et al, 2000), estudou a diferenciação entre rugosidade e 
interpenetração de um filme de Au/ZnSe na qual surgiu, após sofrer processo de 
recozimento, duas fases: interpenetração e formação de grãos. A caracterização deste filme 
foi feita com duas metodologias: Microscopia de Força Atômica (AFM) e RBS. 

Com o auxílio da AFM, foi determinada a distribuição de tamanho de grãos de Au 
formados sobre a superfície e a partir das informações topográficas obtidas, calculou-se 
impacto destes e da interpenetração na forma dos espectros RBS, figura (3.16). 
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Figura 3.16: Visualização da contribuição de grãos de Au, formados após 
recozimento de filme de Au/ZnSe. 
(Laakso et al, 2000). Verifica-se que a 
alteração é significativa nas regiões de baixas energias. 

Vidal (Vidal et al, 1996), analisou a rugosidade de lâminas de barbear, especificamente 
na região de corte, com microscopias óptica e eletrônica. A metodologia RBS foi empregada 
para observar de que forma a rugosidade do filme de platina depositado na região de corte 
altera o comportamento das contagens dos espectros RBS oriundas do substrato, feito de aço. 
Para obter os espectros, a superfície foi inclinada, conforme pode ser visto na figura (3.17), 
mantendo-se fixo o ângulo de detecção (ângulo de retroespalhamento de 1500) definido em 
relação à trajetória do feixe incidente. 

 

Figura 3.17: Em (a) temos a irradiação 
da superfície de aço. Em (b), (c) e (d) a irradiação das regiões cobertas por 
platina em diferentes ângulos de 
inclinação da amostra, representados 
por α. (Vidal et al, 1996). 



Capítulo 3 – O método RBS e sua aplicação para o estudo da rugosidade 

 40 

Para o estudo de amostras rugosas multicamada, Barradas (Barradas et al, 2002), 
ajustou um conjunto de espectros experimentais aplicando três modelos para descrever o 
comportamento topográfico destas amostras: 

1) A rugosidade neste tipo de filme surge devido a não homogeneidade das 
camadas, ou seja, ocorrem variações de espessura e composição entre as 
mesmas; 

2) A superfície apresenta deformações ou ondulações que acarretam variações no 
ângulo de incidência do feixe de íons; 

3) A rugosidade da superfície sempre acompanhará a rugosidade do substrato. 
Baseados nesse modelo foram ajustados espectros de amostras multicamadas (filmes 

de Co sob vidro ou Si) figura (3.18). 

 

Figura 3.18: Espectros RBS de filme de Co sob vidro distribuídos em multicamadas, para diferentes ângulos 
de incidência do feixe θ,  definido pelo 
autor como o ângulo entre a trajetória 
do feixe incidente e a superfície da 
amostra (Barradas et al, 2002).  

Öhl (Öhl et al, 2003), elaborou rotinas baseadas em redes neurais para estudar os 
efeitos da rugosidade. A limitação deste trabalho é com relação ao tamanho da rede, ou seja, 
quanto maior ela for, maior o tempo de processamento. O gráfico resultante deste trabalho 
pode ser visto na figura (3.19). 
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Figura 3.19: Espectros RBS de filme multicamadas de 
TiAlN/Mo. O ajuste piora quando 
a quantidade de canais é 
reduzida, conforme pode ser visto na linha contínua (128 canais), 
(Öhl et al, 2003). 

Mayer (Mayer, 2002), por meio de um programa de simulação de espectros RBS 
denominado SIMRA, introduziu uma outra distribuição de alturas, denominada de função 
gama, ao invés da típica distribuição gaussiana. O ajuste do espectro foi feito com a 
sobreposição de uma série de sub espectros RBS associados a um filme multicamadas, figura 
(3.20). 

 

Figura 3.20: Espectro RBS de filme rugoso de Ni em substrato de carbono ajustado com o 
auxilio do SIMRA. (Mayer, 2002). 

Ytoh (Ytoh et al, 1996), analisou os efeitos topográficos em espectros RBS em perfis 
com rugosidade periódica. No experimento, uma grade de difração com perfil triangular 
revestida com chumbo foi irradiada em diversos ângulos de incidência. Basicamente, o 
experimento analisou os efeitos de sombreamento na deformação do espectro, tanto 
experimentalmente quanto por simulações numéricas, conforme pode ser visto na figura 
(3.21). No trabalho o autor não sobrepôs os resultados teóricos e experimentais para que se 
pudessem observar as concordâncias e discrepâncias. 



Capítulo 3 – O método RBS e sua aplicação para o estudo da rugosidade 

 42 

 
Figura 3.21: Espectro RBS experimental (A), e simulações (B). (Ytoh et al, 1996). 

Metzner (Metzner et al, 1997) desenvolveu um modelo matemático relativamente 
simples em que a forma do espectro RBS é essencialmente dependente da função densidade 
distribuição de alturas p(h). 

Uma limitação deste modelo é que o autor considerou a geometria RBS usual, ou seja, 
as trajetórias do feixe, na incidência e retroespalhamento, são perpendiculares em relação ao 
plano da superfície. Com isso, o efeito de sombreamento não foi considerado. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 3.22: Dependendo da forma analítica de p(h) (A) esta irá determinar o aspecto do espectro RBS (B). 
(Metzner et al, 1997). 

Os espectros da figura (3.22.B) estão normalizados tanto em contagens, quando em 
energia, representados , respectivamente por F(u) e u. Maiores detalhes deste modelo podem 
ser vistos no capítulo 4. 

Para complementar o trabalho, o autor realizou experimentos com o intuito de extrair 
a distribuição de alturas e, conseqüentemente, valores de rugosidade (σrms) (Metzner, 1998). 
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MODELAGEM DOS EFEITOS DA RUGOSIDADE EM RBS 
Neste capítulo será feita a análise dos parâmetros físicos e experimentais com intuito 

de desenvolver um modelo que melhor descreva os efeitos topográficos em RBS. O estudo foi 
elaborado a partir do modelo de Metzner, escolhido em função de sua simplicidade 
matemática e por utilizar os conceitos do modelo da espectrometria RBS para caracterização 
de filmes lisos como base para o desenvolvimento de um específico de filmes rugosos. 

4.1. Modelo RBS para um filme liso 

Para a elaborar um modelo8 que explique, ao menos em parte, os efeitos da 
rugosidade, inicialmente foi avaliado o modelo utilizado em espectrometria RBS para 
descrever os dados experimentais de um filme liso, esquematizado na figura (4.1), ou seja: 

)cos(
...).(

1
,, θφσ f
offRf

z
ANEY

∆
Ω=  (1) 

Onde: 
Yf = Rendimento (contagens) do espectro RBS; 

σR,f(E) = Seção de choque (diferencial) de Rutherford para o filme (f) 
φ = Fluxo de partículas alfa incidentes; 
θ1 = Ângulo de incidência do feixe em relação a normal; 

Nf,o = Densidade atômica do filme; 
A = Área irradiada pelo feixe de íons no alvo; 
Ω = Ângulo sólido do detector; 
∆zf = Incremento de percurso do feixe dentro da amostra, que é expresso como ∆zf = ∆E/gf, onde ∆E corresponde a energia associada a um canal de analisador multicanal e gf é o poder de freamento (Stopping Power) do filme. 

                                                
8 A descrição dos efeitos da rugosidade neste modelo seguirá o desenvolvimento proposto por Metzner que utilizou 
diferentes terminologias para representar o poder de freamento (gf), percurso (∆z) e carga (φA). 
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A expressão (1) sofrerá um rearranjo, a começar pela seção de choque de Rutherford: 
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Multiplicando esta expressão por (Eo/Eo)2: 
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Onde Z1 e Z2 são os números atômicos do alvo e do íon incidente, respectivamente. 
A seção de choque de Rutherford fica expressa como produto entre a seção de choque 

da energia Eo, e o termo (Eo/Ez)2: 
2

z

o
of,Rzf,R E
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)E()E( 



= σσ  (4) 

Substituindo (4) na expressão (1): 
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Para o substrato, a expressão do rendimento é dado por: 
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Onde: 
Ns = Densidade atômica do substrato; 
∆zs = Incremento de percurso do feixe no substrato, cujo poder de freamento é expresso por gs. 
Zs = Número atômico do substrato; 
Zf = Número atômico do filme. 

Definindo Yo como termo de normalização: 
fofofRo zANEY ∆Ω= ...).( ,, φσ  (7) 
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Os rendimentos do filme e do substrato podem ser escritos como: 
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Onde: 
• fs é o fator substrato que corrige a altura do espectro RBS do substrato em relação a 

do filme: 
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• Ff e Fs correspondem respectivamente ao espectro RBS normalizado do filme e do 
substrato: 

2
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EF  (11) 

A forma de F(E1), denominado de rendimento normalizado, dependerá da trajetória 
do feixe dentro da amostra, cuja profundidade é representada pela coordenada z, figura (4.1). 
A variável E1 corresponde a energia do íon retroespalhado. 

 

Figura 4.1: Para um filme liso, ho corresponde à trajetória 
máxima do feixe, ou seja, a própria espessura do filme. 
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A análise do rendimento normalizado será dividida em duas etapas: uma para filme 
liso, de espessura ho, onde ∆z ≤ ho e, outra no substrato, na qual o feixe deverá percorrer 
uma trajetória ∆z ≥ ho. 

4.2. Forma de F(E1) para o filme rugoso 

A energia do feixe de íons durante a sua trajetória de entrada no filme é dada por: 
zgEE foz .−=  (12) 

O sentido da coordenada de profundidade z é definido pelo esquema da figura (4.1): 
zgEkE fzf ..1 −=  (13) 

A coordenada de profundidade z  
Considerando que gf, poder de freamento, seja constante na entrada e na saída, deste 

que os átomos alvos possuam fator cinemático (k) ≈ 1, isolamos o termo gf.z da expressão 
(13): 

zof EEzg −=.  (14) 
Substituindo em (13): 

zozf EEEkE +−= .1  (15) 
ofz EkEE −+= )1(1  (16) 

Rearranjando os termos, a energia da partícula a uma certa profundidade z dentro do 
filme é expressa por: 

1
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+
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f

o
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EE
E

 (17) 
A coordenada de profundidade z do feixe dentro do filme é obtida por meio de (14) e 

(17), ou seja: 
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Onde u = E1/Eo, é a energia normalizada. 
Substituindo (17) em (11), obtém-se a expressão do rendimento normalizado do filme 

liso: 
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A expressão (19) é válida para intervalo de energias descrito por (kf – bf) ≤ u ≤ kf , 
sendo que bf é a medida da perda máxima de energia do filme durante a sua trajetória, 
discutido a seguir. 

A dedução da expressão bf é feita a partir das equações (12) e (13): 
zgzgEkE ffof .)..(1 −−=  (20) 

Rearranjando os termos da equação: 
)1.(..1 +−= ffof kzgEkE  (21) 
)1.(.. 1 +=− ffof kzgEEk  (22) 
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Fazendo u = E1/Eo, em (23): 
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Quando u for máximo, ou seja, u = umax, o feixe terá percorrido toda a espessura ho do 
filme  ( hoz= ). Logo, (25) é dada por: 

ff buk =− )( max  (26) 
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Onde bf : 
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4.3. Forma de F(E1) para o substrato 
A energia do feixe de íons durante a sua trajetória de entrada e saída do substrato são 

expressos por: 
).(. hozghogEE sfoz −−−=  (28) 

).(..1 hozghogEkE sfzs −−−=  (29) 
A expressão da energia do feixe de íons durante o seu trajeto dentro do substrato, é 

análoga a da expressão (17): 
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Logo, a forma do rendimento normalizado do substrato é expressa por: 
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Onde u, E1/Eo, é a energia normalizada e ks o fator cinemático dos átomos do substrato. 
A coordenada de profundidade z da partícula no substrato é dada por: 
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As expressões (31) e (32) são válidas para o intervalo de energias descrito por u ≤ (ks–
bs). Este intervalo determina a energia começa o espectro RBS normalizado do substrato após 
o feixe de íons atravessar o filme. O termo bs tem o mesmo significado do termo bf, ou seja: 
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(33) 
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4.4. Descrição do efeito de rugosidade – função densidade distribuição de alturas 
p(h) 

A função densidade de distribuição de alturas p(h), descrita no capítulo 1, quando 
inserida no contexto da metodologia RBS, descreve a maneira pela qual a quantidade de 
centros espalhadores varia em função da profundidade z. No caso do filme, esta quantidade, 
representada pela densidade atômica Nf,r diminui à medida que o íon penetra na amostra: 




 −= ∫ )(

0,, )(1.
uz

ofrf dhhpNN  (34) 

Onde: 
Nf,r = Densidade do filme com perfil rugoso 
Nf,0 = Densidade do filme liso; 

p(h) = Função densidade de distribuição de alturas do filme 
Ao substituirmos a expressão (34) em (5), Ff(u) é redefinida e chegamos a uma 

expressão que caracteriza que o espectro normalizado RBS de um filme rugoso pode ser 
definido pela composição entre o espectro normalizado do filme liso, expressão (19) e pela 
contribuição da rugosidade, descrita por p(h), como segue: 
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Quando o feixe de íons encontra o substrato, ocorre uma inversão no comportamento 
da densidade, ou seja, agora número de centros espalhadores aumentará e, 
conseqüentemente, a densidade: 
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Desta forma, o rendimento normalizado associado ao substrato, quando (36) é 

substituída em (6), é expresso por: 
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Portanto, a partir do conhecimento de p(h) é possível, em uma primeira aproximação, 
descrever a influência da rugosidade na espectrometria RBS. 

4.5. Limitações do modelo 
Apesar da simplicidade matemática do modelo de Metzner este apresenta uma série 

de limitações, sendo que uma delas é não considerar os efeitos de sombreamento. 
O trabalho aqui apresentado procurou elaborar um modelo mais adequado e que 

descrevesse os efeitos de rugosidade em espectros RBS, levando-se em consideração: 
• A resolução sistema de detecção (FWHM); 
• Uma composição entre rugosidade randômica e periódica; 
• Os efeitos de sombreamento, que ocorrem quando a amostra é inclinada; 
• Correções numéricas oriundas de outros efeitos físicos e geométricos não 

identificados. 
Este modelo, ao ser sobreposto com os dados experimentais, deverá ajudar a avaliar 

que características são topográficas ou oriundas do sistema de detecção, ampliando as 
possibilidades da espectrometria RBS para além das já anteriormente mencionadas, abrindo 
a possibilidade de comparar os resultados com os obtidos em outras metodologias de 
caracterização de superfícies. 

4.5.1. Resolução do sistema de detecção 
A condição ideal de detecção é aquela na qual as N contagens obtidas estão associadas 

a valores bem determinados de energia e com pequenas flutuações em torno da mesma, 
figura (4.2). 
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Figura 4.2: Função resposta de um detector, cujo 
termo dN/dE corresponde a derivada do número de 
contagens N em relação a energia E. A figura ilustra 
a situação na qual há poucas flutuações em torno da 
energia E1. 

 

Experimentalmente tal condição não é verdadeira, ou seja, há flutuações que podem 
ser bem significativas em torno do valor esperado de energia E1 de forma que a função 
resposta tenha uma distribuição com largura maior do que à vista na figura (4.2). A medida 
da largura a meia altura da função resposta e que determina a resolução do sistema de 
detecção e é denominada de FWHM (Full Wdth at Half Maximum). Como conseqüência do 
aumento da largura, a função resposta vista na figura (4.2) é substituída por outra com 
distribuição do tipo gaussiana, conforme mostra a figura (4.3). 

 

Figura 4.3: A função distribuição gaussiana 
representa as flutuações devido a resolução 
do sistema de detecção. 
A resolução do sistema de detecção é dada 
por: 

FWHM = 2,35σ. 
O valor de σ é calculado em ≈ (2/3) da altura 
máxima (Ymax) da função resposta. 

Quando a resolução é incluída na análise da rugosidade em espectrometria RBS, 
especialmente de filmes finos, está fará uma composição com os efeitos topográficos, que no 
caso de uma rugosidade randômica é a dada por: 

2
rugosidade

2
total

2 σσσ +=  (38) 
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No caso de filmes mais espessos, os efeitos de straggling, que também possuem 
distribuição gaussiana, tornam-se significativos e que a expressão (38) é dada por: 

straggling
22

rugosidade
2

total
2 σσσσ ++=  (39) 

Para o desenvolvimento do modelo para descrição dos efeitos de rugosidade, a 
resolução do sistema foi considerada como tendo distribuição gaussiana, ou seja: 

2
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=  (40) 

Onde: 
A = Fator de normalização; 

E  = Valor esperado de energia para uma determinada contagem; 
σ = Incerteza na resolução do sistema de detecção, expressa por FWHM = 2,35σ. 

Para obter o fator de normalização A, foi considerado que o pico de contagens, 
representado por um retângulo de base ∆E, possui área igual a de uma gaussiana, conforme 
visto na figura (4.4), ou seja: 
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dEA.e  EY.
2

2

σ∆  (41) 

 

Figura 4.4: A área do retângulo (fora de escala) é 
igual a área da gaussiana.  

Sendo I a integral da expressão (41), temos que: 
σπ2.I A=  (42) 

Comparando como a área do retângulo: 
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σπ2
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EY ∆=  (43) 

Assim, a forma geral da função gaussiana que descreve a resolução do sistema de 
detecção é dada por: 
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Os parâmetros que representam a energia da expressão de dN/dE foram normalizados 
por Eo: 
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Assim, o espectro RBS resultante será a soma de cada um dos sinais que foram 
convoluídos com dN/du, ou seja: 
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Onde Y(un) = Fr(un) é o rendimento do espectro RBS para um filme rugoso (expressão 
(35)). ∆u, nu  e σu, correspondem a largura do canal em energia, valor esperado de energia e 
a incerteza do sistema de detecção (normalizada por Eo), respectivamente.  

4.5.2. Composição entre rugosidade randômica e periódica. 
Se a rugosidade tiver uma orientação predominantemente periódica, também poderá 

apresentar um certo grau de sub-rugosidade randômica que acrescentam flutuações na 
distribuição p(h) do perfil principal, figuras (4.5) e (4.6), e que poderão contribuir na forma 
final dos espectros RBS. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 4.5: (A) Perfil periódico senoidal sem sub-rugosidade e respectiva função densidade distribuição de 
alturas, p(h), não normalizada (B). 

 

(A)  
(B) 

Figura 4.6: (A) Perfil periódico senoidal com sub-rugosidade e respectiva função densidade distribuição de 
alturas, p(h), não normalizada (B). 
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4.5.3. Efeitos de sombreamento 
4.5.3.1. Amostra lisa, monoelementar e homogênea. 

De acordo com a figura (4.7.a), o feixe de íons está em incidência e retroespalhamento 
perpendicular à superfície. Conforme foi visto no capítulo 3, nestas condições, o fator de 
freamento [S] é dado por: 

tSt
dx

dE

dx

dE
KE

saidaentrada

].[.. =



 +=∆  (47) 

Se inclinarmos a amostra (figura 4.7.b), a espessura t’ (espessura efetiva devido a 
inclinação ϕ da amostra) será expressa por: 

)cos(
'

ϕ
t

t =  (48) 
 

 

Figura 4.7. (a) Formalismo RBS onde o feixe de 
entrada (Ein) e saída (Eout) são perpendiculares em relação à superfície e, por conseqüência, tin = tout.= t. Em (b) a amostra é inclinada (sentido 
horário) de um ângulo ϕ de que forma a 
espessura efetiva t’é dada pela expressão (48). 

Em função desta configuração geométrica, (47) é reescrita: 

t.]S[t.
dx
dE

)cos(
1

dx
dE
.

)cos(
K

E
saidaentrada

ϕϕϕ∆ =



 +=  (49) 

Caso o sistema de detecção esteja posicionado em um ângulo θ2 (figura 4.8), (49) deve 
incluir tal configuração conforme expressão (50). 
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Figura 4.8. Configuração geométrica na qual a 
amostra é inclinada de um ângulo ϕ com o sistema 
de detecção posicionado em θ2. 
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Onde t é dado pela expressão (48) e [S]ϕ é o fator de freamento devido à 
inclinação da amostra. 

4.5.3.2. Amostras rugosas 
4.5.3.2.1. Incidência e retroespalhamento perpendicular à superfície rugosa. 
Uma aproximação utilizada no ajuste dos espectros experimentais obtidos de amostras 

rugosas é considerar que os efeitos observados sejam equivalentes ao processo de 
interpenetração de camadas. Isto é justificado devido a indistinguibilidade destes efeitos 
quando o feixe de incidência e retroespalhado são perpendiculares ao plano da superfície, 
figura (4.9). 

 

Figura 4.9: Por equivalência, a topografia em (a) 
é aproximada por um filme composto pela 
interpenetração de camadas (b). 
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As críticas para esta aproximação são: 
1. Esta equivalência não descreve a essência da amostra, uma vez que a 

interpenetração é um processo físico-químico e a rugosidade é uma descrição 
geométrica da superfície; 

2. Independente das coordenadas de localização do centro espalhador, a 
densidade do filme na região de interpenetração não varia. Por outro lado, a 
função z(x), que descreve o perfil de alturas, é dependente da posição do centro 
espalhador x, o que se torna mais evidente quando a amostra é inclinada e os 
efeitos de sombreamento tornam-se relevantes. 

4.5.3.2.2. Efeito de sombreamento – inclinação da amostra 
Para que o efeito topográfico fique mais evidente, o perfil deve ser inclinado de um 

ângulo ϕ (figura (4.10)). Nesta condição a trajetória individual do íon será dada pela soma 
dos trajetos do mesmo ao longo de picos e vales: 

∑
=

=

n

i
itt

0

 (51) 

Na condição de sombreamento, z(x) basicamente representará as trajetórias do íon em 
uma determinada coordenada xi: 

∑
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i
ii ttxz

0

)(  (52) 

Onde t representa a soma das trajetórias ti. 

 

Figura 4.10: A amostra rugosa é inclinada (sentido 
horário) de um ângulo ϕ em relação a normal N’. 
Nesta condição, os efeitos de sombreamento são 
importantes e a trajetória t do feixe de íons é 
descrita como o somatório de trechos de trajetória ti ao longo de picos e vales. 
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A função densidade de distribuição de alturas p(h) ganha uma outra definição. Uma 
vez que irá descrever os possíveis percursos do feixe de íons e que dependerão do perfil de 
rugosidade, o termo mais adequado para descrever a topografia é a função distribuição de 
trajetórias, que registra os possíveis percursos da interação dos íons com as estruturas 
topográficas da amostra quando esta é inclinada de um ângulo ϕ: 

),()( ϕtphp →  (53) 
Substituindo (53) nas expressões (35) e (37): 
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Onde os termos z(u, ϕ) e ho(u, ϕ) são dependentes da energia normalizada u e do 
ângulo de inclinação ϕ. 

4.5.4. Correções numéricas oriundas de outros efeitos físicos 
A construção do modelo teórico até agora delineado levou em consideração os efeitos 

físicos e geométricos conhecidos, mas, por ser uma aproximação, outros efeitos podem 
acarretar alterações e que não são completamente conhecidas a priori, sendo necessário 
elaborar hipóteses que para explicar as modificações não previstas nos espectros, como por 
exemplo, as alturas dos picos de contagens (rendimento). Estes efeitos serão representados 
por uma correção que dependerá essencialmente do ângulo de inclinação da amostra, 
considerando-se que os demais parâmetros, como densidade atômica, fator de freamento, 
ângulo sólido, resolução, etc., são conhecidos ou possíveis de serem determinados. 

Com esta consideração, o modelo final para descrever os efeitos da rugosidade será 
dado por: 
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Onde: 
f(ϕ) =  Correção utilizada para ajustar o modelo teórico com os resultados experimentais. 
σu = Incerteza, normalizada por Eo, considerada em primeira aproximação, como 

associada ao sistema de detecção, ou seja, FWHM = 2,35σ. 
Fr(un) = Rendimento normalizado do filme rugoso. 
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EFEITOS DA ROTAÇÃO DA AMOSTRA RUGOSA EM ESPECTROS RBS 

O efeito de sombreamento pode ser identificado de duas formas nos espectros RBS: 
• Quando inclinamos a amostra de um ângulo ϕ em relação a sua normal, figura 

(4.10); 
• Quando a superfície sofre rotações em torno do eixo representado pela sua 

normal. O ângulo de rotação é representado por ω, figura (5.1). 
5.1. Definição do sombreamento por rotação de superfície 
A ampliação do leque de aplicações da metodologia RBS deverá incluir 

procedimentos que busquem, também, determinar o tipo de orientação topográfica, bem com 
o grau de correlação entre as estruturas topográficas. 

Caso o perfil de rugosidade da superfície seja periódico, a forma do espectro RBS 
deverá alterar-se à medida que são aplicados ciclos completos de rotações sobre a amostra. 
Tais alterações também são cíclicas e indicam a orientação periódica do perfil em estudo. 

Caso a rugosidade seja randômica a forma do espectro não se altera, qualquer que seja 
o valor do ângulo de rotação ω, o que demonstra que esta forma de rugosidade é invariante 
por rotação. Apesar sombreamento advindo da inclinação da amostra ser importante pela sua 
contribuição na deformação dos espectros RBS, este não é suficiente para analisar a 
orientação topográfica. 

Em resumo, o efeito da rugosidade no espectro RBS apresentará os seguintes 
comportamentos devido a rotação: 

• Se a rugosidade for essencialmente randômica, o valor da mesma deve 
permanecer constante, independente do ângulo ω; 

• Se a orientação for periódica, o valor de rugosidade deverá oscilar, 
apresentando máximos e mínimos bem definidos. 

Como a rugosidade aqui descrita é dependente do ângulo de rotação ω, está será 
denominada de σω. 
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(A) 

 

(B) 

Figura 5.1: Superfícies com rugosidade randômica (A) e periódica (B). O ângulo de rotação é indicado pela letra ω 
e o de inclinação pela letra ϕ. 

O modelo teórico para descrever o comportamento da rugosidade em função de ω 
possui duas características: 

• Caso a rugosidade seja aleatória, a função que descreve o parâmetro σω deverá 
apresentar um comportamento constante, numericamente definido pelo valor 
experimental de σω, ou seja: 

ωσω == constante)(G  (1) 
• Para um perfil com rugosidade periódica, o valor de σω muda de acordo com o a 

rotação da superfície, ou seja: 
)(.)( wfG ωσω =  (2) 

Onde f(w) é uma função periódica que descreve as oscilações de σω. 
O esquema do comportamento gráfico destas funções está representado na figura 

(5.2). 
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(A) 

 
(B) 

Figura 5.2: Representação gráfica da 
função G(ω) para superfícies com 
rugosidade periódica (A) e randômica (B). 
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METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido de acordo com as seguintes etapas: 
1. Confecção de superfícies com topografias conhecidas para aquisição de espectros experimentais com a finalidade de comparação com os modelos teóricos descritos nos capítulos 4 e 5; 
2. Cálculo de perfis periódicos com base nas dimensões obtidas por AFM e SEM das 

amostras experimentais. Estas superfícies virtuais são inclinadas de ϕ, e nesta condição, obtêm-se numericamente as novas funções densidade distribuição de 
trajetórias p(t,ϕ); 

3. Simulação de espectros RBS a partir das funções p(t,ϕ) obtidas no item 2, e dos parâmetros experimentais. Estes espectros foram sobrepostos com os resultados 
experimentais e a comparação foi estendida para as funções p(t,ϕ) teórico e experimentais; 

4.  Avaliação do modelo proposto no capítulo 5 para sombreamento por rotação 
G(ω). 

6.1. Perfis periódicos reais 
Para efetuar a análise do modelo teórico do efeito da rugosidade em espectros RBS, 

foram confeccionados amostras com perfis de rugosidade periódica. Estas foram 
caracterizadas com microscopia de força atômica (AFM) e microscopia eletrônica de 
varredura (SEM). 

As amostras foram idealizadas obedecendo aos seguintes parâmetros: 
• A razão entre a altura de pico e largura de vale, bem como a razão entre largura de pico e de vale, da ordem de 1 ou 2, para garantir os efeitos de sombreamento; 
• As dimensões destas estruturas deveriam ser da ordem de 100 a 500 nm. Tais dimensões foram consideradas para garantir que o feixe de íons pudesse percorrer as amostras e gerar espectros RBS que indicassem a superfície e a espessura da amostra; 
• A área ocupada pelas estruturas topográficas deveria ser da ordem de 100 mm2 para garantir que a área irradiada pelo feixe, da ordem de 4 mm2, cobrisse as mesmas, além de garantir que, ao serem inclinadas, o efeito de distorção da área iluminada pelo feixe não atingisse áreas sem tais estruturas; 
• Por fim, as amostras deveriam ser metálicas e, de preferência monoatômicas e pouco oxidáveis, a fim de facilitar o estudo o modelo teórico proposto neste trabalho para filmes simples e não formados por sistemas compostos por isótopos, multielementos, etc. 
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6.1.1. Processos de confecção das amostras 
As amostras, figuras (6.4) e (6.5) foram confeccionadas pelo Grupo de Ótica da 

Universidade Estadual de Campinas. A explicação do processo utilizado na obtenção destes 
perfis foi dividida nos seguintes tópicos: 

1. Gravação holográfica do perfil em fotoresina; 
2. Perfis retangulares - Eletrodeposição seletiva de níquel; 
3. Perfis senoidais - Metalização de fotoresina. 

Outras duas amostras, figura (6.10), foram confeccionadas no Lamfi-Ifusp, e são 
constituídas por colunas cilíndricas de cobre formadas pelo processo de eletrodeposição 
seletiva, que será explicado mais adiante. 

6.1.1.1. Gravação holográfica do perfil em fotoresina 
Neste processo de gravação, uma camada de fotoresina depositada em um substrato, é 

exposta a um padrão luminoso obtido pela interferência de dois ou mais feixes de luz 
coerentes. Após a exposição, a fotoresina é revelada, o padrão luminoso é convertido e um 
padrão em relevo que pode ser metalizado ou servir como máscara para litografia em 
diferentes substratos ou filmes. A Figura (6.1) mostra o esquema das principais etapas deste 
processo e os possíveis usos destes padrões (Rigon, 2003). 

 

Figura 6.1: Esquema da gravação de padrões 
periódicos por holografia e suas respectivas 
aplicações (Rigon, 2003) 
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6.1.1.2. Perfis quadráticos – Eletrodeposição seletiva de níquel 
Para obter os perfis da figura (6.4) foi utilizado processo de eletrodeposição seletiva, 

que consiste em recobrir o substrato com uma película metálica, sobre a qual é depositada 
uma máscara de fotoresina que foi sensibilizada até a região onde se encontra a película. 
Após a revelação, temos trilhas de fotoresina e vales com a película exposta, no caso, ouro. O 
esquema de obtenção desta máscara está descrito na figura (6.2). 

 

Figura 6.2: Esquema para confecção de máscara com relevo 
periódico para obtenção de topografia retangular por 
eletrodeposição seletiva de níquel (adaptado de Rigon, 2003) 

Uma vez obtida a máscara, o conjunto foi mergulhado em solução eletrolítica de 
níquel, sendo que a película de ouro serviu como contato elétrico, figura (6.3). Quando a 
corrente elétrica foi aplicada, os átomos de níquel foram eletrodepositados sobre o metal 
exposto. As trilhas de fotoresina, por serem isolantes, protegeram o metal e serviram como 
guia de deposição do níquel. Uma vez que a taxa de deposição é conhecida, a altura das 
trilhas é determinada em função do tempo que a corrente elétrica estiver ativa. Terminado o 
processo, a fotoresina foi dissolvida com a acetona, obtendo-se os perfis desejados. 

 

Figura 6.3: Eletrodeposição seletiva de níquel (adaptado 
de Rigon, 2003) 
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As amostras obtidas, figuras (6.4) e (6.5), foram caracterizadas por microscopia de 
força atômica (AFM) e microscopia eletrônica de varredura (SEM). Os resultados 
comparativos estão na tabela 1. 

Estas amostras serão denominadas de perfil retangular fino e perfil retangular grosso. 
Tais nomes se devem ao tamanho das alturas das trilhas de níquel. 

 
Perfil retangular fino 

 
Perfil retangular grosso 

Figura 6.4: Imagens obtidas por SEM das amostras obtidas por eletrodeposição seletiva.  
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Superfície da amostra retangular fina 

 
Perfil da amostra retangular fina 

(A) 

 
Superfície da amostra retangular grossa. 

 
Perfil da amostra retangular grossa. 

(B) 
Figura 6.5: Imagens obtidas por AFM dos perfis retangular fino (A) e grosso (B). 

 
Tabela 1: Quadro comparativo das dimensões das amostras retangulares obtidas por AFM e SEM. 

Largura de pico (nm) Largura de vale (nm) Altura do pico (nm)  
Amostra AFM SEM AFM SEM AFM SEM 

Perfil retangular fino 673±45 642±12 207±17 261±22 103±3 103±17 
Perfil retangular grosso 867±52 560±26 160±50 300±49 208±44 416±12 

As medidas topográficas obtidas por SEM e AFM referentes ao perfil retangular fino 
são equivalentes com exceção das obtidas do perfil quadrático grosso, que são discrepantes 
nas duas microscopias. Devido ao fato de que a sonda da AFM pode não ter sido capaz de 
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penetrar nos vales entre os picos, convoluiu com as dimensões laterais, formando a imagem 
do perfil visto na figura (6.5.B). 

6.1.1.3. Perfis senoidais – Processo de metalização 
Para confeccionar amostras com a topografia do tipo senoidal foi feita a metalização 

do relevo de fotoresina, obtido a partir do processo esquematizado na figura (6.1). 
Diferentemente do processo de eletrodeposição seletiva, a fotoresina foi sensibilizada para 
formar um padrão que serviu como base para deposição por sputtering de uma camada de 
ouro. 

Para a deposição foram utilizadas duas bases senoidais, que foram obtidas a partir de 
diferentes de tempos de exposição da fotoresina à luz, ou seja, 30 e 40 s, respectivamente,  
figura (6.6). Em função destes tempos, as amostras serão denominadas de perfil senoidal, 
exposição de 30s, e perfil semi_senoidal, exposição de 40 s. 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 6.6: Base em 
fotoresina de perfis 
senoidais, obtidos para 
diferentes tempos de 
exposição. (A) 40s e (B) 
30 s. 

As imagens AFM podem ser vistas na figura (6.8) e a tabela 2 apresenta o quadro 
comparativo das medidas obtidas por estes dois métodos. 

 

Figura 6.7: Imagem SEM da amostra 
semi_senoidal, obtida por metalização 
de relevo de fotoresina. Os parâmetros 
de medida indicadas na figura estão na 
tabela 2. 
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Figura 6.8: Imagem AFM  da amostra semi_senoidal (A) e senoidal (B). Os perfis obtidos demonstram que 
a sonda convoluiu com as dimensões destas topografias, ou seja, a altura e distância entre os picos são 
menores que as dimensões da sonda utilizada. 

 
Tabela 2: Quadro comparativo das dimensões obtidas por AFM e SEM das amostras senoidais. 

 Semi_senoidal Senoidal 
Características topográficas 

(nm) 
AFM SEM AFM SEM 

Amplitude - filme 305 ± 7 240 ± 51 283 ± 10  
Amplitude - fotoresina  240 ± 15  301±5 

λfilme 840 ± 16 866 ± 66 832±26  
λfotoresina  805 ± 44  767±18 

Espessura da camada de Au 
depositada sobre a fotoresina 

 447 ± 43   

6.1.1.4. Perfis colunares – eletrodeposição seletiva de cobre 
Estas amostras são constituídas de um substrato de cobre sobre a qual há um filme de 

ouro, onde estão afixadas colunas cilíndricas de cobre, depositadas por meio de 
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eletrodeposição seletiva utilizando um filme de Nucleopore como máscara, ao invés de 
fotoresina (figura (6.9)). 

O processo é basicamente o mesmo descrito anteriormente para eletrodeposição de 
níquel, com a diferença de que ao invés de se obter uma topografia periódica, a distribuição 
das estruturas colunas seguirá a dos poros do Nucleopore. 

 

Figura 6.9: Eletrodeposição 
seletiva de cobre a partir  do 
uso de película de 
Nucleopore. 

O processo gerou duas espécies topográficas, caracterizadas pela inclinação das 
colunas, ou seja, perpendiculares à superfície ou com diversos níveis de inclinação (figura 
(6.10)). Em função destas características, estas duas amostras serão denominadas de perfil 
colunar perpendicular e perfil colunar aleatório. 

 
Perfil colunar perpendicular à superfície 

 
Perfil colunar com diferentes inclinações. 

Figura 6.10: Imagens obtidas por SEM. 
 

Tabela 3: Dimensões das amostras colunares obtidas por meio de SEM. 
Características topográficas Inclinação dos cilindros Tamanho da coluna (µm) Diâmetro da coluna 

(µm) 

Perfil colunar perpendicular Perpendicular à superfície 1,88 ± 0,53 0,53 ± 0,04 

Perfil colunar aleatório Distribuição aleatória 2,25 ±0, 82 0,60 ± 0,06 
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6.2.  Simulação numérica das trajetórias em perfis periódicos e randômicos 
Quando a amostra é inclinada, o efeito de sombreamento interfere de tal maneira nas 

trajetórias dos íons, que gera distribuições de trajetórias p(t,ϕ)  com características diferentes 
da função densidade de distribuição de alturas p(h) do perfil. 

 

Figura 6.11: Ilustração do efeito de 
sombreamento. A trajetória total será a 
soma das parcelas t1, t2 e t3,. O ângulo Φ 
corresponde ao ângulo de incidência do feixe 
de íons em relação à superfície. 

A modelagem deste efeito foi feita numericamente, uma vez que não há uma 
transformação matemática conhecida que possa fazer a transição de um tipo distribuição para 
outro quando o parâmetro ângulo de inclinação da amostra é considerado. 

No desenvolvimento desta rotina foram considerados modelos de rugosidade 
periódicos, randômicos e de comportamento misto, ou seja, perfis periódicos com sub-
rugosidade randômica. 

O algoritmo que será descrito a seguir apenas calcula as trajetórias e as respectivas 
distribuições que são depois utilizadas para modelar efeitos topográficos em espectros 
teóricos. 

6.2.1. Rotina de cálculo das trajetórias 
1. Definição do sistema de coordenadas (x,z(x)), onde x representa o comprimento 

lateral da superfície e z(x) os valores de altura da mesma; 
2. Definição do intervalo ∆x de varredura do feixe virtual. Uma vez que o feixe de 

íons foi idealizado como que formado por uma série de feixes paralelos 
distanciados por tal valor, podemos associá-lo a uma resolução lateral, ou seja, 
quando menor for ∆x, melhores os valores de trajetórias calculadas. O preço da 
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escolha de um valor para ∆x  infinitesimal, significa um aumento no tempo de 
processamento; 

3. O ângulo Φ, ângulo de incidência do feixe em relação à superfície, figura (6.11), 
estabelece o coeficiente angular da reta f(xi)=axi + b que representa o feixe de 
íons, onde a=tan(Φ). Por simplificação, tanto numérica quanto experimental, a 
incidência do feixe em ângulo Φ é equivalente a inclinar a amostra em ϕ, que é 
definido em relação a normal da superfície; 

4. A rotina determina as coordenadas de intersecção do feixe com a superfície na 
entrada (x, z(x))entrada e em profundidade (x, z(x))profundidade, . O cálculo da distância 
entre estes dois pontos define o valor da trajetória ti que devido aos efeitos de 
sombreamento, a trajetória total t será a soma destas distâncias: 

∑
=

=

n

i
itt

0

 (1) 

5. Com os valores obtidos a partir da expressão (1), é construído um histograma que 
representa a função densidade de distribuição de trajetória p(t, ϕ). 

O algoritmo foi projetado de forma que, a partir da inserção de uma matriz de dados 
formados por coordenadas (x,z(x)), o cálculo das trajetórias seja feito independente do perfil 
possuir comportamento randômico ou periódico. 

A reconstrução do perfil é feita a partir das trajetórias calculadas, possibilitando criar 
um perfil de trajetórias cuja forma muda em função do ângulo de inclinação da superfície. A 
figura (6.11) ilustra os resultados da rotina numérica para um perfil retangular quando esta 
não inclinada. 
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(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

Figura 6.11: Perfil retangular (A) e respectiva distribuição de alturas (B) para incidência e retroespalhamento sem 
inclinação da amostra (ϕ = 0o). Quando a amostra é inclinada em ϕ = 60o o perfil de alturas é reconstruído como 
perfil de trajetórias (C) do qual é obtida a distribuição de trajetórias (D). 

6.3. Simulação de perfis teóricos 
Para obter espectros RBS teóricos, inicialmente foram desenvolvidas funções 

matemáticas periódicas que simulassem os perfis confeccionados para este trabalho. Tais 
funções foram submetidas à rotina de cálculo de trajetórias descritas no item 6.2.1 para obter 
as funções p(t,ϕ) e a partir delas, obter espectros RBS teóricos que foram sobrepostos aos 
espectros experimentais. 
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6.3.1. Perfil teórico retangular 
Para simular os perfis retangulares foi utilizada uma função degrau, cuja forma foi 

repetida ao longo do valor do comprimento do perfil virtual. 

 

(A) 
 

(B) 

Figura 6.12: Função degrau e 
respectiva representação 
gráfica. Os parâmetros σ e δ 
correspondem aos valores de 
menor e maior altura do 
perfil, respectivamente. Vale 
destacar que o termo σ é 
diferente do σ associado a 
resolução do sistema de 
detecção. 

Ao calcular o perfil é possível inserir um termo de sub – rugosidade, denominado de 
σsub-rugosidade, de distribuição gaussiana. Assim, é possível representar, em parte, o que foi 
visualmente observado nas imagens SEM e AFM dos perfis retangulares, especialmente a do 
perfil retangular grosso. 

Uma outra característica da rotina é a possibilidade da inserção de inclinações laterais 
nas trilhas, ou seja, o perfil retangular pode ser transformado em um perfil trapezoidal. 

Portanto, a inclusão da sub-rugosidade e das inclinações laterais permite obter perfis 
de retangulares que podem gerar distribuições p(t,ϕ) adequadas para calcular os espectros 
RBS teóricos que ajustem razoavelmente os experimentais. 

6.3.2. Perfis senoidais 
Ao observar as imagens SEM e AFM destes perfis, estes não são essencialmente 

senoidais, mas equivalentes a tais. Portanto, a simulação incorporou funções periódicas nas 
quais fosse possível manipular parâmetros como comprimento de onda, amplitude espessura, 
etc., bem como, a inclusão da sub – rugosidade. 

Estes perfis são constituídos pela sobreposição de duas funções, tipo seno, cada uma 
com características topográficas próprias. A construção deste modelo de superfície inicia-se 
com uma função seno padrão, ou seja: 
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AxAxzpadrão += )sin()(  (2) 
Para construir o perfil da fotoresina, (2) é inserida em: 

1)(
..)( 1fotoresina

d

padrão

A

xz
fAxz 



=  (3) 

Para o perfil da camada depositada sobre a fotoresina, temos: 

rugosidade-sub32camada .
)(

..)(
2

σ++



= camada

d

padrão Espessuraf
A

xz
fAxz  (4) 

Onde: 
• A = amplitude; 
• Fatores de deformação d1 e d2  = Estes parâmetros permitem modificar o comprimento de onda, assim como alterar o aspecto da senoide que descreve o perfil; 
• Fatores de ampliação f1, f2 e f3 = Através deles é possível alterar a amplitude e a 

espessura da camada depositada sobre a fotoresina; 

• σsub-rugosidade = Sub-rugosidade com distribuição do tipo gaussiana. 

O efeito destes parâmetros na forma original do perfil senoidal é demonstrado na 
figura a seguir. 

  
Figura 6.13: Em (A), d1= d2 = d3  = f1 = f2 =1, ou seja, o perfil da fotoresina e da camada sobreposta são 
essencialmente senoidais. Em (B), todos os parâmetros foram modificados e uma sub – rugosidade foi adicionado 
ao perfil da camada. 
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6.4. Simulação de espectros teóricos e sobreposição com os espectros experimentais 
A partir das distribuições de trajetórias calculadas dos perfis teóricos retangulares e 

senoidais, foram simulados espectros RBS nos quais foram inseridas as condições 
experimentais reais de aquisição e descritas na tabela 4. Uma demonstração do algoritmo de 
simulação de espectros pode ser vista na figura a seguir. 

 

Figura 6.14: Espectro RBS teórico 
de um filme rugoso, representado 
pela linha azul escuro, de um filme 
de ouro com 300 nm de espessura e 
σrms = 30 nm. A simulação utilizou 
um feixe virtual de He com 2,2 
MeV e resolução de detector de 25 
keV.  

Para efetuar a sobreposição (ajuste) dos espectros teóricos sobre os experimentais, os 
últimos foram normalizados, tanto em contagens quanto em energia. 

Para efetuar a normalização das energias, estas foram divididas pela energia de 
incidência do feixe Eo, ou seja: 

o

hamentoretroespal

E

E
tu =),( ϕ  (5) 

A normalização das contagens foi efetuada com o uso de Yo, denominada de fator de 
normalização (expressão (7), capítulo 4). Este fator é um parâmetro dependente do fator de 
freamento [S], que por sua vez, é dependente do ângulo de inclinação ϕ da amostra para um 
dado material. 

A tabela 4 mostra os parâmetros experimentais utilizados para obter os espectros 
experimentais dos perfis retangulares e senoidais, que foram irradiados com feixe de íons He 
de 2,2 MeV. Com estes valores e os de fator de freamento [S], obtidos com o uso de 
programa de simulação de espectros RUMP, descritos na tabela 5, foi gerada a tabela 6 de 
valores de Yo, utilizados para normalizar os espectros. 
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Tabela 4: Parâmetros experimentais utilizados para obtenção dos espectros RBS para superfícies de ouro, níquel 
e cobre. 

Amostra Ângulo Sólido (mstr) 
Energia por canal (keV/canal) 

Fator cinemático (K) 
Carga 
(µC) 

Resolução FWHM (keV) 
Seção de choque (10-24 cm2/str) 

Perfil retangular fino 
Perfil retangular grosso 

1215 4,890 0,7627 10,00 24 0,85 
Perfil Semi_senoidal 1395 4,850 5,00 

Perfil Senoidal 1215 4.890 
0,9225 

10,00 
24 6,78 

Perfil colunar 
perpendicular 

Perfil colunar aleatório 
1700 4,865 0,7786 6,13 25 0,91 

Estas amostras foram inclinadas em 00, 100, 200, 300, 400 e 500, e as partículas 
retroespalhadas foram coletadas por um detector de barreira de superfície posicionado em 
100 em relação à normal da superfície. 

Tabela 5: Fatores de freamento [S] em função do ângulo de inclinação das amostras. Estes valores foram 
obtidos com o uso da expressão (50), capítulo 4. 

Fator de freameto [S] (eV/nm) Ângulo de inclinação (em 
graus) Perfis senoidais Perfis retangulares 

0 1250 1132 
10 1250 1129 
20 1290 1161 
30 1380 1235 
40 1520 1365 
50 1770 1581  

Tabela 6: Valores de Yo utilizados para efetuar a normalização dos espectros experimentais. Os valores 
são diferenciados para as amostras senoidais, devido a diferença de Ω, tabela 4, que entra no cálculo de 
Yo. Fator de normalização Yo (contagens) Ângulo de inclinação ϕ 

(em graus) Perfil senoidal 
(104) 

Perfil semi_senoidal 
(103) 

Perfis retangulares 
(103) 

0 1,29 6,75 2,53 
10 1,20 6,87 1,20 
20 1,22 7,00 1,22 
30 1,25 7,10 1,25 
40 1,27 7,25 1,27 
50 1,31 7,44 1,31 

A normalização dos dados experimentais foi feita para os espectros experimentais 
obtidos em cada um dos ângulos de inclinação ϕ, ou seja: 

Yo

Y
uF erimental

erimental
exp

exp),( =ϕ  (6) 
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O cálculo das incertezas dos espectros experimentais normalizados foi feito com a 
seguinte expressão: 

Yo

N
contagens=σ  (7) 

Onde o termo N  corresponde a incerteza das contagens de N partículas em uma 
determinada energia. 

6.5. Cálculo da função densidade de trajetórias p(t,ϕ) teórico e experimental 

Após o cálculo dos espectros teóricos, foram extraídas as funções p(t,ϕ) dos espectros 
teóricos e experimentais para, em seguida, serem sobrepostos. A diferença com relação ao 
p(t,ϕ) calculado no item 6.2.1 é que agora esta função tem agregada a resolução do sistema de 
detecção. 

Para extrair p(t,ϕ) dos espectros normalizados, estes foram numericamente derivados 
em função das energias, também normalizadas; 

du
tudF

EoA
S

dt
tudF

A
tp

)),((
.

.
][)),((

.
1

),(
ϕϕϕ ==  (8) 

Onde A é um fator de normalização de forma que: 

1),(
'

0

=∫t dttp ϕ  (9) 

Como p(t,ϕ) é uma função que descreve a distribuição de trajetórias, as energias 
normalizadas foram convertidas para esta variável; 

t
E
S

u
E
E

oo

∆=∆→∆
.

][  (10) 

No cálculo da incerteza dos pontos de p(t,ϕ), somente as incertezas das contagens 
foram consideradas, ou seja; 

( ) ( )uuFuuF
uEoA

S
dx

udF ∆−+∆+∆=



((.

..
][)( 22 σσσ  (11) 
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Onde σ2(F(u+∆u)) é incerteza das contagens, definida pela expressão (7). 
6.6. Avaliação da resolução do sistema 
Para obter a resolução do sistema de detecção (FWHM) foi feita a derivada numérica 

dos espectros RBS na região de maior energia, que corresponde ao retroespalhamento de 
partículas próximo à superfície. O esquema da figura (6.15) indica o procedimento de 
extração da resolução. 

 
Figura 6.15: Esquema para extrair a resolução do sistema de detecção (FWHM), indicada pela largura da função 
(tipo gaussiana) obtida pela derivada do espectro RBS na região de maior energia. A resolução total indica a 
contribuição dos efeitos de rugosidade e de straggling, dependendo das características do filme sob estudo. A 
resolução total e o FWHM são expressos por:  

Resolução total = 2,35σtotal e FWHM = 2,35σ 

6.7. Estudo da orientação topográfica – sombreamento por rotação-G(ω) 

Para obter a função G(ω), definida no capítulo 5, as amostras retangulares e a 
senoidal, figuras (6.4) e (6.8), respectivamente, foram rotacionadas em torno de suas normais 
de 450 e 900. As amostras não foram inclinadas (ϕ = 00) e os espectros foram obtidos 
utilizando as condições experimentais descritas na tabela 4. 
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Como o objetivo deste estudo é apenas avaliar o comportamento destes espectros 
devido à rotação, os dados experimentais não foram normalizados e as energias não foram 
convertidas em trajetórias. 
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RESULTADOS TEÓRICOS E EXPERIMENTAIS 
Os resultados experimentais e respectivas análises foram divididos nos seguintes 

segmentos: 
1) Análise qualitativa: As amostras foram  irradiadas em diversos ângulos de 

inclinação ϕ para avaliar, visualmente, os efeitos da rugosidade na forma 
dos espectros RBS; 

2) Simulações teóricas: Aplicação da rotina numérica de cálculo de perfis de 
trajetórias, que forneceram os dados necessários para simular espectros 
RBS teóricos e que foram sobrepostos com os experimentais; 

3) Sombreamento por rotação: Avaliação do modelo sombreamento por 
rotação G(ω), proposto no capítulo 5. 

7.1. Análise qualitativa dos efeitos da rugosidade nos espectros RBS 
Neste tópico serão apresentados os espectros RBS experimentais obtidos em função 

do ângulo de inclinação ϕ das amostras. A aquisição foi feita com um detector de barreira 
de superfície posicionado em 100 em relação à trajetória de incidência do feixe de íons, 
conforme esquema descrito na figura (3.4), capítulo 3. 

A descrição completa da geometria utilizada para a aquisição dos espectros pode ser 
vista na figura (4.10), capítulo 4. Nesta configuração, o ângulo de inclinação φ foi medido no 
sentido horário em relação à trajetória do feixe incidente de íons. As condições 
experimentais (energia, resolução do detector, etc) estão listadas na tabela 4, capítulo 6. 

7.1.1. Perfil retangular fino 
Este perfil, figura 6.4, é formado por trilhas de níquel que, de acordo com as medidas 

obtidas da leitura das imagens SEM, tabela 1, capítulo 6, possuem altura, largura de pico e 
largura de vale (espaçamento entre trilhas) da ordem 103 nm, 650 nm e 261 nm, 
respectivamente. Os espectros obtidos em função do ângulo de inclinação ϕ estão na figura 
(7.1). 
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Figura 7.1: Espectros RBS do 
perfil retangular fino. A amostra 
foi inclinada de ϕ de 00 à 500, 
conforme valores indicados na 
figura. 

Os picos de contagens circundados como Au1 e Au2 correspondem as posições do 
filme de ouro na amostra, ou seja, Au1 abaixo das trilhas de níquel e Au2 exposto na 
superfície, respectivamente. No pico de níquel observa-se o aumento da largura e das 
contagens em diferentes ângulos de inclinação, com conseqüente deslocamento do pico de 
ouro Au1 para a direita, acompanhado de um aumento nas contagens comportamentos 
previstos pelo modelo usual da espectrometria RBS aplicado para filmes finos. No caso do 
pico Au2, não são observadas alterações significativas em sua forma (altura e largura), fato 
este que pode ser explicado em função de que a altura das trilhas  de níquel (≈100 nm) ser 
menor do que a distância entre elas (≈200 nm) e, portanto, os efeitos de sombreamento não 
serem tão proeminentes a ponto a reduzir a quantidade de centros espalhadores de ouro 
disponíveis na superfície dos vales. 

7.1.2. Perfil retangular grosso 
Este perfil, figura 6.4, é formado por trilhas de níquel que, de acordo com as medidas 

SEM, tabela 1, capítulo 6, possuem altura, largura de pico e largura de vale (espaçamento 
entre trilhas) da ordem 416 nm, 560 nm e 300 nm, respectivamente. Os espectros obtidos em 
função do ângulo de inclinação ϕ estão na figura (7.2). 
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Figura 7.2: Espectros RBS 
do perfil retangular grosso. 
O detector foi posicionado 
em θ2 = 100 e a amostra foi 
inclinada de ϕ de 00 à 500, 
conforme valores indicados 
na figura. 

Como no perfil retangular fino, os espectros do perfil retangular grosso seguem o 
mesmo comportamento, ou seja, aumento da largura e das contagens. Devido as dimensões 
topográficas desta amostra, que possui uma maior altura de trilha (≈400 nm, medida SEM), 
os efeitos de sombreamento são significativos, conforme pode ser observado pela redução 
do pico de contagens do filme de ouro exposto na superfície, representado por Au2. Isto 
ocorre devido ao fato de que a quantidade de centros espalhadores dos vales diminui à 
medida que as trilhas de níquel “encobrem” a superfície de ouro nesta região em função do 
ângulo de inclinação ϕ. 

Também devido as dimensões destas trilhas, as contagens do pico Au1 estão 
sobrepostas com as do níquel, tornando-se indistinguíveis quando a amostra é inclinada em 
ϕ = 500. 

7.1.3. Perfis senoidais – exposição de 30 e 40 s. 
Estes perfis, figura (6.8), são formados por uma camada de ouro depositada por 

sputtering sobre fotoresina, figura (6.6), de perfil tipo senoidal. As dimensões destas 
estruturas estão discriminadas na tabela 2, capítulo 6. Os espectros obtidos em função do 
ângulo de inclinação ϕ estão na figura (7.3). 
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(A) 

 
(B) 

Figura 7.3: Espectros RBS dos perfis senoidal (A) e semi_senoidal (B). O detector foi posicionado em θ2 = 100 e as 
amostras foram inclinadas de ϕ de 00 a  500, conforme valores indicados nas figuras. 

Estas superfícies são as que melhor demonstram os efeitos da topografia na 
deformação do espectro RBS. Diferentemente do que foi visto nas amostras retangulares, a 
largura e as contagens dos picos não são adequadamente explicados pelo modelo RBS usual 
para filmes lisos, conforme pode observado na forma destes espectros nas regiões de menor 
energia, ou seja, abaixo de 1,5 MeV. 

Observa-se que nos espectros destas duas amostras para incidência perpendicular ao 
plano da superfície (ângulo de inclinação ϕ = 00), foram registradas as maiores contagens, e 
em seguida as alturas variam de forma não prevista em função do ângulo de inclinação ϕ. 
Uma vez que o controle da carga no RBS/Lamfi é preciso em ± 3%, essas variações, 
provavelmente, se devem a não homogeneidade do filme de ouro sobre fotoresina. Todavia, 
o modelo, devidamente normalizado, permite a simulação do espectro a partir das 
trajetórias de distribuição calculadas. 

Quando os dois espectros são comparados entre si em ϕ=00 são comparados, o 
referente à amostra senoidal apresenta um “pé” na banda de menor energia que não 
aparecem no espectro perfil semi_senoidal. Quando estas duas amostras são inclinadas em 
ϕ=100 há uma inversão, ou seja, as contagens na região de menor energia do perfil senoidal 
desaparecem e surgem no semi_senoidal. A partir de ϕ ≥ 200, os comportamentos dos 
espectros são equivalentes. 
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7.1.4. Perfil colunar cilíndrico com direções perpendiculares e aleatórias ao plano 
paralelo à superfície. 

Estes perfis, figura (6.10), são formados por superfícies cobertas por colunas de 
cobre cujas dimensões estão discriminadas na tabela 3, capítulo 6. Os espectros obtidos em 
função do ângulo de inclinação ϕ estão na figura (7.4). 

 
(A)  

(B) 
Figura 7.4: Espectros RBS dos perfis  colunares perpendicular (A) e aleatório (B). O detector foi posicionado em θ2 
= 100 e as amostras foram inclinadas de ϕ  de 00 à 600, conforme valores indicados na figura. 

Nos espectros destas amostras, apesar das dimensões das colunas serem da mesma 
ordem de grandeza (≈ 2000 nm), observa-se que devido ao fato de possuírem diferentes 
inclinações (perpendicular na figura (7.4.A) e aleatória na figura (7.4.B)), o comportamento 
dos espectros, especificamente as contagens, muda de tal maneira que não pode ser 
explicado adequadamente pelos modelo RBS usual para rendimento de filmes lisos 
(expressão 15, capítulo 3) bem como pelo modelo teórico de descrição dos efeitos da 
rugosidade em espectros RBS proposto neste trabalho (expressão 56, capítulo 4). 

Além disso, estas estruturas topográficas possuem dimensões maiores do que as 
ideais para o feixe utilizado no experimento (íons de He de 2,2 MeV), ou seja, ao atravessar 
as colunas, este perderá energia de maneira análoga se estivesse percorrendo um filme de 
espessura infinita, ou seja, o feixe não possui energia suficiente para efetuar o caminho de 
volta após uma certa profundidade e os que puderam ser detectados formam o espectros 
vistos na figura (7.4). 
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A evidência do efeito topográfico nestes espectros é a de que como estas amostras 
possuem ouro exposto na superfície, é possível observar reduções nas contagens dos picos 
associados a este elemento em função do ângulo de inclinação, comprovando a contribuição 
do efeito de sombreamento na redução dos centros espalhadores, principalmente para a 
amostra de colunas perpendiculares. 

Como o modelo proposto neste trabalho foi desenvolvido para a compreensão dos 
efeitos topográficos em espectros RBS de estruturas topográficas que respeitassem o 
proposto no item 6.1, capítulo 6, para as amostras colunares a análise fica restrita a estas 
observações. 

7.2. Simulação de espectros teóricos e comparação com o resultados 
experimentais. 

Antes de efetuar as simulações teóricas e experimentais, foi feita a análise da 
resolução do sistema de detecção FWHM, conforme metodologia descrita no capítulo 6. Os 
resultados estão dispostos nas tabelas 1 e 2 e as figuras (7.5) e (7.6) mostram as funções 
obtidas da derivadas dos espectros RBS experimentais dos perfis retangulares, compostos 
por trilhas de níquel e senoidais, compostas de filme de ouro depositado em fotoresina de 
perfil senoidal. As derivadas foram calculadas nas bordas de maior energia, conforme 
esquema visto na figura (6.15), dos respectivos espectros vistos nas figuras (7.1) a (7.3).  

Tal procedimento de análise da resolução do sistema de detecção tem como 
pressuposto de que nas regiões de maior energia dos espectros a contribuição topográfica 
da superfície pode ser considerada desprezível. 
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(A) 

 
(B) 

Figura 7.5: Resolução do sistema de detecção associado aos picos de níquel com perfil retangular fino (A) e 
grosso (B). 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 7.6: Resolução do sistema de detecção associados aos picos de ouro das amostras semi_senoidal (A) e 
senoidal (B). 
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Tabela 1: Valores de resolução para os perfis retangulares, referentes a figura (7.5A) e (7.5B) 
Ângulo (em graus) FWHM – Perfil retangular fino - (KeV) FWHM – Perfil retangular grosso - (KeV) 

0 33,0 31,0 
10 34,0 32,0 
20 31,0 31,0 
30 31,0 33,0 
40 33,0 32,0 
50 33,0 33,0 

Valor médio  33,0 ± 1,0 32 ± 1,0 
 

Tabela 2: Valores de resolução para os perfis senoidais. 
Ângulo (em graus) FWHM – Perfil semi_senoidal - (KeV) FWHM – Perfil senoidal - (KeV) 

0 29,0 30,0 
10 30,0 29,0 
20 29,0 28,0 
30 29,0 28,0 
40 29,0 29,0 
50 30,0 29,0 

Valor 
médio  29,0 ± 1,0 29 ± 1,0 

Os valores médios de resolução indicados nas tabelas 1 e 2 foram utilizados como 
parâmetros iniciais para efetuar a simulação dos espectros, sendo modificados à medida que 
os resultados teóricos ajustaram os experimentais. 

7.2.1. Perfis retangulares 
Os estudos dos efeitos topográficos destas amostras foram desenvolvidos no intervalo 

de energia que define o pico de contagem associado as partículas retroespalhadas pelas 
trilhas de níquel. A indicação destes picos foi feita nas figuras (7.1) e (7.2). 

7.2.1.1. Perfil retangular fino – simulação teórica e sobreposição com os resultados 
experimentais. 

O perfil retangular virtual foi calculado em função dos resultados obtidos da 
microscopia eletrônica (SEM) e de força atômica (AFM) (tabela 1, capítulo 6) do perfil 
retangular de níquel, figura (6.4). Destas simulações foram obtidas distribuições p(t,ϕ) que 
foram utilizadas para calcular os espectros teóricos. Os parâmetros utilizados na simulação 
deste perfil estão na tabela 3. 
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Tabela 3: Parâmetros teóricos utilizados na simulação do perfil retangular fino. 
Parâmetro Valor teórico (nm) 
Altura de pico 106 
Largura de vale (distância entre picos) 250 
Largura de pico 650 
Sub rugosidade 10 
Comprimento de onda 900 

Em todos cálculos foram adicionados ângulos laterais de 750 nas bordas das trilhas 
para lhes conferir um aspecto trapezoidal e tal artifício de alteração geométrica foi 
necessário para ajustar o modelo teórico com os dados experimentais. Os resultados 
numéricos podem ser vistos na figura (7.5). Para o perfil inclinado em ϕ = 500, a altura do 
pico deve que ser alterada para 111 nm a fim de ajustar o modelo com os resultados 
experimentais neste ângulo de inclinação. 

 
(A) 

Figura 7.5: Cálculo do perfil de trajetória do feixe de íons (A) 
em função do ângulo de inclinação da amostra e respectivas 
distribuições p(t,ϕ) –(B). As trilhas possuem inclinações 
laterais de 750 em relação ao plano da superfície. 

 
(B) 

As sobreposições dos espectros RBS teóricos e experimentais podem ser vistas nas 
figuras (7.6). 
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Figura 7.6: Sobreposição dos espectros experimentais (normalizados em contagens, F(u) e energia, u) com 
os teóricos oriundos da influência exclusiva função p(t,ϕ), (linha rosa) e da composição desta com a 
resolução do sistema de detecção (linha verde). 

Nos espectros da figura (7.6) estão sobrepostos dois espectros teóricos: um gerado 
somente pela ação topográfica (linha rosa) e outro com a inclusão do sistema de detecção 
(linha verde), sendo que esta última ajusta bem os dados experimentais. As distribuições 
p(t,ϕ), obtidas pelas derivadas numéricas dos espectros teóricos e experimentais podem ser 
vistas na figura (7.7). 
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Figura 7.7: Funções distribuição de trajetórias (teórico e experimentais) para o perfil retangular fino de 
níquel, figura (6.4) 

Novamente, as funções p(t,ϕ) demonstram a concordância entre o modelo teórico e 
experimental. 

Para obter os espectros e as distribuições teóricas (linha contínua azul) foi utilizada 
uma resolução de 27 keV e que foi o melhor valor que ajustou o modelo como os dados 
experimentais. Tal resultado é 12,5 % maior que o registrado na tabela 1, capítulo 6 (24 
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keV). Tal diferença pode ser um indicativo de outras contribuições, como por exemplo, uma 
oxidação do níquel no filme. 

7.2.1.2. Perfil retangular grosso 
Essa é uma que amostra  que mostra um elevado índice de sombreamento devido aos 

pequenos espaçamentos (largura de vale de (300±49) nm em SEM e (160±50) nm no AFM – 
valores dispostos na tabela 1, capítulo 6) entre as trilhas. De maneira análoga ao perfil 
retangular fino, as trilhas foram consideradas trapezoidais, mas com maiores valores de 
inclinação lateral nas trilhas. Os parâmetros de simulação do perfil estão na tabela 4. 
Durante as simulações foi verificada a necessidade de introduzir ângulos de inclinação 
lateral das trilhas para ajustar o modelo com os dados experimentais. Os parâmetros de 
simulação utilizados estão descritos na tabela a seguir. A sub-rugosidade utilizada foi de 40 
nm. 

Tabela 4: Parâmetros teóricos utilizados para simulação do perfil retangular grosso. 
Ângulo de inclinação da amostra (em graus) 

Inclinações laterais (em graus) 
Altura de pico (nm) Largura de vale (nm) Largura de pico (nm) Comprimento de onda (soma das larguras de vale e pico) (nm) 

0 55 585 90 970 1060 
10 55 585 90 970 1060 
20 55 585 90 970 1060 
30 45 585 90 970 1060 
40 20 585 130 970 1100 
50 20 600 340 560 900 
A figura (7.8) mostra os efeitos destes parâmetros na simulação dos perfis teóricos de 

trajetórias. 
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Figura 7.8: Modificação da forma topográfica 
devido a alterações nos parâmetros de 
simulação. P1 representa o perfil com 
inclinação lateral de 550o, P3 de 450 e P2 de 
200. 
Tais modificações (ver tabela 4) foram 
necessários para ajustar os dados 
experimentais dos espectros RBS da figura 
(7.10). 

O perfil de trajetórias, bem como as respectivas distribuições estão representadas na 
figura (7.9). 

 
(A) 

Figura 7.9: Simulação do perfil de trajetória do feixe de íons 
em função do ângulo de inclinação ϕ da superfície (A), com a 
indicação de alguns destes valores na figura, e respectivas 
distribuições p(t,ϕ,) (B). 

 
(B) 

Nos espectros da figura (7.10), a modelagem teórica utilizou o valor médio da tabela 
1, ou seja, (32,0±1,0) KeV, e como no perfil retangular fino, foi sendo corrigido até obter 
funções p(t,ϕ) que gerassem espectros teóricos adequados para simular os dados 
experimentais. 
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Figura 7.10: Sobreposição dos espectros experimentais com os teóricos oriundos da influência exclusiva 
função p(t,ϕ), (linha rosa) e da composição desta com a resolução do sistema de detecção (linha verde). O 
pico em destaque nos espectros RBS experimentais corresponde ao filme de ouro que está sob as trilhas de 
níquel desta amostra (figura (7.2)). 

A sobreposição dos espectros teóricos (linhas verde e rosa) com o experimental 
(linha azul) apresentaram razoável nível de concordância para os ângulos de inclinação ϕ de 
00 a 400. As discrepâncias são bem mais evidentes para ϕ de 500. 
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Figura 7.11: Funções distribuição de trajetórias (teórico e experimentais) para o perfil retangular fino 
de níquel, figura (6.4) 

A comparação das funções p(t,ϕ) (teóricos e experimentais), confirmam, em parte, os 
parâmetros utilizados para simular o perfil (tabela 4), com exceção para ϕ = 500. A 
resolução FWHM  utilizada para simular os espectros teóricos foi de 30 keV. 

Uma característica a se destacar nesta amostra, e que será explorada ao longo deste 
capítulo para as amostras senoidais, é que devido ao fato das trilhas estarem bem próximas, 
o feixe desenvolve trajetórias de retroespalhamento que podem contribuir na forma do 
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espectro RBS mesmo para o ângulo de inclinação ϕ = 0, ou seja, há a possibilidade da 
espectrometria RBS ser sensível a resolução lateral, mesmo se o detector estiver posicionado 
em ângulos próximos à normal da superfície. Desta forma, caso a distância média entre 
picos e vales for menor que a profundidade em que ocorrem as colisões de 
retroespalhamento, as trajetórias deverão provocar alterações na forma de p(t,ϕ) além das 
já esperadas quando a amostra é inclinada. O efeito das trajetórias de retroespalhamento 
devido a distância média pode ser visto na figura (7.12). 

 

Figura 7.12: Efeito na trajetória de 
retroespalhamento quando a distância entre os 
picos são menores em comparação com a 
profundidade onde ocorrem as colisões. Nos 
perfis A e B o centro espalhador C está 
localizado na mesma profundidade, representada 
pela trajetória de incidência tentrada e como os picos 
estão próximos no perfil B, em comparação com 
o perfil A, a trajetória de retroespalhamento, 
tsaída, será a soma das trajetórias ao longo dos 
picos que o feixe vai encontrando. 

Tal situação ajuda a explicar, em parte, as modificações que foram introduzidas nos 
parâmetros da tabela 4 para ajustar o perfil e obter resultados teóricos que sejam 
compatíveis com os experimentais. 

7.2.2. Perfis senoidais 
Estas amostras, formadas por uma camada de ouro sobre fotoresina com topografia 

senoidal, possuem vantagens em relação às de níquel uma vez que o metal utilizado possui 
taxa de oxidação nula e ser monoisotópico. Além disso, apresenta um grau de sub-
rugosidade menor em comparação com a dos perfis retangulares. 

7.2.2.1. Perfil semi_senoidal 
Os parâmetros utilizados para simular o perfil em diversos ângulos de inclinação ϕ 

estão descritos na tabela 5 e foram baseados na análise das imagens SEM e AFM. Os 
valores indicados correspondem àqueles que geraram perfis com as funções p(t,ϕ) mais 
adequadas para simular os espectros RBS teóricos para serem sobrepostos com os 
experimentais.  
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Tabela 5: Parâmetros teóricos utilizados para simulação do perfil semi_senoidal. Os dados foram inseridos 
nas expressões (3) e (4), capítulo 6, para simular o perfil senoidal, figura (6.8). 

Parâmetros de modificação9 Inclinação da amostra 
(em graus) d1 d2 f1 f2 f3 

Espessura  (nm) Comprimento de onda (nm) Amplitude (nm) 

0 1,75 1,94 0,70 0,88 1,70 220 900 250 
10 1,75 1,94 0,70 0,88 1,70 220 900 250 
20 1,78 1,94 0,70 0,90 1,60 210 900 250 
30 1,78 1,94 0,70 0,92 1,60 210  900 250 
40 1,80 1,94 0,70 0,93 1,70 210 900 250 
50 1,75 1,90 0,68 0,93 1,60 230 900 250 
Os perfis teóricos resultantes do uso dos parâmetros da tabela anterior podem ser 

vistos na figura (7.13). 

 

Figura 7.13: Perfis senoidais 
calculados com o uso  da equação (3) e 
(4), capítulo 6. O perfil ao lado foi 
baseado no perfil semi_senoidal, 
figura (6.8), cujas dimensões estão na 
tabela 2, capítulo 6. 

De acordo com os perfis da figura anterior e dos parâmetros de modificação indicados 
na tabela 5, temos um perfil que não precisou ser significativamente alterado em função dos 
ângulos de inclinação ϕ, ou seja, o perfil calculado reproduziu o visto na figura (6.7). Portanto, 
somente os efeitos de sombreamento contribuirão na forma de p(t,ϕ), figura (7.14) e, 
conseqüentemente, na forma dos espectros simulados. 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 7.14: Perfil de 
trajetórias (A) e 
respectiva distribuição 
p(t,ϕ), (B). Os cálculos 
foram desenvolvidos 
com base no perfil 
senoidal calculado, 
figura (7.13). 

                                                
9 Ver definição destes parâmetros no capítulo 6. 
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A partir dos resultados de p(t,ϕ) e da resolução do sistema numericamente calculada 
para este perfil, tabela 5, foram simulados os espectros teóricos que foram sobrepostos aos 
experimentais, figuras (7.15). 

  

  

  
Figura 7.15: Sobreposição dos espectros experimentais com os teóricos oriundos da influência exclusiva 
função p(t,ϕ), (linha rosa) e da composição desta com a resolução do sistema de detecção (linha verde). 

Na figura anterior, temos que o modelo teórico acompanha razoavelmente bem o 
comportamento dos pontos experimentais, especialmente na região de energia normalizada 
entre 0,70 ≤ u ≤ kAu, Na região abaixo de 0,70, o modelo não ajusta bem os dados a partir de 
ϕ ≥ 200, mas a discrepância entre os pontos teóricos e experimentais nesta região diminui à 
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medida que a amostra vai sendo inclinada, ficando bem reduzida para os ângulos de 400 e 
500. As funções p(t,ϕ) numericamente calculadas podem ser vistas na figura (7.16). 

  

  

  
Figura 7.16: Sobreposição da função distribuição p(ϕ,t) com os pontos experimentais. 

Os espectros e as funções p(t,ϕ) demonstram que as dimensões do perfil foram 
adequadas para que o modelo proposto descrevesse, razoavelmente bem, grande parte dos 
pontos experimentais. 
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7.2.2.2. Perfil senoidal 
Seguindo o roteiro do perfil semi_senoidal, os parâmetros de simulação são 

apresentados na tabela 6 e o perfil resultante na figura (7.17). A figura (6.8) representa este 
perfil. 

Tabela 6: Parâmetros teóricos utilizados para simulação do perfil senoidal. Os dados foram inseridos 
nas expressões (3) e (4), capítulo 6, para simular o perfil senoidal, figura (6.8). 

Parâmetros de modificação Inclinação da amostra (em graus) d1 d2 f1 f2 f3 

Espessura (nm) Comprimento de onda (nm) Amplitude (nm) 
0 1,00 1,95 1,00 1,06 1,54 230 900 300 
10 1,00 1,00 0,80 0,88 1,35 300 800 300 
20 1,00 1,00 0,80 0,88 1,35 300 800 300 
30 1,00 1,00 0,80 0,88 1,32 300 800 300 
40 1,00 1,00 0,82 0,86 1,25 300 800 300 
50 1,00 1,00 0,80 0,84 1,28 300 800 300 
 

 

Figura 7.17: Perfil senoidal simulado a partir 
das equações (3) e (4), capítulo 6, em função 
dos parâmetros de simulação descritos na 
tabela 6. P1, P2 e P3 representam os perfis 
senoidais para ϕ de 00, 400 e 100, 
respectivamente. 

O perfil senoidal da figura (7.17) foi obtido a partir de alterações nos parâmetros de 
deformação para obter p(t,ϕ) adequados para o cálculo de espectros RBS teóricos que se 
aproximassem dos resultados experimentais (figura (7.18)). 
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(A) 

Figura 7.18: Perfis de trajetórias (A) e respectivas 
distribuições p(t,ϕ), (B). 

 
(B) 

Quando analisamos o espectro experimental de perfil sem inclinação (ϕ = 00), 
surgem contagens na região de menor energia normalizada (abaixo de 0,70) ao contrário do 
que é visto para a amostra semi_senoidal, que não apresenta contagens nesta condição 
geométrica. Portanto, há contribuições nas trajetórias do feixe de íons não previstas pela 
formulação proposta neste trabalho. Provavelmente, tais contribuições estão relacionadas às 
dimensões topográficas desta estrutura, tais como: as distâncias médias, representadas pelo 
comprimento de onda do perfil, a amplitude e a espessura da amostra, que pode não ser 
uniforme. 

Seguindo o roteiro de análises, além da sobreposição dos espectros teóricos e 
experimentais, figura (7.19), também serão apresentadas as funções p(t,ϕ), figura (7.20), 
obtidas por derivação numérica. 

 



Capítulo 7 – Resultados teóricos e experimentais 

 103 

  

  

  
Figura 7.19: Sobreposição dos espectros experimentais com os teóricos oriundos da influência exclusiva função 
p(ϕ,t) (linha rosa) e da composição da rugosidade e resolução do sistema de detecção (linha verde). 

A análise destes espectros dá a impressão de haver tipos distintos de perfis senoidais, 
conforme pode visto, por exemplo, nos espectros em ϕ = 00 e 100. Obviamente não é esta a 
situação, uma vez que a superfície e suas características topográficas são conhecidas a priori. 
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Figura 7.20: Sobreposição da função distribuição p(ϕ,t) com os pontos experimentais calculados a partir da 
derivada dos espectros da figura (7.19). 

Conforme esperado pela sobreposição dos espectros teóricos e experimentais, p(t,ϕ) 
ajustou adequadamente os dados referentes à inclinação de 00 à 200. Os desvios começam a 
acorrer para inclinações de 300 em diante. A justaposição dos resultados do modelo e dos 
dados experimentais ocorre somente nas regiões de maior energia normalizada, ou seja, 
para u > 0,70 ou, no caso das funções da figura (7.19), entre 200 e 400 nm. 
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7.3. Rotação da superfície 
Nesta parte do trabalho foi observada a forma do espetro RBS quando a superfície 

foi sendo rotacionada de um ângulo ω em torno de sua normal, conforme esquema da 
figura (5.1), capítulo 5. Os espectros destas amostras podem ser vistos na figura a seguir. 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Figura 7.21: Espectros RBS dos perfis retangulares fino 
(A) e grosso (B), estas duas amostras são formadas por 
trilhas de níquel, e do senoidal, composto por um filme 
de outro depositado sobre fotoresina de perfil senoidal. 
Os ângulos de rotação ω estão indicadas nos espectros. 

Preliminarmente, observa-se um aumento significativo nas contagens dos espectros 
(A) e (B) da figura (7.21), indicando a um aumento da quantidade de centros espalhadores 
quando o feixe incide nas estruturas topográficas em um determinado ângulo de rotação ω e as 
contagens são máximas para ω = 900, ou seja, quando a direção do feixe (especificamente o 
retroespalhado), é paralela à orientação das trilhas que formam as superfícies destas 
amostras. 
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Na figura (7.21.C), há aumento do pico das contagens, entre 2,0 e 1,6 MeV e seguida 
da redução do menor pico, localizado na faixa de menor energia deste espectro, ou seja, 
abaixo de 1,5 MeV. Para esta amostra, em ω = 900 as trilhas senoidais ficam paralelas à 
direção do feixe retroespalhado de íons, de forma que o mesmo interage como se esta fosse 
formada por uma película homogênea de ouro com elevado grau de rugosidade de 
distribuição randômica. 

A avaliação do comportamento do espectro nestas amostras foi feita a partir da 
derivada dos espectros, figura (7.21), destas amostras em função da energia. Os resultados 
podem ser vistos na figura (7.22). 

7.3.1. Efeitos da rotação visualização dos efeitos de sombreamento por rotação 
De maneira equivalente à inclinação, caso a amostra possua rugosidade periódica os 

espectros deverão apresentar alterações para rotações com ω ≥  00. Mas, tais alterações, em 
princípio, não devem ser observadas caso o perfil apresente uma topografia com 
distribuição randômica de picos e vales, ou seja, a sua rugosidade, neste caso, é invariável 
por rotação. 

Na figura (7.22) são apresentadas as funções densidade de distribuição de energia 
p(E,ω), obtidas à partir das derivadas dos espectros não normalizados da figura (7.22). 
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(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Figura 7.22: Influência da rugosidade periódica em 
p(E,ω), representada por 

dE
dY , que é a derivada 

dos espectros do perfis retangulares fino (A), 
grosso (B) e da amostra senoidal (C). 
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Nestas figuras são nítidas as alterações, como mudanças de posição dos picos e da 
forma das mesmas, especialmente nas funções das figuras (7.22.B) e (7.22.C), em que os 
picos tendem a uma fusão. 

Os efeitos vistos na figura (7.22) podem ser úteis para avaliar a orientação 
topográfica e com esta informação fazer o alinhamento da amostra em relação ao feixe de 
íons incidente. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES FINAIS 
No estudo dos efeitos da rugosidade em espectros RBS foram levantados os seguintes 

tópicos: 
1. Avaliação do nível de sensibilidade da espectrometria RBS: sobreposição do 

modelo teórico com os resultados experimentais e comparação com outras 
metodologias empregadas para o estudo topográfico (AFM e SEM),  

2. Desenvolvimento de modelos equivalentes às estatísticas de primeira ordem 
para o estudo de rugosidade, representados pelas funções p(h); 

3. Análise experimental do modelo de sombreamento por rotação, discutido no 
capítulo 5, e avaliação dos limites da metodologia RBS para caracterização de 
superfícies; 

8.1. Sensibilidade da espectrometria RBS 
Para avaliar o nível de sensibilidade da metodologia RBS, foram confeccionadas as 

tabelas 1 e 2, nas quais estão dispostos os valores das dimensões das estruturas das trilhas dos 
perfis retangulares, figura (6.4) e dos perfis senoidais, figura (6.8). Nestas tabelas estão 
indicados os valores teóricos (RBS teóricos) utilizados para efetuar os cálculos dos perfis e 
respectivas distribuições de trajetórias p(t,ϕ) que simularam os melhores espectros RBS para 
fins de comparação com os experimentais. Os cálculos foram desenvolvidos para o ângulo de 
inclinação ϕ = 00. 
Tabela 1: Quadro comparativo dos resultados obtidos para as superfícies periódicas retangulares, fino e grosso, pelo 
modelo RBS (RBS teórico), AFM e SEM. 

Largura de pico (nm) Largura de vale (nm) Altura do pico (nm) 

RBS 

 
Amostra 

AFM SEM RBS 
(teórico) 

AFM SEM RBS 
(teórico) 

AFM SEM 
Teórico experimental 

Perfil 
retangular 
fino 

673±45 642±12 650 207±17 261±22 250 103±3 103±17 104±7  106±8 

Perfil 
retangular 
grosso 

867±52 560±26 970 160±50 300±49 90 208±44 416±12 576±37 578±25 

Os resultados do perfil retangular fino demonstram boa concordância entre todas as 
metodologias utilizadas para caracterizá-la, o que era esperado já que as dimensões desta 
topografia estão próximas as de um filme fino. 

Para o perfil retangular grosso, os valores oriundos da simulação do modelo RBS para 
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descrição de efeitos de rugosidade concordam com os obtidos de largura de pico e vale da 
metodologia AFM e aproxima-se do de altura dada pelo SEM. Portanto, o modelo proposto 
neste trabalho descreveu razoavelmente as dimensões laterais (largura de pico e vale) 
fornecidas pela AFM e a vertical (altura) dada pela SEM (altura de pico) e que não é 
acessível pela sonda do AFM. O esquema da figura (8.1), baseada nas especificações do 
fabricante, demonstra a limitação da sonda AFM para obter a altura de uma estrutura 
topográfica. 

 
(A) 

 
(B) 

Figura 8.1: Convolução da sonda AFM com as trilhas do perfil retangular fino (A) e perfil retangular grosso 
(B). As dimensões da sonda, feita de nitreto de silício, são, aproximadamente: h = 2,5 µm e Base = 5,8 µm 
(Veeco probes, 2006). Note que, devido às dimensões da sonda e das estruturas do perfil retangular grosso, a 
primeira não consegue ter acesso completo a dimensão vertical desta amostra (altura das trilhas). 

 
Tabela 2: Quadro comparativo dos resultados obtidos para as superfícies periódicas senoidal e semi_senoidal 
modelo RBS (RBS teórico), AFM e SEM. 

 Semi_senoidal – exposição de 40 segundos Senoidal – exposição de 30 segundos 
Características 
topográficas 

(nm) 
AFM SEM RBS AFM SEM RBS 

Amplitude - 
filme 

305 ± 7 240 ± 51 370 283 ± 10  400 
Amplitude - 
fotoresina 

 240 ± 15 250  301±5 300 
λfilme 840 ± 16 866 ± 66 850 832±26  850 

λfotoresina  805 ± 44 900  767±18 800 
   teórico experimental   teórico experimental 

Espessura da 
camada de Au 

 447 ± 43 386±28 383±28   340±27 355±27 

Inicialmente, é importante lembrar que o cálculo dos perfis senoidais, figura (6.8), 
iniciou-se com as medidas topográficas (AFM e SEM) e que foram inseridas nas expressões 
(2) e (3), capítulo 6. A partir dos resultados deste cálculo foi gerada uma segunda superfície 
com o auxilio da expressão (4) do mesmo capítulo, que foi sobreposta para formar as figuras 
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(7.13) e (7.17). 
Os resultados do perfil semi_senoidal, também mostram boa concordância dos 

resultados das metodologias AFM e SEM e os obtidos das simulações do modelo RBS 
proposto neste trabalho, conforme foi demonstrado nas figuras (7.15) e (7.16), 
respectivamente. 

Para o perfil senoidal o resultado da metodologia RBS, em comparação com a AFM, é 
discrepante para amplitude em filme e aproxima-se do valor de λfilme . No caso da metodologia 
SEM, apesar da falta de alguns dados, os resultados são compatíveis para amplitude em 
fotoresina e λfotoresina. Os resultados teóricos e experimentais, figura (7.20), demonstram que 
esta amostra possui características que foram detectadas pelo RBS e que não aparecerem nas 
metodologias SEM e AFM. 

8.2. Modelo do efeito de sombreamento por rotação e análise do comportamento de 
p(t,ϕ) em função do ângulo de inclinação da amostra  

O estudo inicial das funções densidade de distribuição de trajetórias (estatística de 
primeira ordem) foi feito por Metzner [Metzner et al, 1998] a partir da extração das mesmas 
dos espectros experimentais na condição geométrica usual, ou seja, incidência perpendicular 
do feixe de íons ao plano da superfície e com o ângulo de detecção próximo à normal da 
mesma, não sendo considerados efeitos de sombreamento. 

Ao inclinar as amostras para ampliar os efeitos de sombreamento, as funções 
densidade de trajetórias trouxeram informações mais detalhadas sobre as dimensões 
topográficas do perfil. Com base nas sobreposições de espectros teóricos e experimentais, 
figuras (7.6), (7.10), (7.15), (7.19), foram estabelecidos dois níveis de comparação: macro e 
específica. 

Na comparação macro, relacionada somente ao aspecto qualitativo (visual), os 
espectros teóricos acompanharam as deformações dos espectros experimentais, 
comportamento também observado nas respectivas distribuições p(t,ϕ). Na especifica, ajuste 
dos dados experimentais pelo modelo teórico (aspecto quantitativo), foi verificado razoável 
nível de ajuste dos pontos experimentais, sendo que as maiores discrepâncias ocorreram para 
as amostras de perfil retangular grosso e senoidal, especialmente nas bandas de menor 
energia dos espectros. Para explicar estes desvios, algumas hipóteses foram levantadas: 
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1 Caso a distância média entre as estruturas seja pequena, figura (7.12) ,podem ocorrer 
desvios significativos nas trajetórias esperadas, especialmente no retroespalhamento, 
não previstas pelo modelo teórico proposto neste trabalho; 

2 Efeito de curvatura do substrato, de forma que o raio da mesma provoque distorções 
nas topografias destas superfícies, e conseqüentemente nos espectros RBS; 

3 Mesmo em amostras periódicas as dimensões topográficas (altura e espessura do 
perfil, comprimento de onda, etc.) não são uniformes e, conseqüentemente, a própria 
distribuição de centros espalhadores não será homogênea, o que pode alterar as 
contagens dos íons retroespalhados e a largura dos picos dos espectros. 

Como conseqüência destas hipóteses, deverá ocorrer uma convolução feixe de íons 
com a topografia da amostra. Isto acarretou a necessidade a alterações geométricas no perfil 
teórico para que o modelo desse conta dos efeitos observados nos espectros RBS 
experimentais, conforme simulações desenvolvidas na amostra retangular grosso em ϕ = 300 
e 400, e senoidal para ϕ = 00 e 100. Portanto, mesmo que o tamanho individual do íon seja 
bem menor do que as dimensões topográficas do perfil, a contribuição conjunta dos mesmos 
pode fornecer resultados de um tipo de perfil que não foi descrito em sua totalidade pelas 
metodologias SEM e AFM. 

O estudo de um modelo que avalia o comportamento do espectro RBS por rotação de 
superfície veio a confirmar os efeitos de sombreamento na trajetória dos íons, sendo 
perceptíveis até mesmo no perfil retangular fino. Para a ampliação do estudo deste efeito, 
sombreamento por rotação, são necessárias aquisições em que a amostra rugosa seja 
rotacionada em até 3600 para avaliar o comportamento do parâmetro σω. 

8.3. Discussão final 
Uma das contribuições deste trabalho é a de que a metodologia RBS possui potencial 

para ser aplicado no estudo de estruturas topográficas, sendo razoavelmente fácil de ser 
implementado em rotinas de análise de superfícies, fornecendo informações rápidas sobre a 
rugosidade e a orientação topográfica da mesma. 

Como qualquer metodologia de caracterização de superfícies, a RBS também possuiu 
limitações (resolução do sistema de detecção, estequiometria, espessura da amostra, 
straggling) mas que se forem bem compreendidas, é possível obter resultados que podem ser 
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comparados com os de outras metodologias, conforme resultados descritos nas tabelas 1 e 2 
deste capítulo, e com isso obter informações importantes sobre as dimensões e características 
geométricas da superfície. 

Fazendo uma releitura da evolução dos estudos que procuraram estabelecer critérios e 
modelos para a análise de rugosidade por espectrometria RBS, estes eram específicos para 
um determinado tipo de perfil, (Ytoh, 1996), apenas visualizavam os efeitos nos espectros 
(Knudson, 1980) e quando o modelo era proposto, demandava tempo de processamento para 
efetuar as simulações (Öhl, 2003), ou não contemplava todos os aspectos experimentais e 
geométricos envolvidos na aquisição dos espectros (Metzner, 1997, 1998). 

Este trabalho visou criar procedimentos de análise de superfícies que agregam o já foi 
delineado nos estudos anteriormente descritos e insere novos, como a modelagem dos efeitos 
de sombreamento devido a inclinação e rotação da amostra, inserção de parâmetros físicos e 
experimentais nas simulações de espectros RBS, como a resolução do sistema de detecção. 
Portanto, a caracterização da rugosidade por esta metodologia ficou mais generalista, 
ampliando o leque de possibilidade do estudo da rugosidade (randômica ou periódica) pela 
metodologia RBS. 

Se de um lado, é possível caracterizar a estatística de primeira ordem, representada 
pela função p(t,ϕ) e, por conseqüência, a rugosidade quadrática média (σrms), faz-se 
necessário de que a metodologia RBS, também possa ser capaz de avaliar a resolução lateral 
(distâncias médias e larguras de picos e vales), ou seja, estabelecer uma metodologia 
equivalente a função de autocorrelação (estatística de segunda ordem). 

Outra característica observada nos experimentos foi com relação a variação das 
contagens especialmente nos espectros RBS da figura (7.3), indicando a possibilidade de que 
o feixe de íons retroespalhado pode ser capaz de trazer informações tanto sobre 
profundidade, representada pela função distribuição de alturas p(h) ou de trajetórias p(t, ϕ), 
como sobre a superfície efetiva irradiada da amostra que, devido a rugosidade, possui 
comportamento diferente do previsto pelo modelo RBS usual para filmes lisos, ou seja, não 
obedece a relação 1/cos(θ), expressão (12) - capítulo 3, onde θ é o ângulo de 
retroespalhamento em relação a trajetória do feixe de íons incidente, figura (3.2). 
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