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RESUMO

Construimos um acelerador de elétrons de baixa energia (ODerana faixa de

0,4 - 20 keV) QUe dispÕe dos recursos necessários para ser utilizado como

i.nstrumento de pesQUisa em áreas relacionadas com os isolantes. ,..Ieste trabalho,

ele foi ~ para estudar a emissão secl.ndária em POÚmeros ou, mais

especificamente, para mostrar QUe um novo método de medida de enússão

SSClJr"ldária, QUS d8si,grlêlItlDliiõ''Mátodo da Medida Dinâmica", d&scrito por H. von

5eggern [IEEE Trans. Nucl. Sei. NS-32, 1J.1503 (1985)] não permite, ao contrário do

QUe se esperava. obter a verdadeira ctrVa de emissão SE!CU1dária.devido à

infllÊnci.a exercida pela carga positiva acumulada sobre a emissão. Contudo, no

decorrer do trabalho, mostramos QUea montagemdescrita lJClrele ainda JX)deser

util,izada com vantagem para i) medir s:recisamente a energia do z2 pOnto de

cruzamento e ti) para levantar a verdadeira ctrVa de emissão se, ao invés

irradiarmos o alvo continuamente, usarmos PtJlsos de corrente.

Além disso DUdemos,analisando o modocomo a carga DOSitivaage sobre a

emissão nas mais diversas situações, I> esti.rnar a Dr'Ofundidadeàe. escaDe máxima~

média dos SE!CtIldáriosj11) mostrar que a carga ~it.iva liquida numa amostra

oarf"Q9adapos;itivamlilntafiOil prÓxi.mada ~loia a 111) mo&trar QUIii em ~~

carregadas negativamente as cargas positivas ficam prÓximas da SUlJE!f"'flciee as

negativas, em maior número,no volumedo material.
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ABSTRACT

We have constructed an accelerator for the generation Df low energy

e1ectrons (in the 0.4 to 20 keV range). The accelerator is eQUirxledwith some

devices especia11y designed for the i.nvest.igation Df the e1ectrica1 DI 'QDerties Df

e1ectron-irradiated die1ectrics. In this ~ ..e have employed it. for the study Df

the secondary e1ectron emission Df irradiated polyners.

Reference is made to. a met.hodpr'OPOSE!dby H. von 5egger'fl rlEEE Trans.

Nucl. Sei. NS-32, p.l503 (1985)] Hhich was int.ended for the det.ermination Df the

e1ectron emission yie1d especia11y between the two cross-over point.s in a single

run, here ca11edthe dynamicalmethod.Wehave been able to prove that, contrary to

expectation, this met.hoddoes not give CClI' 'rect. result.s over the entire emission

curve. Rather it. gives yie1d values which are toe 10t'4 by ZSW'1. in the region ~

the emission exhibit.s a maxinun, due to the interaction bet.ween the e1ectron

emission process and the positive surface charge Df the die1ectric.

HoIrever the met.hodneeds not. to be dismissed entirely. As it. is, it. can be

used advantageously for the precise det.ermination Df the energy Df the second

cross-over DOint..In addition, with the same set UD, the met.hodcould be improved by

replacing the coniinuous irradiation Df the sample by a pWsed irradiation, leading

to results essentia11y the same as those ~ in the literab..re.

Fina11y,ana1ysing the pr'OCeSSDf interact.ion between the PDSitivecharge Df

the die1ectric and the mechanismDf e1ectron emission in several situatilTlS, ..e

were able: I> to det.ermine the maximumvalue and the average value Df the escape

depth Df the emitted e1ectronsi 11) for a sample with a net. lJQSitivecharge, to show

that. the posit.ive charge resides very near the surface Df incicfencei IID for a

samole with a net. negative charge, to shc:»o4 that the PDSitive charge a1so resides

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

material.
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CAPÍTULO I

1.1.Consider~s Gerais

A técnica de irradiar materiais sólidos com feixe de elétrons

tem se revelado poderoso instrumento de pesQuisa em áreas relacionadas com

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

década de 50, mostrou Que placas de certos dielétricos, Quando irradiadas com

feixe de elétrons monoenergéticos com energia suficiente para penetrar apenas

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

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

ambiente. Tais cargas fixavam-se a uma profundidade bemdefinida e o dielétrico,

assim carregado, apresentava comportamento semelhante aQuele de um eletreto.

SubsSQuentementeo método foi estendido não só para carregar folhas finas de

pollmeros metalizadas numa (4) ou em amba. as f•.=e. (5), como também,no inIcio da

década de 70, para estudar o comportamento desses materiais, Quer Quanto aos

aspectos de armazenagem e decaimento de carga Quer Quanto aos processos Que

ocorrem durante ou imediatamente após a irradiação (6-9), visando obt.er elet.ret.os

de longa vida.

Nessa éccca as perspectivas de aclicação de eletretos, Quehaviamsido

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

t.ransdutor elet.ro-acúst.ico um eletreto feit.o com folha fina de pollmero (10)

impulsionavam as pesauisas na área. O feixe de elétrons mostrou-se, então,

ferramenta de trabalho muito valiosa pois permite exercer o controle sobre

carâmetros como a densidade, distribuição superficial e profundidade de carga

injetada (11).

Do ponto de vista da confecção de um eletreto, a injeção direta de

carga às custas de umfeixe de elétrons pode ser considerada comoumefeito útil.
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Há certa" sit.uações, 6intretanto, em Que i"so pode trazer e~eit.o" indeliõQjávei".É

o caso, por exemplo,dos satélites em órbitas geoslncronas, Que,em determinadas

ocasiões, ficam sujeitos a umintenso fluxo de elétrons comenergia na faixa de 3 a

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

dieliltrico" podem, ent.ão, carregar·"e at.. o ponto de provocar de"carga" (12)de

maneira "Eirnelhantea Que ~oi descrit.a por Gros" (1),pela primeira vez, em 1957.

EsS&lfsn8meno pode não só perturbar temporariamente os sistemas de controle

como também danificar superflcies óticas, células solares ou as superflcies

responsáveiS pelo controle t.érmico do satélit.e (13) A fim de se precaver cont.ra

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

comportamento dos materiais utilizados Quando submetidos ao bombardeio de

feixe de elétrons materiais isolantes colocados dentro de umacâmara de vácuo Que

ãimula o meioambient.edo ãat..lit.e(14,15).

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

resultante da injeção direta de' elétrons pode causar problemas ou impor

limitações. A face plana de umtubo de raios catódicos tlpico é recober'~a por uma

fina camada de mat.erial fluorescent.e QUet.em,em geral, umaresist~ncia aSP8cl~ica

na faixa de 1012 - 1014 ohm.cm. A resist~ncia especifica dos vidros utilizados

Desta maneira, a tela comoum todo constitui umdielétrico Que poderá carregar-se

ao receber o feixe eletr8nico, a meno" QUe"e encontre umamaneira de remover a

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

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

portanto, no Que segue resumir o essencial, apenas para dar seQU~ncia à

exposição.

A emissão de elétrons por um sólido pode ser induzida de várias

~orma" - uma dela" iI irradiar aua sUPlilr~lciecom IiIlát.ronã.Se a sUPlilr~lcie~or

bombardeada com elétrons de energia ~ , emitirá outros cuias energias variarão

na faixa de O a E. Os Quet~menergia entre Oe SOeV,Quesão em maior número,
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costumam ser designados elétrons secundários ou verdadeiros secundários. O

coeficiente de emissão secundária (5), definido como a razão entre o número de

secundários e o número de crimários (elétrons incidentes), decende, entre outras

valor máximode 5 excede a unidade. Por

duas energias características, E, e Eu ,

incluindo ai os materiais

otelas,

normalmente

caracterlsticos, ~

dos corcos sólidos,

é igual a Ym. somente emlado

em dois pontos

Para a maioria

utilizados na fabricação de

outro

ou

e t2. ,conhecidos, respectivamente, como

1~e ~ contos de cruzamento (Fig. 1.1).

Fig.!.1 Coeficiente de emissão secun
dário em função do energia dos. " ..
prrmarlos.

Imaginemos, agora, para simplificar, um

TELA

Vs,i 2-

ANOOO

CATODO

?----------------

tubo de raios catódicos Que tenha um

uma tela inicialmente descarregada. O

orifício central> a um potencial VA ) O e

potencial de superfici"" inicial, VS,i ' da

catodo (aterrado), um único anodo (com

tela é tal QueO < VS,i ~ VA (Fig. 1.2). Fig. I. 2 Canhão (simples) de elétrons.

Nestas condiçoes, os elétrons emitidos ceIo catodo Que conseguem cassar ceIo

oriflcio central do anodo tÉàmumaenergia, ao sair do orifício, igual a QVA (onde ~

é o móduloda carga do elétron). O Que acontece, costeriormente, com os elétrons

Que se dirigem cara a tela decende do potencial (Vs) da tela em relação ao do

anodo ou de sua evolução durante a irradiação. De QualQuerforma, a energia de
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elétron Que atinge a tela, ou seia, sua energia efetiva Eef ' será igual a

eV, Que, em relação à curva da emissão secundária (Fig. 1.1) code estar abaixo

de EI' entre E, e En ou ~cim~ de ElI' Levando-~e em cont~ o TenBmenod~ emi~~ão

~eoundári~ é possiv6I1mostr~r Que (1&):

1~)Se a energia efetiva inicial (Eef) for menor Que E. ' a tela acumulará oarga

negativa até Que seu cotencial se estabilize no cotenoial do catodo, Quando

então a luminasc~ncia cessará (poiã o~ elétron~ não maiã atingirão a tel~,

~) Se Eef,j estiver entre E, e Eu a tela acumulará carga cositiva até Que seu

cotencial fiQue ligeiramente mais cositivo Que o cotencial do anodo (cor

isso costuma-se dizer Que o cotencial da tela, neste caso, estabiliza-se no

cotencial do anodo)e

~) Se Eef,j for maior QUe EII' a tela começa a carregar-se negativamente, um

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

consaQU~ncia.um processo de redução da energia efetiva dos elétrons Que

será interromcido somente QuandoEef' = Eu = eVu , ou seia, Quando6'=1.

VII' oh~~do ~ potenoi~l oritico ou "stricking potenti~l" do isol~nte. lá

um dos p~râmetros import~tes da tel~ pois define ~ máxim~energi~ com Que um

elétron do feixe cede atingi-Ia. O fato de existir umcotencial limite cara a tela é

eQUivalente a dizer Que um aumento no cotencial do anodo não resulta, como

conSliQuQncia,num ~umento no brilho emitido pel~ tel~ no momentode ap~r~r o

feixe, COisesse brilho decende da energia efetiva Eef do elétron, cuio limite é eVII.

O ~ potencial critico. por sua vez. também está limitado, pois o seu valor,

considerando-se os materiais mais freauentemente utilizados na fabricação de

telas. está na faixa de 5 a 25 kV.Assim,indeDendentemente do cotencial do anodo. a

máximaenergia comQueumelétron atingirá a tela não deve exceder. na melhor das

hipóteses, 25keV. Acontece. corém. Que imagens mais nítidas e brilhantes somente

aio obtid~s comenergi~s m~is altas. de modoaue n6lste o~so não ia possival u•.•r ~

emissão secundária cara remover a carga acumuladana tela.
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Um método alternativo foi descoberto por Ehrenberg(17).em 1937 na

Inglaterra, Quando, trabalhando no desenvolvimento de tubos de raios catódicos

Que utilizavam alta tensão aceleradora. observou Que o material fluorescente

normalmente isolante utilizado nas telas tornava-se apreciavelmente condutor

Quando exposto a elétrons rápidos. Imediatamente aproveitou a idéia para

desenvolver um tubo eXPilrimental(18)em que a face exposta ao feixe foi coberta

com umapellcula condutora. ligada eletricamente ao último anodo do canhão. antes

de receber a camada de material fluorescente. Comisso. os elétrons oue atingem a

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

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

potencial>.

De modosemelhante. Epstein e Pensak(191.investigando o mesmoproblema

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

consiste em aplicar umapeÜoul•. condutora por cima do material fluorescente.

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

condutibilidade e.Látrica do i.olante quando expo.to ao feixe. um fen8meno

conhecido comocondutibilidade induzida pela irradiação comelétrons.

Um parimetro importante. quando tratamos com a condutibilidade

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

tranSpOrtadores secundários produzidos por um único elétron primário. Os

primeiros trabalhos realizados sobre a CIE revelaram ganho extremamente

baixo. da ordem de 10-5 - 10-4 ou menos ao passo que a aplicação. bem sucedida.

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

indicavam que 9 deveria ser d•. ordem da unidade (20).Nio é para astranhar.

POrtanto, que as mesmas pessoas que estavam trabalhando para resolver asse

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

condutibilidade induzida por elétrons (21,22)e estivessem entre os primeiros a

sugerir sua aplicação prática, tendo emvista que as peSQuisas iniciais indicavam.
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considerando certos isolantes e sob condições apropriadas. valores de g da

ordem de várias centenas.

Desde aQuela época o feixe de elétrons t.em se mostrado um meio

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

permitir o estudo de suas propriedades eletr8nicas independentemente das

restrições Que a excitação ótica impõe (A condutibilidade induzida no dielétrico

por fótons somente é possivel se suas energias cairem dentro de uma das bandas

no espectro de abSOl"'9iodo dielQtrico (211).

Nos exemplos acima mostramos como,às vezes, a injeção dir-eta de carga

espacial pode ser útil e de como,em outras vezes, pode causar problemas ou impor

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

utilizando-se o f&!ix&!&!letrBnicocomo ferram&!ntabásica de trabalho, as peSQuisas

na área podemser conduzidas).

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

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

ocorrer: C.rg.s e&p.QÍ.is intern.s movem-sesob • infl~nci. do c.ampolilQtrico

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

lons podem migr.r e, sob cert.s condi9ões, c.,..g.as podem ser triansf'.ridias n.s

interfaces (emparticular, o eletródio pode injetar carga no dielétrico) . Da mesma

forma Que discutimos no inicio dlista C.pitulo, e.tils efeitos, no todo ou em parte,

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

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

compliltaopc•• lvel, os prOCil.S;OSfi.icos ilnvolvido. aofim dil SQrmo. CaopaoZilSde

controlá-Ios, por exemplono preparo de umeletreto ou, ao contrário, para evitar a

formação de condições de ruptura, no caso do material ser usado comoisolante em

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

distribui9ão de carga Eispaociaolou de polariza9Ã0 no volumedo maotQrial(23).

As primeiras medidas nessa direção foram feitas, cortando-se

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

por meio de corrente termoestimulad.(241.O métodoapresentava limitaoçõese não se
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.plio.v •• filme~ fino~ de polimero~; por i~~ outr.~ O1bord01gensfor.m sugerid.~,

principalmente a partir de 1976.

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

elétricas enauanto o material está sofrendo. gradualmente. modificações ao longo

de sua espeSSUf"'apela dHusão de um pulso térmioo(25),pel. propag.ção de um pulso

aoústico(26) ou pela excitação oom um feixe de elétrons(27).

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

sendo um método dilStrutivo, tilm permitido medidas diretas de alt.a-resolução (28,29).

A técnica se apoia em dois fatos: 1~)A profundidade de penetração do feixe no

material depende da energia dos elétrons do feixe e ~) Na região irradiada a

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

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

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

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

• Qn••rgi. do~ Qlétron~ inoident ••~, é po~~lvel v.rrer • e~pe~~ur. tot.l d. amostr.

e com isso levantar '0 perfil da distribuição de carga no seu interior.

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

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

isolantes. é natural supor Que. mais dia menos dia. o Grupo de Eletretos viesse a

pensar em ter um acelerador de elétrons apropriado para peSQuisas nessa área.

12 º orimeiro iJDe1erador de elétrons construlao !!2 GruDOdi! Eletretos

A instalação do primeiro acelerador de elétrons no Grupo de Eletretos

deve-se ao entusiasmo e empenho do Prof. S .Gross e ao trabalho dedicado de seu

orientado, SeI. Gilberto M. Sandonato(30) (O prof. Gross, em particular, já vinha

utilizando feixe de elétrons em suas pesQui~.s sobre filmes fino~ de pollmeros nos

"AT&TSeU Laboratories" em Murray Hill. New Jersey. onde. à convite da empresa.

fazia visit.s p••riÓdio.~ de tr.b.lho de~e 197Z31)).
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A idQi.;~dQ.Qnvolvida, em prinoipio ba.tantQ .impIQ., oonsi.tia em

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

da cinesoópios em branco a preto. Esse oanhão apresenta numae.trutura rlgida, o

catodo, Que é uma superficie plana recoberta com óxido e aQuecida indiretamente

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

focalização do feixe na tela.

Como QUalQuer protótipo, o acelerador construido, utilizando esse

canhão, apresentou alguns problemas. principalmente de ordem prática. O

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

prório Gilberto em sua Dissertação de Mestrado (Ver Ref. 30. p .111) e outros foram

levantados por nós Quando iniciamos o trabalho. Os principais problemas estavam

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

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

centralização do feixe sobre a amostra.

Todos esses problemas acabaram sendo resolvidos naturalmente depois

Que conclulmo•• Qr mai. intQrQ•• ante projQtar um outro aCQIQrador,tendo em vista

.3. avaliação preliminar Que havia sido feita, a natureza das medidas pretendidas

(de imediato e a longo prazo) e a peSQuisabibliográfica Quevinhamosfazendo.

o novo aC&llerador.Que será descrito em detalhes no Capitulo VI. tem

como emissor um filamento metálico aQuecido diretamente e, como sistema

acelerador e focalizador. um conjunto de eletrodos (grade. 1~ e ze anodos) e mais

uma bobina f=calizadora <lente de projeção principal). Os problemas Ticaram

resolvidos porQUe:

1~) Umfilamento metálico aQuecido diretamente é o emissor acropriado para ser

usado em sistemas Que precisam ser abertos com freQuência ou nos Quais o

vácuo é relativamente pobre ("'10-6 tor,..). como acontece no nosso caso ou na

maioria dos microscópios eletr8nicos. por exemplo.Ao contrário do emissor de

óxido. n~o .61 dQteriora facilmente Quandobombardeadocom10n. po.itivo. nem

.61 torna inativo Quandoexpo.to ao ar depoi. de e.friado(32,33),
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~) A configuração escolhida para focalizar e acelerar o feixe tornou viável a

utilização de fontes ligadas em série para polarizar os diversos eletrodos.

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

operação do acelerador muito mais prática e c8moda e

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

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

Que se deslocava sob o feixe.

1.3. Obietivos *~ trabalho

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

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

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

minimo, Q QUQdi~ponha dQ rQeur~o~ nQeQ~~ário~ para QUQpo~~. _Qr utilizado

como um instrumento de pesQuisa para investigar determinadas propriedades

diQIQtrio.~ dQ poÜmQro~oomo TQ"lon FEP, Ml::Ilar,K.pton Qte Q

B) Utilizar o feixe de elétrons monoenergéticos oarcialmente penetrantes obtido

com o acelerador para estudar, especificamente, alguns problemas relacionados

oom a medida da emi~~ão seoundária em poÚmeros.

No Capitulo VI trataremos da oon~truyão do aoelerador li dos problemas

oorrQlatos. Já o Capitulo VII sQrá rQsQrvado esPQoifioament.e para tratar da

o~mara de amostra e dos sistemas de medidas, Que inoorporam conceitos e

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

CapitulO 11.
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A emissão secundária é um assunto sempre atual. Do ponto de

vista prático, por exemplo,são as características da emissão secundária em função

da constituição e da topografia de uma certa amostra Quepermitem o Microscópio

Eliirtr8nico da Varredura fcrmar imagenli da liupaflciali da matariaili matálicoli a

não_metálicos(34l.São, t.ambém,as características de emissão secundária de certos

dielétricos aue cermitem emcregá-Ios comoeficientes emissores em vários ticos de

dispositivos modern~s(35).Por outro lado, para simular, em terra, os efeitos da

acumulação de carga em superficies de satélites em órbitas geosincronas (sujeitos

periodicamente a umint.enso fluxo de elét.rons) e assim poder avaliar os riscos de

descargas elet.rostáticas, é creciso conhecer entre outras coisas, as

caracteristicas de emisQo secundária dos materiais dielétricos utilizados em

i'avQlitimantoli(36,37).

Os crocediment.os adotados comumentecara medir a emissão secundária

em isolantes, em carticular, são mais comclexos aue aaueles adotados cara os

condutores, pois os isolantes acumulamcarga Quandobombardeados com elét.rons.

Os métodos tradicionais utilizados procuram minimizar ou eliminar a acumulação de

carga na superfície durante a medida.(38).Entretanto, auando Gross et al(39)

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

metalizadas numa única face e colarizadas negativamente. lançando mão do

f'en8menoda smissão secundária, umanova técnica começoua ser vislumbrada.

Em 1985, von Sag9Qrn(40), um dOli co-autorali do trabalho da Orolili,

mostra teoricamente Que, conhecendo-se a evolução da ~arga armazenada e a

evolução do potancial da liuparflcie da uma amolitra, lilnauantoestá sendo irradiada

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

coeficiente (8) de emissão secundária de elétrons em função da energia (E) dos

elét.rons incidentes.
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As medidas são obtidas a partir ·de uma
Feixe eletrônico

r

1111111

~
Oielétrico

~-
Metallzaçao

integradas para obter a carga acumulada

sendo irradiada. Essas curvas são, então,

montagem como a eSQuematizada na figura

do tempo <Ixt), enQuanto a amostra está

acoplado a um eletr8matro, obtém-se

curvas de corrente de carga em função

ao lado. Com o auxilio de um regisitrador

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

potencial de superfície em função do

t••mpo (V~xt), uma v••:z CjU •• a capacitSncia

da amostra pode ser determinada <De

forma análoga a Que foi discutida na p.3,

R

elétrons, isto é, a energia com Que

a curva de Vsxt é essencial para poder

chegam na sup&rT1cie da amostra).

se determinar a energia efetiva dos
Fig. I. 3 Arranjo experimental para car

regar a amostra. Vs:potencial de
superf(cie. Vr: potencial de polari
zação. I: corrente medida oE: Ele

trômetro. R: Registrador.

A curva 8xE é levantada por seções (1, II

e III na figura) a partir dos gráficos Ixt,

Vsxt e da medida da corrente do feixe.

Er En E

Figo Io 4 Curva da emissão secundária

levantada por partes ( se çôe s
r.u em).
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Duas coisas chamam a atenção no método oroposto. A orimeira é Que. ao

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

armazenada pelo isolante durante a irradiação; a pr6pria curva da carga .acumulada

em fW1Ção do tempo é utilizada Rara obter a curva da emissão secundária. A

segunda é Que a curva (&.(E) completa pode ser obtida t.rabalhando com apenas três

tensões aceler.ador.as Rara o feixe ( escolhidas convenientemente), ao passo Que.

nos métodos tradicionais é preciso variar a tensão acelerador a tantas vezes

Quantos forem Q número de pontos necessários para construir uma boa curva

(Esses e outros detalhes relativos ao método serão discutidos nos Capitulos III e

íV).

Restava testar a exeqüibilidade do método. Os resultados das orimeiras

experiências feitas nessa direcão foram apreserltados 001'" Gross et al.{4i.)em 1985,.' .

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

Usando a mesma montagem descrita acima, os ,autores levant6.,~:lma seção

n da curva 8xE (trecho compreendido entre E, e E,,) para quatro poÚmeros: Teflon

FEP, Aclar, Mylar e Kapton. Os resultados, embora oarciais, foram encorajadores

mas haviam alguns pontos, levantados pelos pr6prio~ autores do trabalho, Que

precisavam ser entendidos antes Que se pudesse aceitar o método como uma

maneira nova, r.soida e conf'iável de obter a curva ôxE. Por exemplo, a seção I da

curva 5xE não p8de ser obtida porque os autores não conseguiram determinar E,

nem conseguiram detectar a corrente negativa Que era esperada toda vez Que a

menor QUlilEI' A tQoria prlilV&,tambsm, QUQ,se a lilnargia dos elQtrons do faixa (an.

.adQuirida às custas da tensão acelerador a) for menor Que ElI e a amostra for

polarizada negativamente de tal modo Que ·a energia efetiva inicial dos elétrons

esteja entre EJe E!l'a curva de corrente de carga em função do tempo sofrerá uma

queda abrupta depois que o potencial de superflcie passar pelo zero volts; nesse

instante deverá aparecer um degrau na curva. Isto também não foi observado. E,

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

encontrados na literatl.Jra.
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Investigar esses contos é umdos objetivos de nossa cesauisa. Poraue a

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

obtido? Ou, ainda: Porque as medidas de S estavam sistematicamente abaixo dos

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

outras, nos Capitulos VIIIe IX. Umnovo método de pulso para medir a emissão

secundária, aue surgiu em decorrência dessa investigaç:ão, será discutido no

Capitulo V e utilizado no X para levantar curvas de emissão secundária em alguns

polimeros.
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CAPÍTULo n

A EHlSSÃD SECUNDÁRIA

n.i. Introdução

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

metálico, no vácuo, Austin e Sl.arke constataram em 1902 Que. sob certas

circunstanciãl.l;, os slátrons rQflatidoã Qram am maior númElroQUSo. incidQntQs.

Isto era um indlcio de Que os elétrons do feixe (primários) ao atingirem o alvo

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

emitidos pela superflciEill421.DesdElentão o assunto tem sido objeto de numerosas

investigações teóricas e experimentais, como podemos notar observando as

reprssentativos (43-4il

tr.balhC$ . '"raVl.ao maÜ.

Segundo Dekker(421,o fen8meno da emissão secundária pode ser pensado

comoocorrEilndoda seguinte forma: Quandoumfeixe de elétrons atinge a superfície

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

sólido. Os primários Que entram no sólido perdem energia através de colisões com

elétrons ligados no material, produzindo secundários no seu interior. Estes

últimos, por sua vez, diTundei.l-seatravés do sólido perdendo energia por meio de

mecanismosinel~.tico. múltiplo•. Algun. dirigam-.e para a Siuper.ficiee, se tiverem

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

enQUantoque os outro. sio completamentetermalizado. (46).

É: possival tambémque um elétron primário, que tenha perdido parte de

sua energia dentro do sólido, rEltorne para Eiscapar da superflcie como rElsultado

de um espalhamento de Rutherford; tais elétrons são chamadosDr imár ios refletidos

inelasticamente.
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Embora no passado fosse comum empregar o termo elétrons

secundários como englobando t.odos os emitidos pela superficie, as considerações

feitas acima nos mostram Queé possivel separar os elétrons deixando a SUPQrflcie

em t.rês categorias:

a) Primários refletidos elasticamente,

b) Primários refletidos inelasticamente e

c) Secundários "verdadeiros", Que são os elétrons produzidos no interior do

material, Que emergem da superflcie depois de passarem por um processo de

difusão.

Tal distinção é freQuentement.e necessária ao se comparar dados

experimentais coma teoria.

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

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

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

~nergia muito menor Que esta, a posição exata da linha divisória não é tão

importante. A figura abaixo, Que lá umacurva tlpica da distribuição de energia dos

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

feixe eletr8nico, ilustra este fato.

N{E)

b

a

o 50 100 150 E(e v)

Fig. TI. 1 Distribuição de energia dos elétrons deixando a superfr'cie de um alvo de
prata bombardeado com elétrons de 155eV. (Ver Ref.44, p.253).
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o cico indicado cor ª corresconde aos crimários reflet.idos

elast.icament.e. Os dois ceQuenos cicos Q. correspondem a elét.rons Que sofreram

perdas discretas de energia. A maior parte dos elétrons deixando a sucarflcie, qua

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

ou seja, são os elétrons Queinicialmente ocupavamestados ligados no cristal.

A dist.ribuição de energia dos elétrons secundários "verdadeiros"

liberados cor elétrons primários (EP) com energia maior Que 100eV é

essencialmente independente da energia dos crimários e é caracterizada pela

energia mais provável E;:s,m e pela largura da curva (LH)tomada a meiocaminhodo

valor máximo.Tanto EEs,m quanto LMdependemda constituição da sucerflcie e LMé

menor para isolantes e semicondutores que para metais (45,47) No caso

especifico dos metais, medidas recentes (45) tÉàm mostrado que leV;5;EEs,m ;5;5eV

e 3 ~ LH ~ 15eV.

20
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Fig. n. 2 Distribuição de energia de elétrons secundários emitidos por superfícies me
tálicas e isolantes ( Ver Ref. 45) .

Feitas estas considerações e seguindo a tendência moderna (45), vamos,

no Que segue, considerar como elét.rons secundários emitidos (ES) todos aqueles

Que tiverem energia E s: 50eV e como elétrons refletidos (ER),elástica ou

inelasticamente, todos aqueles que ti verem energia 50eV < E ~ Ep, onde Ep,

energia dos crimários (EP),é maior que 100eV.
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U2. a. coeficiente ~ emissão ~ tl secundária fh:. nu:tbi •• tl isolantes

No Que segue vamos usar as seguintes definições:

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

(n€ de ES) / (n€ de EP)

T1 (coeficiente de retro-espalhamento) : (n€ de ER)/(n€de EP)

r:1 (coeficiente de emissão total> : 5 + 1')

Os coeficientes 8 e 1')dependem da energia dos elétrons incidentes de

modo diferente e por isso é melhor tratá-Ios separadamente.

A figura abaixo representa, eSQuematicamente, o coeficiente de emissão

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

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

com E,. até atingir o valor máximo,5m, em E = Ep,m. Quando E,. é elevada além de

Ep.m, Ô decresce pois agora elétrons secundários são gerados a profundidades

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

atingir a superficie e dela escapar diminue. ;")ara os metais, os valores de 8m jazem

entre 0,35 e 1,6 e par_ os isolantes entre 1,0 e 10(45).

I
I

1_

I
I
I
I
I
I
I

o
O

Fig. II. 3 Coeficiente de emissão secundária em função da energia dos primários.
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A reta S = 1 (nos casos em Que S > 1) cruza a curva em dois pontos, à e

!2, conhecidos rescectivamente como i~ e ~ contos de cruzamento, Que

correspondem às energias E, = eVIe Eu = eVu ' caracterlsticas de cada material. Os

cotenciais VI e VII, cor sua vez, são conhecidos, rescectivamente, como 1~ e ~

potenciaili criticoli.

Muitas vezes a montagem escolhida para estudar a emissão secundária

permite medir apenas 0". Se Quisermos, então, comparar os dados experimentais com

a teoria, precisamos conhecer o coeficiente de retro-espalhamento 11 para Que,

através da equação O" = S + 11 , possamos determinar 8.

O coeficiente de retro-espalhamento tem sido medido por vários

Pialiquiliadorias, principalmiantia am miataili. NialitiaC•.liO iasPiaclfico podiamos concluir,

analisando 05 dados disponlveis ISS,43-4:5l, que:

i) n geralmente cresce com o n€ atômico Z,

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

elementos de baixo n~ atômico, e cresce com a energia dos primá.rios

no caliO de elam6lnto. ds números atômicos mai. altos e

iW Se E~ } iOkeV, 11 independe de E~ e aumenta monotonicamente com o n~

•.tÔmico Z.

P•.r •. POÚmiarOli,iampart.icul •.r, Oli d•.doli liio muito. ialiCaliliOli. O tr •.balho

mais citado na literatura consultada tem sido o de Matlikevichl4Sl que apresenta

curva& dia 11 V6lrsus Ep, com O,2keV~ Ep ~ 2,OkeV,dia oito poÜmeros. Para aquele&

cont.endo H, C, N e 0, como o Nylon e o Kapton cor exemplo, a dependência entre n e

Ep pode ser expreSlia, segundo Burkel37l, pela relação emplrica

m.i}

onde Ep é dado em keV.
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Acesar de Burke não escecificar em Que faixa de energia a equação

aoima Q válida. aoreditamos Qua ala cossa ser emcregada no minimo at.é 10kaV ou

15kQV.Quando E•• > 10keV há evidanoia. dQ QUQTI indQCQndade E,.. como no oaso

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

o Qual conhQcQmo. (49) a dQCQndanoia QntrQ TI e Ep ati! 25keV. veremo. Que TI Q

constant.e e acroximadamente igual a 0.06 desde 16 até 25keV (Esse valor, cor sinal,

é também o valor de TI cara o carbono - ver ref. 44. c. 273, figo 10>.

n.3. d emissão secundária !.2 estado da sus>erf'lcie

A emissio sEicundária dscende enormemente das oondigões da superfioie.

isto é. seu grau de contaminação e seu t.ratamento (Ver Ref. 38. c. 70>. Metais. cor

exemplo, podem ter suas caracterlstioas de emissão completamente alteradas se

sofrerem oxidagio. Por isso, .empre Que posslvel, as superflcieli devem ser

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

complexa poi. Q difloil tratar sua superflcie liem carregá-Ia eletrioamente. Mas,

por out.ro lado, Oli pollmeroli nio liofrem oxida9io Que i! o grande problema oom a

maioria dos metais. De modo Que. para se ter uma medida confiável (em nossa

opinião) no caso dos pollmeros, basta realizar o experiment.o numa câmara sm Que

se fªz um vácuo limpo. isto é. um váouo Que impeça a absorção ou deposição de

impurezas.

AIsm diSSiO certos par~metro. mai. dQPQndQntQs do Qstado da

superflcie do Que out.ros. Por exemplo, acredita-se Que a energia correspondente

ao 1~ ponto de cruzamento depende fortemente do estado ou das procriedades da

superficie, ao passo Que o coeficiente máximo,Ôm, seria inteiramente controlado

pelas propriedades de volume do mataria I (SO).
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D.4. Profundidade de escaDe dos elétrons secundários

Somente os elétrons secundários excitados próximos da superflcie podem

atingi-Ia e dela escapar. Normalmente supõe-se que a probabilidade de escape dos

elétrons produzidos a uma distância x da superflcie decresça com exp(-x/)''), onde )..

é a orofundidade de escaoe média. Algumas medidas dão a orofundidade de escaoe

média, ).. , encuanto outras dão a orofundidade de escaoe máxima, T. Considerando
o

os metais, )..""O,S - 1,Snm(S - 1S A) e
o

T ""Snm (SOA); no caso dos isolantes
o o

).."" 10 - 20nm (100 - 200 A) e T ""75nm (750 A)(45) .

D.5.1. Teoria Elementar baseada na Lei de Whiddingt.on

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

8ruining e outros está baseada na suoosição de cue o rendimento da emissão

secundária S em função da energia Ep dos elétrons orimários oode ser escrita na

forma

s = In ( x,E,. ) f ( x ) dx,
<II .2)

onde n ( x,Ep ) reoresenta o número de secundários oroduzidos oor um elétron

primário de energia Ep a uma distância x abaixo da superflcie e f(x) reoresenta

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

Para calcular 8 são feitas, também, as seguintes suoosições:

i) n(x.E,.> é orooorcional à dissioação média da energia oor unidade de

comorimento da trajetória, isto é,
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n {x, Ep ) •••

onde e. representa a energia de excitação média necessária para produzir um

secundário (suposiÇlão para a Qual 6lxistem evidências 6lxperimentais (51) e

iD f(x) = Bexp(-x/),.) • onde B é uma constante menor Que a unidade e À é a

profundidade média de escape dos secundários.

Levando as duas expressões acima para a eQuação II.2. resulta

'" - -ª J dE exp ( - ~ ) dx."'-~ dx 1\
(11.3)

A maioria das teorias elementares utiliza esta eQuação como ponto de

partida; a flsica é introduzida via dEldx. Que determina a forma da curva S xEp

As PI 'imeiras teorias propostas admitiam Que a perda de energia dos

primários era governada pela Lei de Whiddington. isto é. dEldx = -A/E(x) • onde A é

uma consotante caracterIsotica do soólido. Partindo de.soe presosoupo.to, aarood~ (52)

mostrou. pela primeira vez. aue era posslvel obter uma curva associada à emissão

secundária que fosse independent.e dosopar~mlatrosoa. A a •... Ou: Mosot.rouqUla.se

Sm representa o rendimento de emissão secundária máximo.ocorrer.do em E,. = E,.,m,

então o gráfico do rendimento reduzido. 8/8m • versus energia reduzida, Ep/Ep,m.

rasulta numa curva que Q independent.e do. pars'metro. a, A e ~ , que
N.ao

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

rendimento reduzido deveriam todas seguir '..JmaQ1.lO::à universal. se para tJodos os

materiais se pudesse aplicar a Lei de Whiddington.

No caso dos metais os dados experimentais existentes parecem cair

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

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

além do máximo(Fig. n.4>.

L!:IQliiDQkker(53) susPQitar.m QUQa discrepância .cima podaria residir

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

dos orimários. De fato, por esta lei conclui-se Que o alcance R dos primários é

proporcional. E,.2 ao passo qUQYoung (54) havia conclu.l.do, analisando mQdidas da

transmissão de elétrons em filmes de óxido de alumlnio, Que R é proporcional a

absorvedor para outro, conclulram Que o fato de R ser proporcional a EpJ.,35 e não

a E,.2 ara um indício de que a LlilldQ Whiddington não podaria dar resultados dignos

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

metais.

Em virtude disso tentaram estabelecer uma teoria elementar da emissão

energia para os primários na forma

m.4)

pois essa expressão, Quando integrada entre O e R, conduz a um alcance R Que é

proporcional a E,.1,35 ,sa n '"' 0,35 ( e. é uma constanta caract.arlstica do matarial

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

Essa expressão, Quando levada para a eQuação n.3, também nos conduz,

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

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

materiais. Tendo em vista os resultados obtidos por Young e esperando Que o. não
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varie muito de '.Jmmaterial para outro, podemos adotar n = 0,35 na teoria proposta

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

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

concordância com os pontos experimentais é consideravelmente melhor do Que

aQuela conseguida com a curva de Baroody.

ID

.8

.4

.2

o

EXPERIMEIf1)L POINTS:

CF. E.M. IlAROOOY

PHYS. RE'l !!.780,19$)

3

ta Q

---

4

Fig. n.4 Curvas de rendimento reduzido obtidas a partir de diferentes modelos. Os pon
tos experimentais foram incluídos para comparação (Ver Ref. 44. p. 266 ).

A principal razão para isto é Que, no caso das energias E,. grandes Quando

comparadas com Ep,m' BJ8m /% E,.-n na Lei da Potfincia Generalizada, isto ti,

n - 0,35 ,
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D.5.3. Teoria incluindo efeitos de espalhamento

Se a lei de dissipaç:ão de energia para os primários é dada pela

eQuaç:ão II.4. a taxa de perda de energia é maior próximo ao final da trajetória.

Como conseQu~ncia a maioria dos secundários será gerada a uma profundidade

Quase igual a R. pois admitiu-se Que o número de secundários produzidos. em média.

por um elétron primário proporcional (S1)a dE/dx. Além disso, ao se

dedu:;;:ir dlii II.4 QUIii R" El"n+1, &stá Sliiadmit.indo, tacit.ament.lii,um único valor para

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

todos os elétrons penetrassem em linha reta no sólido. Mas na realidade não é bem

isso o Que acontece. O espalhamento de elétrons primários dentro do material faz

com Que os contos finais de suas trajetórias estejam distribui dos em camadas e

não num único plano. Este efeito, naturalmente. tenderá a fazer a produç:ão de

.ilcundárioSi ficar mai. uniformil QUilo prliiViSitono itilm II.52.

Como cons&Quência do espalhament.o, a perda de energia efetiva cor

I.Jnidade de comprimento, avaliada por elétron incidente, também será diferente

daQuela calculada sobre as bases de um alcance único para todos os primários.

Analisando resultados experimentais obtidos por Young (SS)sobre dissicaç:ão de

energia d&l elétrons de baixa energia em óxido de alumínio, L!:l& El Oekker (S3)

concluíram QUIiia oontribuiç:io para a dissipaç:io de ilnliirgia por unidade de

comcrimento por elétron incidente é praticamente constante e dada cor

dE Ep----
dx - R(Ep>

<lI.~)

Levando esta expressão para a eQuaç:ão 11.3 e efetuando a integraç:ão entre O e R,

resulta

B EpÀ R
6 = ~ [1 -exp (- :\ ) J

<lI .6)
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Admitindo-se Que o alcance possa ser dado por

onde C é uma constante. obtém-se

B = & tEpn [ 1-•••••(-~Ep"'1) ] = ~ (~yJ1

onde fizemos
!

(C )n+! EZ = >:: p

e

9n (z) = 1 - exI3 ( -z n+1 )

1- exp ( -z n+1 )
za =

m.?)

<II.a>

m.9)

<II.1m

Derivando 8 com rela.ção a z Él possivel mostrar que a função lI.e tem um

máximo 8mem z = Zm= 1.843 no caso de n = 0.35. Fazendo. então. uso de lI.9 e lI.l0.

mais uma vez se chega a uma curv ~ universal dada por

<II.1!>

onde zm= 1.843.
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A função 11.11,para n = 0,35 , está representada na Fig. liA oela curva

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

com 05 pontos excerimentais obtidos oara vários metais. Note-se Que,na região de

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

enQuanto Que, além do máximo,a orimeira ajusta-se um pouco melhor aos pontos

experimentais. Além disso, para Ep»Ep,m , gn(z) ..• z-n , de modo Que tlSm (ou S

simplesmente)é proporcional a Ep-n .

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

experimentais até ~ 4Ep,m (Ver Fig. II.4) seja sat.isfatória, desvios começam a

ocorrer em energias mais altas (Ver Fig. 11.5). Alémdisso os dados experimentais

disponlvei. mo.tr'am Que n~o axi.ta umacurva comuma todo. o. m.t"r'iais, ou sej.,

'" . t . 1 (S6)~ aXl. a uma ~ unlver'S •.

. .

I.ot- ~"""l,oo \c .•

I \""~oat- ~ \ i •
" \ 8 g.I •

Ea6~1 \
~. I ,
.o I "0.4 -
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li - Ni

.• - Mo

• - Ge

• - M90

B

....- ., . ...... .. .
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o
1
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II

Fig.II.5 Curvos de rendimento reduzido para o Ni.Mo. G. e MgO. A curva A represento o
.q .obtida por Baroody. AcurvQ B represento a eq. n.H poro n=0.35 (Ver Ref.
44.p.271).

Para explicar porQue as curvas de rendimento reduzido diferem de um

material para outro, de um modogeral, ou porQue umacurva teórica nem sempre se

ajusta adeQuadamenteaos pont.os exoerimentais obtidos para wn. ~ material, é

creciso acelar cara mecanismos de geração e eSCliDe de secundários mais

detalhados e sofisticados. Quando esses mecanismos são considerados ao se

estabelecer um modelo para a emissão. o ajust.e da curva teórica com os dados

experimentais pode ser sensivelmente melhorado.
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Verificou-se. por exemplo. Que os elétrons retro-espalhados contribuem

significativamente para a gera9ão de secundários enauanto estão se dirigindo para

a superflcie 157l. Como o coeficient.e de retro-espalhament.o depende fort.ement.e do

número at8mico Z do elemcanto ou do númcaro at8mico efetivo Zef do matcarial

composto em estudo. nenhum modelo Que tente explicar a emissão secundária pode

ignorarl56l Z ou Zef ou o coeficicante de ret.ro-espalhamcanto 1'). K-.nawa ca

Kawakatsu (58) estudando a contribui9ão dos elétrons retro-espalhados para a

gera9ão de secundários conseguiram curvas Que se ajustam bem melhor aos dados

experimentais. Isto fica patente Quando comparamos as curvas da Fig. 11.5 com

aQuelas da Fig. 11.6 obtidas pelos autores supra citados (Atentar. principalmente.

cara os contos do Ni. MgOe Ge Que são comuns nos dois gráficos).
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Fig. II. 6 Curvas de rendimento reduzido obtidas por Kanaya e Kawak atsu ,levando em conta a
çontribuiçõo de retro - espalhados para a geração de secundários. Pontos experime.n
tais de diferentes fontes são fornecidos para comparação (Ver Ref. 58).

8.5.4. A cuva de rendimento f"f!C'iIqjcXl para os isolantes

Quanto ao aspecto geral as curvas de rendimento reduzido para os

isolanteS não diferem essencialmente dacuelas cara metais ou semi-condutores. Isto

podca SEi!'" visto nas figuras 11.5Q 11.6onde est~o representados materiais das tres



28

nessas figuras, t.ambémt.êmo mesmoaspecto geral, conforme veremos em seguida,

embora decaiam mais rapidamente.

Se isolantes inorgânicos têm sido relativamente bem estudados, Quer

Qxperiment.alQuer t.Qoricamente(591, o mesmonão Slia pode dizer dos pollmeros, Que

são isolantes orgânicos. Aparentemente, o primeiro trabalho experimental sobre

e••• cla.se de isolant.es foi fait.o por Mat..kevich (48) e a primiÚra t.entat.iva da

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

Skinner (60). Ent.retanto, em nOS50entender, a análise feita por estes dois últimos

autores ficou prejudicada pois o Que se estudou foi UIClm em função de E••/Ep.m e

não 1S/8m em função de E••/E,.,m . Quando o coeficiente de retro-espalhamento 17 do

material em estudo é peQuenoem relação a 8 , a diferença entre fazer umou outro

estudo pode não ser muito significativa, do ponto de vista de se estabelecer

comoarações com as várias teor-ias existentes, mas Quandoum dos materiais é o

Teflon, que tem um coefioient.e de ret.ro-e5palhament.orslat.ivament.a 9randlil (481 (TI

~ 0,2) na faixa de energia consideràda oor eles e um 8m ~ 2, a distinção deixa de

51ilrde5pr6lz1vel.

Burke (37), analisando o trabalho de Matskevich (48) mostrou que os; dados

por ele obtidos obedeciamtodos a umacurva universal (Fig. 11.7>'

o Polyethylene
• Polymefhocrylote
• r,f1on

o Polyamide
• Polystyrene
v Polyvinylalconol

(Matakevich)

, I I I r
".0 6.0 8.0

Ep/Ep•m

Fig.n.7 Curva universal de rendimento reduzido seguida pelos poltmeros estudados por
Matskevich (Ver Ref. 37).



29

A curva mostrada na Fig. 1I.7 representa a função 1I.H se se fizer n = 0.725 na

expressão 1I.7 do alcance. Se n = 0.725 • o valor de z para o Qual 5 , em 11.8 ,

atinge o seu valor máximo será Zm = 1.284 ; neste caso 9n(Zm) • dado pela eQuação

11.10, será igual a 0,6552. De modo Que, levando-se estes valores para a eQuação

11.11. obtém-se

m.12)

expressão que represent.a a curva l.Jniversal seguida pelos pollmeros estudados por

Hatskevich.

o fato de Q. ser igual a 0.725, neste caso, parece reforçar a sugestão de

Que um expoente único na lei do alcance <eQuação II.7) ou mesmo na lei da

dissipação (eQuação lIA). não pode descrever adeQuadamente o comportamento de

primários penetrando em alvos diversos.

No tratamento dado até aQui à emissão secundária. tem sido admitido

implicitamente Que os; primários incidem perpendicularmente ~ s;uperflcie, ou s;aja.

com ~ngulo de incidÉància 9 • 0° , se medirmos 9 em relação à normal à superfície.

Para elétrons primários de uma dada energia. 8 aumenta. à medida Que e

cresce, de acordo com a lei (44)

1
8(9) = 80(cos9)-n+I ; 80 = 8 (9 = 0°) m.13)



30

onde o. pode variar entre 0,35 e 0,75, se considerarmos os metais, semicondutores

e isolantes. Alémdisso, à medida Que 5 aumenta com e crescente , Sm , Ep,m e Eu

t.ambém aumentam (6.1).

n.? Medida fIã emissãosecundária. Hétodos convencionais

DQ um modo 9Qra1, .\1; mont.a9Qns dQscrit.as na lit.Qratura (38,43,621 para .Q

estudar a emissão secundária nos mais diversos materiais incluem. comoelementos

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

eletrodo coletor, Que deve ter uma geometria adeQuada para coletar t.odos os

elétrons secundários emitidos pelo alvo.

As técnicas modernas utilizam um canhão de elétrons como fonte de

elétrons primários e umcoletor hemisférico comoeSQuematizadoabaixo.

COLETOR

,
ELETRONS

....

___________ /_. -.,;,.i& --G,RADE dPRIMÁRIOS \ \. /-ALVO •. P---L-
. Iq .:

.. ~ ... - ' •. I . I

Flg.lI. 8 D~ogromoesquemotl~o de uma ,!,ontag.m par~ ~edlda de emlssao sec~n~orra. Is e I."
sao correntes associadas o eletrons secundaTlos formados no superflcl. do coletor

resp.ctivamente por i s e i ,., .

o canhão deve ser cuidadosamente projetado de modoa fornecer umfeixe

de elétrons mono-energéticos bemcolimado (para Quepossa passar pela entrada do

coletor sem tocá-Io) e Queseia Tocalizável numaampla faixa de tensão aceleradora.
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No caso de alvos condutores é possivel medir diret.a ou indiretamente as

correntes in • i5 e ip • produzidas rescectivamente celos elétrons refletidos.

secundários e primários durante a irradiação do alvo, polarizando

oonveniantament61o col6ltor li a grada (i3) Por examplo, i$ + in pode ~r mQdida

primeiramente se mantivermos os cotenciais do coletor (Vc) e da grade (Vg)

cositivos em relação ao alvo. Em seguida, se V, = -50 volts , mede-se in

diretamente e i5 indiretamente a cartir de i11 + i5 . Alémdisso se a corrente i

at.ravés do alvo é medida.então i,. tambémestará determinada, cois i,. = i - (in + i5>'

Os coeficientes 8. O' e n serão dados rescectivamente, por

e 17 = I ~n I
lp

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

\/9 entre -50 volts e O volts.

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

coletor voltem cara o alvo e falseiem as correntes Que estão sendo medidas.

Quando fazemos o cotencial da grade negativo com relação ao alvo. Para isso a

grade é mantida a um cotencial negativo de -50 volts comrelação ao coletor, pois

dessa forma os secundários gerados no coletor retornam para ele.

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

realizadas com os condutores, cois eles acumulamcargas sucerficiais enQuanto

estão sendo irradiados, as Quais podem interferir nos resultados (Ver Ref. 44,

p.258). Por isso é creciso minimizar ou eliminar, durante a medida,o carregamento

da superflcie irradiada (38) . Algumasvezes isto á feito preparando o isolant.e na

forma de filme fino decositado sobre um substrato condutor, de modoa manter o

potencial da superflcia sempra próximo do potencial do substrato às custas de

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

do isolanta is cust.as do calor (i4) ou utiliza-sa a própria condutibilidada induzida

cela irradiação cara descarregar a amostra.
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o método mais versátil oara se fazer medidas de emissão secundária em

isolantes é o método do oulso usado oela orimeira vez par Salow (65). Este método

minimiza o carregamento do isolante. reduzindo a carga necessária oara uma

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

diil oorriilntiil iiI diil ourt. duraça:o iiI o potiilnoitl1diil s;upiilr.;loiiildo i.olantiil Q

riil.tabiilliilcidosntriil pul.os; s;uciils;s;ivos;(64). A1Qmdis;s;o,para riilduzir a v.ri.ça:o do

potencial da 5uPiilrficis durante a ação do pulso, procura-s;ii1 trabalhar com

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

num. mont.giilms;Qmalh.ntiila da Fig. lI. 8, s;ubs;tituindoo ';eixa oontinuo por umfsixa

pulsado. A Fig. II.9 reoresenta. eSQuematicamente,o método. O gerador de sinal

envia um oulso oositivo para a grade do canhão de elétrons provocando uma curta

avalancha de elétrons aue se dirige oara o alvo. A resoosta do alvo é amolificada

e deoois levada oara um osciloscóoio onde poderá ser observada. fotografada ou

memorizada. A determinação do coeficiente 8 envolve a razão de dois pulsos: O

pulso de corrente secundária Que é medido mantendo o coletor em +50volts com

relação ao alvo e o oulso orimário Que é medido mantendo o coletor em -50volts

comrelação ao alvo.

Medidas com esta técnica oodem ser feitas com cargas tão oeQuenas

quanto 104 elétrons oor oulso (66).

- ,
CANHAO DE ELETRONS

COLETOR

ALVO

OS CILOSCOPIO

R ~ ::;: C,,--..

Fig.n.9 Diagrama esquemático de uma montagem para medida de emissão secundária pelo m!
todo do pulso (Ver Ref. 38).
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CAPÍTU-O m

TED1IA DE MEDIDA - ASPECTOS GERAIS

m.i. Introdução

Nos métodos convencionais apresentados no Capo II para medir a emissão

secundária em isolantes a carga acumulada pela amostra enQuanto está sendo

irradiada pode i) alterar a energia dos elétrons do feixe à medida Que se

aproximam da superfície da amostra (35)ou ii) pode blOQuear a ação do coletor, se

a amostra se oarregar- positivamente a tal ponto de seu potenoial de superf'ioie

ficar mais positivo Que o potencial do coletor. Eis porQue é preciso minimizar o

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

no método do pulso descrito no Capon.

No método originado do trabalho de Gross et a1.(39)de 1984, descrito por

von Seggern (40), a preocupação com a carga acumulada deixa de existir. iJ coletor

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

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

superflciQ, QnQuanto o alvo Qstá sendo irradiado pQlo feixe. EstQ método, Que

será descrito no capItulo sQguinte, pr-essupõe, no entanto, QUQ a oarga do

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

constatar no decorrer de nossa PQsQuisa, Quando experiancias QUQrealizamos (Var

Capo IX) demonstraram Que a carga em excesso, acumulada pela amostra durante a

irradiação, interfere de fato na emissão.

Apesar dessa interferancia o método não perde o seu interesse.

Pr'Ímeiro por-QUQas cur-va. de emissão as .•im obtida .• t.ambémt.am a sua servent.ia.

E segundo porque ainda é possivel, utilizando-se a mesma montagem mas

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

emissão t.ot.al sem Que essa inter-ferência se manifeste.
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Neste capitulo, em particular, vamos estabelecer a teoria da medida que

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

A descrição que apresentaremos foi sugerida. em linhas gerais. pelo trabalho de

von Seggern, mas haverão diversos elementos novos. Umdeles. por exemplo. é o

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

amostra e umoutro é Que em vez de 5 determinaremos u, porque na prática é o Que

o método permite medir (VonSeggern discute apenas o caso em Que 11« 5 , de modo

que pôde fazer 5 ~ U). Do ponto de vista da montagema ser utilizada, a novidade é

a colocação de umatela metálica aterrada cobrindo a abertura sobre a amostra.

m2. d. corrente total através da amostra durante ª irradiação

Na Fig. III.1, Que mostra o esquema do circuito utilizado, o filamento

emissor está a umpotencial VF < O e a tela metálica, cuja função é uniformizar

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

amostra, Que é metalizada, pode ser polarizada a umpotencial Vr-. Vs é o potencial

da superflcie que recebe os elQtrons incidentes e U ~ Vs - Vr é a diferen9a de

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

Se a espessura g da amostra for bastante pequena com rela9ão à dist~ncia D

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

amostra.

Admitindo-se Que a carga seja puramente superfical, distribuida

uniformemente, e que as dimensões laterais sejam grandes com relação a li, U
pode ser escrito como

d

U = J E (x) dx = lYs ~
o

(III .1)

onde E é a intensidade do campo elétrico no material. lYs a densidade de carga
superficial, a espessura da amostra e ~ a constante dielétrica do material
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isolante em estudo. Comopodemos ver na Fig. m.i. os elétrons emitidos pelo

Tilamento são acelerados em direção à tela metálica e atravessam-na com uma

energia cinética Ep = -eVF • onde i. é o módulo da carga do elétron. No espaço

entre a tela e a super'Tlcie superior da amostra a energia cinét.ica de um elét.ron

SOTreuma variação eV, • de modoque a energia com Que at.inge a superTlcie • ou

seia. sua energia eTetiva. será dada por

(III.2)

onde

Vs(t) = um + Vr . (III .3)

Filamento --v < o
F

R
E
GI
S
T
R
A
O
O
R

Tela
metálica

AMOSTRA

Vr

Linhas
de

campo

. t_
Metallzaçao

EJetrômetro

.......... ... i. ....b Ip 1 t O-~Ir • .-V,
d

Fig.m.'1 Diagrama esquemático de uma montq
gIm poro carregar amostras .

V,: potencial de superflcie.
Vr; potencial de polarização.I :corre"+, medida.

lcr= corrente dos emitidos .

Ip: corrente do feixe.

Ire: corrente dos emitidos recapt,,
rodos.

VF : potencial do filamento.
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A cOr'r'enta Ut) que atr'avessa a amostr'a, medida pOr' um eletr'8metr'0 ligado

ao eletr'ódio tr'aseir'o (acoclado a um r'egistr'ador'), ser'á dada, na sua fOr'ma mais

ger'al, POr'

(III.4)

onde

Ip é a cOr'r'ente do feixe,

leré a cOr'r'ente associada aos ES + ER e

lr'e é a cOr'r'ente associada à fr'ação dos ES+ER Que, eventualmente, venham a ser'

1"'ecaptu1"'adospela supe1"'flcis pslo fato da amost1"'a poder' esta1'" Ca1"'r'e9ada

posi ti V amente .

Essa excr'essão gener'aliza a eQuação da corrente usada cor von S~ggern

pela inclusão da parcela Ir'e , cuja presença se fÊâznecessáda pelo fato do campo

elétrico entre a tela e a amostra coder ser tal Que permita todos os ES+ER

escapar'sm da super'flcis s atin9ir'sm a tsla (quando sntão Il"'e '" Q) ou pSr'mita qus

apenas os de mais alta energia o façam.

Para analisar a evolução temporal da cQr'rente é conveniente estudar,

separadamente, os casos em Que Vs ~ O e Vs) O.

1!~: Potencial de superTlcie negativo ou zero.

Se, na Fi g. I I I .1, Vs ~ O, nenhum elétr'on secundário ou refletido

será chamado de volta, cortanto Ir'Ei= O. Neste caso a eauação III.4 se reduz a

I(t) = Ip + Icr(t)

o coeficiente de emissão total (Ver Seção 11.2), por outro lado, será dado por

OU.5>

<III.6)
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onde o sinal negativo foi introduzido para deixar fj sempre positivo, uma vez Que

10' e Ip são de sinais contrários.

Das eQuações III.5 e III.6 resulta, então, se Vs s: o,

(III.7)

ou

(III .8)

Esta última, em particular, é a expressão a Que se reduz a eQuação 9 da

Ref.40, para o caso de Vs s: O, se substituirmos 8 por rJ (Nota: Na Ref. 40, Vs é

designado V~).

2! Caso; Potencial de superfloia positivo.

Se Vs ) Q, nem todos os ES e ER oonseguirão esoapar da superf'lcie e

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

com E' ) e\'5' Para determinar a fração dos Quechegamna tela é preciso conhecer

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

amostra. A função distribuição de energia dos ES+ERnormalizada, g(E'), Que tem

o ascecto da Fig. 11.1. está eSQuematizadana Fig. III.2.

•
~'-----l0

fi

LU-z
-
I.JJ-Z

eVs Ep Eef=Ep+eVs

Fig.m.2 Funçõo distribuiçÕo de energia. normalizada. dos elétrons secundários (E S) mais
refletidos (E R).
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Nessa figura ilustramos a situação em Que eVs ( Ep; os elétrons

refletidos elasticamente têm energia Eef = eVs + Ep. A área hachurada representa

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

entre a tela e a amostra e deixá-Ia definitivamente. Esta fração, a Qual realmente

contribue oara a corrente I<t),é dada oor

Eef

J g(E') dE'.
eVs

A áre.3, não hachurada, igual a

eVs

I g(E')dE',
o

mI.9)

(III .10>

correspond. à fração dos elQtrons que são recapturados pela superfície e que

oortanto não contribuem oara a corrente. Comoa soma das duas frações é igual a

I..Jm,ou seja,

Eef

I g(E") dE' - i ,
o

podemos escrever ainda a seguinte identidade:

EQç eVs E~u

Ia' = Ia' I g(E')dE' = Ia' I g(E')dE' + Ia' I g(E')dE' =
o o eVs

Eef

= - Ire + Ia' I g(E")dE'
eVs

<lH.ii)

<III.i2)
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oois a orimeira oarcela corresoonde aos elétrons Que são recaoturados <Ire e Ia-

são de sinais contrários).

Levando III.12 oara III.4 e lembrando Que Ia- = -a-[Eef(t.)JI~(001" III.6)resulta,

finalmente,

Eef

I<t) = Ip { .I. - r:r [I!:ef<tn J g<E')dE'}
eVs

se Vs > o. <III.13)

A equação m.13 difere da equação 5 da Ret. 40 apenas oelo fato de

aparecer O' em vez S e Eef no limite superior da integral em vez de 50. Para von

Seggern, além disso, a integral é zero .toda vez Que Vs) +50 volts, Quando então

I<t) = Ip , ao passo Que para n6s ela será sempre diferente de zero para Vs } 50.

A consequ~ncia disto, do ponto d&!vista experimental, é Que I", não pode ser medida

simplesmente considerando Ht) = Ip enquanto Vs > +50 volts como o foi,

erroneamente, na Alemanha por Gross (41) e colaboradores. Comoaproximaç:ã:o,este

procedimento será aceitável aoe~as Quando TI «1; em geral a corrente Ip

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

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

medir a corrente do feixe de forma independente e inequlvoca (Ver CapoVIl).
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CAPÍTU..o IV

, A
t-ETODO DE MEDIDA DINAMlCA

IV.1 Introdução

A vantagem do método descrito por von Seggern (40) é Que a curva a x E

para o Teixe (escolhidas convenient.ement.e), ao oasso Que nos métodos tradicionais

é oreciso variar a tensão aceleradora t.ant.as vezes Quantas Torem o número de

pontos necessários para construir uma boa curva. Dai a designação "Método de

MedidaD~ca".

Segundo von Seggern, se escolhermos na montagem esquematízada na

Fig. m.i, situações em que vs ~ O durante t.oda a irradiação, ooderemos utilizar

·a eauação m.8 oara levantar a curva ij x E Para ver como isso é Teito, é

conveniente reescrever a expressão III.8 como

a CEp + eV s(t)] = i- -1ill
lp

onde a equação III.2 Toi usada para explicitar E@f'

(IV.i)

Desta equação vemos

clarament.e Que, uma vez conhecidos lp ,l(t)

fica determinado.

e Vs(t> a em Tunção de E

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

rlilgi••trador acoplado ao lillliltrômliltro da Fig. III.i lil um cooo dlil FaradalJ

liispecialmlilnte projetadO (Ver Capitulo VII, Seçio VII.2.2). Vs(t) pod61.lilr obtido

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

ser-á o adotado neste trabalho, ou indiretamente a partir da caoacitSncia da

amostra e da integração da curva de corrent.e I(t>. Uma vez de posse dessas

medidas, calculamos, considerando vários instantes, os valores de Eef = Ep + eVs<t)

e a a oart.ir do gráTico e da eauação IV.i, rescectivamente. Como
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Em principio toda a curva (j x E pode ser contrulda realizando

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

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

experimental. O procedimento consiste em dividir a curva em três seções (Ver

Fig. IA). A crimeira fica à eSQuerda do primeiro ponto de cruzamento. a segunda

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

ponto de cruzamento (Fig. 1.1).

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

apropriado de polarizar a amostra e de escolher a energia dos primários.

1V2. Ob~o da ~ da curva 2:.l ~ ª esauerda do lI!. ~ de cruzamento

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

diferença de potencial U é igual a zero e. pela eQuação IIL3. o potencial de

superflcie inicial V<:. é igual a~,I Vr. Assim, se fizermos VS,i será

negati vo e a energia efeti va inicial

coderá ser escrita. usando a eQuação III.2, como

do elétron incidindo na amostra

Eei,i = Ep + eVs,;= Ep + eV,. = Ep - eIV,.J. OV.2)

Se, além disso. escolhermos V,. de tal forma Que O < Ee"i < E, então a ia. seção

da curva (j x E poderá ser obtida. De fato. se Ee"i < E,. (j será menor Que

um, a amostra começará a se carregar negativamente e seu potencial de superflcie

irá ficando cada vez mais negativo até a Eei = Ep + eVs(t) = er Vs<t)- VF ]

igualar-se a zero. Quando então os elétrons não mais atingirão a amostra. Nesse

instante dizemos que o potencial da superfíCie estabilizou-se no potencial do

catodo, VF , pois para
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desde um valor inicialEef decresce

Ep-eIVI"I até zero eletron-volts. A parte

cheia da curva na Fig. IV.! é a seção Que

.'
.'

.....................:.~- .

da forma como foi descrita. Da Fig. IV.i

pode ser obtida polarizando-se a amostra

escolher Eef,i ligeiramente abaixo de EI

para poder se obter uma fração
Eef.i E1 E•

é interessanteQuetambém'.}emos

representativa da ia. seção da curva. Fig.TIZ:.1 primeira seção da curvo q x E .

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

começamos, na Fig. m.i, com a amostra descarregada, a fim de Que V"i seja igual

a V,. J e escolhemos V,. (negativ,J) convenientemente, de modo Que EQ4',; dado por IV.2,

cumpra a condição Além disso fazemos também E~ ) Eu (Se

fizermos E,. ( Eu' a seção da curva considerada não se estenderá. até Eu). Neste

caso a amostra começa a se carregar positivamente (pois Cf > i se Ej ( Eef,i < Eu )

e o potencial de superfície vai ficando cada vez menos negativo até Que

<IV.3)
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est.abilizar-se-á em Vs = VS,f= VII+ VF· Esse pot.encial é negativo pois, para

Ep > Eu ,a desigualdade Ep - Eu = -eVs,ç > O deve ser sat.isfeita.

...........

A Eeç cresce desde um valor inicial

Ep - elVrl at.é Eu. Se Ee"i Tor ligeirament.e

maior Que Et ' uma fração significativa da

1

".~·r· "·"r::.~::··" .
. : :... .

'2a. seção coderá ser obtida, como mostra

a Fig. IV.2.
E :Eef iI :.....-..:.. E

Fig.ISZ:.2 Segunda seção da curva q x E.

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

começamos, considerando a Fig. m.i, com uma amostr3. descarregada e aterrada e

com E,.) Eu. Neste caso VS,i= O , Ee"i = E,. e (j < i. Iniciada a irradiação, a

amostra comEiça a acumular carga nEigativa, o potencial de SUPEiTlcie vai se

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

A acumulação de carga continua até Que

ElI = eVII ' Quando

relação

CF = 1 e I<t)= O. O potencial de 5uperflcie final obedecerá. à

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

fração da 3a. seção Que pode ser obtida
E

..- .
..

.....•... ..~ .

'.. .: : :· ..· ..· ..: : :: : : •.

•. : •.. . .

1

Que sedepende, evidentemente, da Ep

Ee#,i = E,. até Eu. Nessas condições. a

fixar no inicio do expar imanto . Er En Eef.i•• •
Fig.nz:.3 Terceira seção da curva (TxE.

IV.5. Extensão dQ método QiI3 ~ ã emissão secundária 1m cordJtores

o método cue acabamos de descrever pode ser estendido para se estudar

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

superf lcie sUPlirior de uma plillcula isolantli com o metal am vista.

Neste caso a experiência será realizada mais facilmenta porQue a superflcia

irradiada será sempre uma ecuiootencial. independentemente do feixe deeositar ou

não cargas na superflcie de uma maneira uniforme, e porQue Vs pode ser:' medido

diretamente atravás de um divisor capacitivo (39) Com os isolantes os cuidados

precisam ser maiores porQue a densidade superficial de carga deve ser, e:.n cada

instante. semere uniforme em toda extensão da área irradiada. Isto nos obrigou a

projetar um acelerador de elétrons Que cumpra essa exigência, isto é, Que deposoite

uniformemente a carga sobre a superficie (Em caso contrário, cada ponto da
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IV .6. Procedimentos Dara descarregar ª amostra

experimento sempre com a amostra descarregada. Para isso diferentes amostras

virgens podemser utilizadas ou umamesmaamostra pode ser descarregada, depois

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

conhecer o potencial de superfIcie, Vs ' umavez Que o procedimento a ser seguido

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

separadamente as três situações estudadas nas seções anteriores.

IVE~. Amostra carregada negativamente com elétrons de energia

efetiva inicial menor Que a energia

cruzamento.

Ao final do experimento descrito na seção

do 1! ponto de

IV.2 a amostra

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

potencial do catodo. Para descarregar a amo=tra completamente, o 1~ passo é

aterrá-I •. Ei., e5iQuem.tio.mente,•• itu.yão do potilnoi.l de superfIoie .nte_ iI

após o aterramento:

vs,1 = V F

I
VI = V -V < O
5,1 F r

Fig. rI. 4 o Potencial de superf'-cie após o
término da irradiação.

Fi g.m:. 4 b Potencial de 5uperf'-cie após o
aterramento.



46

o potencial V'S,, = VP' - Vr é menor Que zero. oois o cotencial do

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

poda sar vi.to algabrioamantil. Da fato, .a no inlcio da irradiação, o faixa

conseguiu chegar na amostra é porque. pela equação IV.2 Ee"i = E,. + eVr

= -eVF'+ eVr > O, o Que nos conduz a Vr > VF e V'S,f = VF'- Vr (O. Por out.ro

lado, havia a condição inicial Ee,,i ( E, = eVI Que nos leva a

-( VF - Vr ) ( VI' Como VF'- Vr (O, podemos

escrever ainda Que

(IV.5)

o segundo passo para descarregar a amostra consiste em irradiá-Ia com

elétrons de energia Ep = Eu = eVu. Se Ep = Eu e o cotencial de superfície inicial

para esta nova irradiação é Vp'- Vr ( O , então Ee"i = Eu + e( Vp'- Vr). Por outro

lado, se cor IV.5 1Vp'- Vrl ( VI' então EQf,i= eVII+ e (Vp'- Vr ) = e\'lI -eIVp'- Vrl

será maior Que eV"-eV1• Mas eV" - eVI) eVI cois sabemos. excerimentalmente. Que

Vu» VI' Logo EQf,i> eV,= EI' Isto nos mostra Que, fazendo Ep = Eu estamos dentro

das condições iniciais estabelecidas cara o it.em IV.3, cois das considerações

feitas acima o potencial de superfIcie no inIcio da irradiação é negat.ivo e E, <

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

carrilgar posit.ivamanta a o potancial da .uparflcia vai ficando cada vaz mano.

negativo até Que Ee, = Eu + eVs = Eu ' o Que imclica em se ter Vs = O. Comisso. no

término da irradiação. a amostra estará comcletamente descarregada.
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crimários

de energia maior aue a energia do 2! ponto de cruzamento e energia

efetiva inicial entre as energias dos 1! e 2! pontos de cruzamento

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

carregada positivamente e o seu potencial de superflcie é VS,F= VII+ VF . Como

antes, o 1~ passo para descarregá-Ia é aterrá-Ia. Os eSQuemas abaixo representam

II
Fig.N:. 5a Potencial de superflcie após o

término da irradiação.

VI =V +v -V >0
s,f II F r

Fig. 17. 5b Potencial da superfície após o
aterramento.

Como já foi visto na seção rV.3, VS,F = VII+ VF < O decorre do fato

de Ep ) Eu· Por outro lado, V'S,F) O decorre do fato de ESF,i< Eu. De fato,

se Eef,; = -eVF + eVr ( eE", então -(VF - Vr) < VII' Disto conclulmos Que V'S,F=

VII+ VF - Vr = VII- r - (VF - Vr) J ) O. Esse resultado era esperado pois a amostra

está carregada positivamente e a sua sup&rflcie inferior metalizada encontra-se

aterrada.

o 2! passo para descarregar a amostra consiste em irradiá-Ia com

elétrons de energia Ep = Eu = eVII . Se isto é feito, Eef,; = eVII+ eV'S,f ) Eu ' pois

V'S,f } O. Iniciada a irradiação. a amostra começa a se carregar negativamente de

forma rápida. corQue. além de (j ser menor Que 1. uma certa fração dos

emitidos.
Que code ser significativa decendendo da intensidade de V'", • é t.razida
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da volta para a suparficia, paIo fato da V'S,f } O. Esta procasso continua até Qua

toda oarga positiva tenha sido oompensada, o Que ocorre Quando Eef= Eu + eVs = Eu,

ou seja, Quando Vs = O. Nesse instante a amostra estará completamente

descarregada.

lV.6.3. Amostra carregada negativamente com elétrons de

energia efetiva inicial maior Que a energia do 2!

ponto de cruzamento

Ao final da experi~noia dasorita na seção IV.4, a amostra enoontra-se

carregada negati vamente e seu potencial de sUPEilrflcie está est.abilizado em

t./s,r = VII + VF <eQuação IV.4). Esse potencial, evidentemente é negativo pois a

amostra está aterrada e carregada negativamente. Neste caso o procedimento para

descarregar a amostra não é único. Se V" + VII< O é tal Que, iQ. a fazer Ep = EII'

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

amostra poderá ser descarregada comDletamente numa única etapa. Para

isto é preciso Que O < IVF + Vnl < V'I - V, I desigualdade Que decorre da

condição E, < Eef,i < EII'

Se, por outro lado, IVF + VII' } VII- V, I o descarregamento deverá ser

feito por etapas. Começa-se primeiramente, com Ep } Eu ' escolhido de forma a

obedecer à desigualdade E, < Eef,i < EII' Iniciada a irradiação a amostra começa a se

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

potencial de super.ficie Tinal VS,f Tica um rouco meno. negativo. O procedimento

deverá prosseguir até Que IV!,,' < VII- V, ' Quando então bastará Tazer Ep = EIJse

Quisermos descarregar a amostra completamente.

Os procedimentos descritos são indicados Quando Queremos descarregar

comDletamente a amostra. O inconveniente em aplicá-Ios é Que em todas as

situações tratadas a Ee, acroxima-se de Eu de Torma muito lenta (às vezes é

preciso esperar mlaia hora ou mais para QUIao potencial dia liuPlarflcie e.tabilizlil-

SOla Iam zlaro volt.s). No itlam sola9uintladlascrlaverEilmo.um mecanismo que permitirá

descarregar a amostra ~ completamente de uma forma mais rápida.



49

'IV.7.1. O mecanismo de auto-regu1ação

Na aXPilri~ncia dilliCrit.a em IV.3 uma das condiçõils ilst.abillilcidas dizia

Que E,. deveria ser maior Que EII'Esta condição adicional foi imposta para Que Eef'

oudesse crescer desde umoeaueno valor acima de E.até E" ; se não fosse assim Ee1'

não chegaria em EII'

Suponhamos, oo~ um instante, Que Ep < EII e Que, para um Vr < O

conveniente, El < Eef',i< EII. Como inicio da irradiação a amostra começa, como no

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

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

E,. (oel~ eQuação I1I.2),Que, oor sua vez, é menor Que E" cor hioótese. Nesse

instante, cor tanto, o númaro total de elétrons emitidos pela superflcie ainda é

maior Que o número de crimários. Poder-se-ia escerar, então, Que a amostra

continuaria a se carregar cositivamente até Que Eef atingisse o valor E" ' Quando

I(t) = O. Isto, corém, não ti! o Que ocorre. A razão é Que a oartir do momentoem aue

Vs começa a ficar lJOsitivo, decois de cassar celo zero, o camoo elétrico entre a

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

começama ser chamados de volta, isto é, a eQuação III.7 deixa de valer e oassa a

vigorar a eauação III.13 Que é válida para Vs > O. O eQuillbrio entre o nfl.de

elétrons incidentes e emergentes estabelece-se Quando o n~ de elétrons emitidos

menos o n~ de recolhidos torna-se igual ao n~ dos crimários, ou. em termos de

corrente, QuandoI<t)= I••+ Ig<t)+ Iril = O (eQuaçãoIII.4).

LembrandoQue O'= - 10'/1,., a corrente associada aos elétrons emitidos

qUil são recaoturados para Que o &lQuillbriose &lstabelilyapoderá sar &lscrita

como

ou como

1
Ire =-IO'(1-~), (IV.6)
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<IV.7)

uma vez Que a fração dos recapturados - Ira/IO' é dada pela eauação 111.10.Este

último resultado tambémpoderia ter sido obtido a partir da eQuação I1I.13.comoera

de se esperar.

Considerando Qua a maior parte dos amitidos t~m enargia da ordam de i a

2 elet.ron-volt.s, basta que o pot.encial da superflcie fiQue ligeiramente positivo

para que o pont.ode equillbrio seja atingido.

Esse processo pelo Qual o pot.encial de superflcie estabiliza-se num

valor um pouco acima de zero volts Quando E, < EQf,i< Eu e Ep < Eu ' foi

designado "mecanismo de aut.o-regulaçãoJJ por Gross e colaboradores Que o

discutiram em detalhes na Ref. 39.

1V.72. Energia efetiva inicial e energia dos elétrons grimários menores QUe

a energia do z! DOntode cruzamento. Cu'va de oorrente

No caso QUeacabamos de tratar a corrente total I(t) ainda pode estar

longe de zero pouco antils do potencial de sUPilrflciil Sil tornar positivo.

Entretanto, QUandoVs começa a ficar positivo a corrente deve cair bruscamente

para Zilro, pois. oomo vimos. basta Que o potencial dil supilt"'ficie elevil-se 1 a 2

volt.s acima de zero para Que um granda número de elétrons seia chamado de volta.

o Que faz com Que a corrente I(t) dada pela equação I1I.4vá para zero rapidamente.

Nesta caso a curva Ixt deve apresentar umdeqrau (Figura IV.6).

Essa fenômeno, Que será discutido em mais detalhes no capitUlO VIII.

permite verificar a correção da teoria ou da montagem. pois somente será

observado se a deposição de carga for feita de maneira absolutamente uniforme
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e a emissão. considerando várias regiões da amostra, Tor regular.

I

ti t

Fig.I7.6 Curvo de corrente através da amostra apresentando uma queda abrupta
(degrau)no instante ti.

IV.7.3. utilização do mecanismo de auto-regulação para desc;;arregar a amostra

Nas situaçõQs dQsoritas no item IV.6, amostras oom excesso de carga

foram descarregadas usando elétrons com energias E,.. = EII" A operação é lenta

porQue a corrente I<t) através da amostra, Que em última análise é a responsável

simultânea e lentamente para zero à medida Que ~ ...• 1 (ou Eeç ...•EII), pois ~

varia muito pouco nas proximidades de EIl'

Se, por outro lado, Ep ( Eu as coisas se passarão de maneira bem

diferent.e, porQue Vs(t> chega em zero antes Que I(t) o faça. Comoa amostra precisa

carregar-se muit.o pouco, depois Que Vs passar pelo zero, para Que I<t)=

I,.. + Io-(t) + IrQ<t) = 0, a estabilização do potencial V, ocorrerá num tempo

relativamente curt.o Quando comparado com a situação em Que se usou E,.. = Eu. Além

disso, desde Que o potencial Vs excede o zero por cerca de 1 a 2 volts, podemos

dizer Que a amost.ra encontra-se ~ Que totalmente descarregada, Quando
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o potencial Vs se estabiliza. Para a maioria das situações práticas esse pequeno

excesso é perfeitament.e tolerável.

IV.8. º PotencW da sUperf'lcie

IV.B.i. Mlidida diret.oa do pot.gnoial cHa ~ioica

O metodo proposto no item IV.1 para levantar a curva O'xE requer o

conheciment.o de Ip , I(t) e Vs(t) para que se possa utilizar a equação IV.1. As

correntes I<t) e lp podem ser obtidas, respectivamente, por' meio de um registrador

a.coplado ao elet.rdmetro da Fig. m.i e um copo de Faraday. O potencial Vs(t) pode

ser medido diretamente ou determinado indiretamente a partir da capacit~ncia da

amostra e da int.egração da curva de corrente Ht).

SQ a _uPQrfioiQ superior da amostra também QstivQr mQtalizada, como no

caso da situação tratada na Seção IV.5, o potencial de superflcie poderá ser

medido diretamente através de um divisar capacitivo (39). Mas tanto neste caso

quanto naquele em que a superf'lcie superior não está metalizada, o potencial

t.ambém poderá ser medido, de modo semelhante àquele empregado por Moreno e

Gross (67), pelo método do capacit.or vibrante, que será o adot.ado neste trabalho. A

amostra, posta a vibrar, induz um pequeno sinal A.C. num resistor R de medida, cujo

valor eficaz (da ordem de micro-volt) é medido por um amplificador lock-in e

relacionado, por meio dQ uma calibração, com o potencial dQ superflcie da amostra.

Com esse sist.ema podemos registrar a evolução temporal do pot.encial de

superficie durante a irradiação, pois o amplificador lock-in, da mesma forma que o
"

eletrometro, t.ambémpode ser acoplado a um registrador. Os detalhes da técnica e

da montagem adotada serão discutidos no Cap. VII.
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1V.82. Determinação do potencial de supeflcie a partir da cuva de cor'f'Qflte

através da amostra.

Num sistema capacitivo como o eSQuematizado na Fig. III.i, onde as

dimensões laterais da amostra são grandes Quando comcaradas com sua escessura.

a corrente I<t)através do material code, em geral. ser excressa como

I(t) = a dD~~,t) + Ic (x,t) ,
(IV.8)

onde ª- é a área da amostra. D o deslocamento elétrico, I.::a corrente de condução

e A e t. as coordenadas escacial e temcoral respectivamente. Se o material

isolante em estudo cuder ser considerado ideal. isto é. se as fugas cuderem ser

desprezadas. Ic = O . D = ~E e a eQuação IV.Scoderá ser escrita como

<IV.9)

onde C é a capacitância da amostra. Integrando a excressão (IV.9) podemos

determinar Vs(t) pela relação

t
Vs(t) - Vs(O)= ~ f I(t) dt

o
<IV.iO>

P.3ra determinar a integral na eQuação IV.iO, medimos a área

oorrsspondents no gráfioo Ixt com o auxilio de um planimetro. Para determinar C,

metali2amos ambas as faces de uma amostra id~ntica. 'a Que será irradiada ou a

própria amostra depois de ter sido utili2ada e medimos sua. capacitância por meio

de uma pont.e.
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de um modo geral,

duas desvantagens em relação à medida direta do potencial:

i~ O potencial de superflcie não é, exatamente, aquele dado pela

expressão IV_iO, uma vez Que a carga armazenada localiza-se a uma certa

profundidade abaixo da superflcie. Este problema agrava-se à medida Que

trabalhamos com amostras cada vez menos espessas ou à medida Que aumentamos

a energia do feixe.

~ O método funciona. sem maiores crecauções somente cara materiais

isolantes em Que Ic possa ser desprezada. Se houver corrente de fuga devemos

inserir um capacitor blc:.ouearlte de valor suficientemente peoueno entr-e a

amostra a ser investigada e a fonte de polarização, a tim de garantir Que o

potencial de superfície da amostra flutue livremente (40) Há casos, entretanto,

em que le: deve ser considerada. Por exemplo, Quando estamos investigando o

transporte de cargas através de isolantes não ideais, o mecanismo de condução

deve ser representado por intermédio da corrente de condução Ie:(x.t)_ Nessas

ocasiões a medida direta de Vs é mais interessante.
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CAPÍTULo V

o MÉTODO 00 PULSO INTRODUZIDO I'€STE TRABALHJ

V.i. Introdu~

o método do pulso criado para medir o coeficiente de emissão secundária

em isolantes, descrito no final do Cap. II, minimiza o carregamento do isolante,

reduzindo a carga necessária para cada medida. Esta providência, ao lado do uso

de amostras de grande capacitância, minimiza, também, a varia9ão do potencial de

sUPlilrfioilild. Olmostra, dur.nte •• ção do pulso, impedindo, oom isso, Que venhOl•

ultrapassar aQuele do coletor e evitando Que a energia dos elétrons Que estão se

dirigindo para a amostra sofra alterações significativas. Quanto mais se observar

estas condições preliminares melhor será a medida. Além disso, considera-se Que

esta é uma medida de não distorcida uma vez Que o campo elétrico

desenvolvido na amostra sob a ação do pulso não é suficiente para interferir na

emissão secundária (64).

No método descrito por von Seggern (40) , por outro lado, a emissão

secundária é estudada a partir da própria evolução temporal da carga armazenada

e do potenci.l dlil sUPlilrflcilil à. mlildid. QUlilo .lvo lilstá slilndo irr.diado pelo flii!ixe.

De modo Que enQuanto num método a carga acumulada é um empecilho para a medida,

se certos cuidados não forem tomados, no outro ela é fundamental para a mediria,

pois provoca a variOlção do potlii!nci.l dlil suparflcilil lilconssQuentemente a variação

de energia dos elétrons Que atingem a amostra, o Que permite percorrer toda a

curva crxE 1\ N
com somente tres operaçoes.

Von Seggern, no entanto, pressupõe Que a carga armazenada pelo

dielétrico não interfere no processo da emissão, o Que não é verdade. conforme

tivemos oportunidade de observar no decorrer deste trabalho (Ver Cap.!X). De

sorte Que, medidas de O" realizadas como ele sugeriu são medidas Que apresentam

distorção, ou em outras palavras, são medidas Que permitem estudar a emissão
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secundária em materiais isolantes carregados, o Que, diga-se de passagem, pode

ser tão importante Quanto estudar a emissão secundária em isolantes neutros (Ver

Capitulo Final). M.s com uma modiTicaçãono mQtodoQ possivel, usando .ind ••

montagemesauematizada na Fig. IlI.1, medir usem distorção. embora tenhamos,

com isso, de abandonar o principio de um. medida dinamica, para recair num.

medidaestática.

V2. Descr4:ão do Método

Comrelação ao métododescrito por von Seggern (40) a intQrfarÉincia na

amissio S&cund~ria só nio acontscs no inicio da irradiação Quando a amolitra

ainda está descarregada. Ocorreu-nos. então. levantar a curva uxE levando em

conta unicamente correntes iniciais . A relação básica a ser usada ainda é a

eauação 111.8,mas tomada apenas no instante t igual a zero. Assim, se fizermos

I<t=Q)= 11e Eef(t = Q)= Eef,i ' ela poderá ser reescrita como

I.) - 1- ....!.

u (EQf',; - Ip
(V.i)

Para obter a curva uxE, variamos convenientemente a Eef,i ' às custas da

polarização Vr aplicada na parte de trás da amostra (Fig. 111.1)ou da energia Ep

dos elétrons do feixe, dependendo da seção da curva Que estiver sendo construida

(Fig. 1.4). E entre uma irradiação e a seguinte, utilizamos o próprio feixe para

descarregar a amostra. A diferença entre este procedimento e aQuele descrito no

Caco IV. é aue agora cada seção da curva uxE (Fig. 1.4)é obtida a cartir de um

conjunto de curvas de corrente versus tempo(pulsos de corrente, na realidade, em

aue acenas o valor inicial da corrente é considerado) e não a cartir de uma

única curva. Além do mais não há necessidade de registrar a evolução do
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potencial de superficie uma vez Que somente o valor inicial desse potencial, Que

será semcre ajustado creviamente. nos interessa.

Esse método é semelhante ao do culso descrito no final do Capo 11. A

diferença maior está na montagem Que cermite obter as seções I e II (Fig. 1.4) da

curva G'xE, como se verá em seguida, fixando-se a energia Ep dos elétrons do

feixe e variando-se acenas Vr, o Que facilita enormemente a medida. Além disso, os

pulsos de corrente são registrados diretamente com o auxilio de um registrador e

não por meio de um osciloscópio (como se faz no método convencional> pois a

capacit~ncia das amostras utilizadas nos autoriza a trabalhar com inlitrumento com

temco de rescosta maior Que o de um osciloscócio.

V.3. Obtenção das seções da curva f1xE ª eSQUerdadR. j.,! oonto 4!: cruzamento QY

~ ~ j.,! ~ 'l!- Ixmtos de cruzamento Il§lg método do oo1so

Para construir as seções I ou II da curva G'xE pelo método do pulso,

começamos com a amostra da Fig. III.i descarrega da e polarizada negativamente.

Fixamos Ep num valor um pouco abaixo de EII ' por conveniência, e medimos a

corrente do feixe (Ip) com um coco de Faraday (Ver Seção VII.2.2L A energia

efetiva inicial será dada cela eQuação IV.2 • reescrita como segue:

Para a seção I escolhemos V,.. de modo Que Eef,i cumcra a condição O < Eef,i < E, ;

cara a seção 11, V,.. deve ser tal Que E, < Eef,i < Eu.

a feixe. ajustado sobre o alvo. é então liberado cor alguns segundos

apenas. já Que somente o valor da corrente atravessando a amostra no instante

zero nos interessa. Em seguida a amostra é aterrada e reirradiada para Que seja
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escolhe Ep um pouco menor Que Eu , pois assim fica assegurado Que o potencial de

superf'icie estará muito próximo de zero volts no término do processo de

neutralização da carga em excesso, conforme ficou estabelecido em IV.7.3).

Tendo as correntes li ,medida a partir do i~ pulso registrado, e1

medida previamente, determinamos A fim de obter

. O'n(Eef,in)' alteramos, sucessivamente. a polarização para

Vr2• Vr3, .... Vrn e, para cada Vr- fixado. repetimos as oper-ações descritas

acima.

V.4. Dbte~o da seção da ~ flxE ª direita do segundo oonto de cruzamento

~ método d12. 00150

Par-a construir a seção à direita do segundo ponto de cruzamento.

começamos, antes de cada pulso, com a amostra descarregada e aterrada (Vr = 0>.

ComoconseQuiinica Ee, ,i = Ep (equação IV.2).

Os pontos da curva são obtidos irradiando-se a amostra. sucessivamente.

com elétrons de energia El" (maior Que Eu) igual a El" ,Ep , ... , El"n .1 2 A partir

dos pulsos registrados e das correntes Ip , Ip , ... , Ip medidas determinamos,1 2 n

pela eQuação V.i.

O orocedimento neste caso, embora análogo ao anterior, exige um oouco

mais de trabalho. pois entre um pulso e o seguinte será preciso ajustar o feixe

cara a nova energia E,.. assim como medir a corrente a ele associada. Além do

ser irradiada com elétrons de energia Ep um couco menor Que E", o Que implica em

novo ajuste do feixe.
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CAPÍTLt.o VI

A CONSTRUÇÃO 00 ACELERADOR DE ELÉTRONS

VI.i. Introdução

Tendo em vista as medidas pretendidas para o presente trabalho e

madid.s futuras com poÜmaro5, utilizando faixa de 6!létron. de baixa penetragão,

decidimos construir um acelerador de elétrons obedecendo às seguintes

esceci ficações:

1) Que possa operar, no ml.nimo,na faixa de energia de i a 20 keV..

ii) Que fornega uma corrente variável entre iO-6A e iO-iOA, Que seja praticamente

independente da energia dos elétrons do feixe,

ÜD QUliproduza um fliix&lda al~t.ron_ com _ação rat.a circular cujo diSmat.ro,medido

no plano da amostra, possa ser escolhido entre 1mm e 80mm, isto é, Que

possamos trabalhar com feixe focalizado ou desfocalizado,

iv) Que permita depositar uniformemente a carga sobre a amostra, sempre Que

desejado e

v) Que o emi•• or de elÉltrons tenha vida de alguma. dezena. de hora., no mlnimo,

e Que .eja compativel com o fato do .i.tema ter de .er aberto com freQuência

cara substituição de amostras.

Para atender a essas escecificações optamos por um sistema óPtico

eletrBnico conhecido como t.etrodo (cat.odo, grade moduladora, primeiro e segundo

anodos) em associação com uma bobina <lent.e de projeção principaD, para focalizar

magneticamente o feixe (Fig. VI.1). Comoemissor de elétrons (catodo) optamos por

um filamento metálico de tungst.ênio não toriado no format.o de um "V", aquecido

diretamente por uma corrente Que o atravessa (Ver Ref. 17, Capo lI, para mais

detalhes).
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Filamento --t-...IU' '-GradeL ~ Moduladora

- 12 Anodo

Fig.E:.1 Diooramodeumcanhão de elé
trons, tipo fetrodo, com foca-
lilação magnética.

-Bobina

-2~Anodo
(aterrado)

A configuração tetrodo. ao contrário daauela mais simcles conhecida

como triodo (catodo, grade e primeiro anodo>,permite trabalhar com uma corrente

de feixe aue é craticamente indecendente da diferença de cotencial entre o

filamento e o segundo anodo (Quedetermina a energia dos elétrons do feixe) uma

vez Queo camco elétrico nas vizinhanças do filamento vemdo crimeiro anodo. Esta

caracteristica torna mais cômodoo ajuste do feixe nas ocasiões em Que variamos

sua energia. crincicalmente Quandoa faixa de oceração é tão amcla Ql'3.ntoa Que

estabelecemos em D. Além disso a diferença de cotencial entre a grade e o

filamento necessária cara interromcer o feixe, isto é, a tensão de corte do feixe,

é menor neste caso (Ver Ref'. 16. emescecial o Cac. 4>'

Do ponto di! vista da óptica-eli!tr8nica umsistema misto comoo descrito

(lentes eletrostáticas mais lente magnética) acresenta inúmeras vantagens

(aberrações menores, abertura maior e melhor acroveitamento da corrente do

catodo) sobre os sistemas Queemcregamsomente lentes eletrostáticas (Ver Ref. 16

c.311-5). Entretanto, no caso de um acarelho comoo nosso Quenão tem (nem
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precisa ter) o mesmograu de sofisticação de um microscópio eletrônico, por

exemplo, não são apenas essas vantagens Que determinam sua escolha; são

principalmente as considerações de ordem prática. Emgeral é muito diflcil, dadas

as dificuldades naturais de construção. fazer com Queo eixo óptico do sistema

coincida com o eixo de t.odo o conjunto mecânico. Que é compost.o por vários

cilindros em série e supostament.ecoaxiais. Por esta razão o feixe dificilmente se

apresentará centrado depois Que todos os eletrodos estiverem polarizados. Se a

configurayão óptica-eletrônica empregar uma bobina para fazer a focalizayão

principal. a centralização poderá ser feit.a de modomuito simples. inclinando-se

ligeiramente o eixo da bobina, conforme se verá mais adiante.

Por out.ro lado aprendemos por experiiãncia Que. se o acelerador deve

trabalhar numa faixa ampla de energia, é mais fácil, de um modogeral, construir.

ajustar e operar um sistema Que adote focalização (principal) magnética do Que um

sistema Queadote focalização eletrostática.

Por sua VilZa ilscolha dil umfilamilnto mstálico. dil tungstiinio ou t~ntalo.

comoemissor é a opção natural Quandoo vácuo durante a operação é relativamente

pobre <10-6 - 10-5 torr). comoacontscil ilmmuit.os.istli!mas não .alados QUSprecisam

ser abertos com freQuiãncia para substituição de amostras (68). Ao contrário do

emissor de óxido, não é vulnerável ao bombardeio de íons positivos Quandoem uso

nem se torna inativo Quandoexposto ao ar depois de esfriado (32,33). A menos Que

um propósito ilspa01fioo ilxija a utilização da um outro t.ipo da emissor (69), o

filamento metálico continuará sendo, em virtude das facilidades de obtenção e

construção, umaboa opção mesmoQueas condições de vácuo sejam melhores. Certos

peSQuisadores, por exemplo. embora usando como fonte de elétrons um canhão

comercial para tubo de TV ou osciloscóPio, preferem até, por umaou outra razão,

substituir o emissor de óxido. comumente utilizado nesses canhões. por um

filamento ou t.ira de tun9stiãnio (70,71).
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Vl2. Detalhes de constru~o ~ montagem dos diversos elementos do sistema oDtico

elstr&n.ico

Vl2.1. Material empregado

As partes metálicas foram confeccionadas em aço inoxidável 304

.poi., alQmdQ I;Qr o mQno.magnQtizávaldQntrQo. a90l; au.tQnltico. (liga com alto

taor de nlQuQl)da I;QriQ300, Q um dos matariai. prefQridos na constru9ão dQ

aparelhos de alto-vácuo, por ser duro, razoavelmente fácil de ser trabalhado.

resistente à corrosão. fácil de limpar após a fabricação e de custo relativamente

ba.ixo(72).

Para fixar a grade, o primeiro anodo e o filamento usamos cerâmica de

alumina Que é o material isolante mais indicado nesses casos (Ver Ref. 72, item

5.6.3>' Para isolar a cabeça do acelerador. Que pode ficar a umpotencial de até

-20kV,do segundo anodo Queé aterrado, usamos o acrÜico.

Vl22.Construção e montagem dos eletrodos

Nas figuras VI.2,em escala. e VI.3estão representadas as dimensões

adotadas para os diversos eletrodos e/ou a forma como alguns deles foram

montados. Tanto para este sub-ltem Quanto para os Que seguem, nos valemos de

informações valiosas e detalhadas contidas, principalmente, em duas obras

recentemente publicadas. A primeira é a Ref. 17 (particularmente o Cap. 2), Que é

dirigida especificamente a pesQuisadores Que trabalham com condutibilidade

induzida por feixe de elétrons. A segunda é a Ref. 72 (especificamente as Seções

1.2. 3.5 e Cap.5) Que pode ser considerada como uma versão complementar ou

atualizada da obra clássica de J. Strong sobrs procsdimentos em física

experimental (J. Strong. "Procedures in Experimental Physics"- Prentice-Hall,

EnglewoodCliff. N.J.• 1938). A Ref. 72, em particular, apresenta não só detalhes

técnico. de montagsm e con.trução como também refer~ncia. bibliográficas

suficientes sobre a óptica-eletr8nica para a execução de projetos mais

elaborados Queo nosso.
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PARAFUSO PARA

CENTRAR 0\

FILAMENTO

O-RING

FILAMENTO (F)

12 ANODO (A1)

GRADE
MODULADORA(G}

FOLE METÁLICO (F M)

TERMINAL

ISOLANTE(TI)

HASTE METÁLICA (H M)

,
J50mm

r:lZJ-ACO

WlIZ~-ACRíLICO

1~!J;1.I-ALUMINA

)

l.

••• 22 ANODO (A2)

Fig.E.2 Secão longitudinal do canhão de elétrons mostrando detalhes e a maneira como
estão dispostos o catodo. grade moduladora. 1!. e 2!. ano dos .Os terminais para
as Iigacões elétricas não estão representados.
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o filamEint.o F most.rado na Fig. VI.2 possui t.rês grau. dEi libEirdadEi dEi

movimento. Girando o terminal isolante TI. podemos movimentá-lo segundo a direção

perpendioular ao plano Que oontém o orifÍoio oEintral da grade sem Quebrar o

vácuo. pois a haste metálica HMestá isolada do exterior por um fole metálico (FM).

de bronze-fosforoso. Este movimento pode ser feito mesmo com o acelerador em

serviço. Os deslocamentos laterais, Que servem para centrar a extremidade do

filamento em relação ao orifÍoio da grade no ato da montagem, podem ser feitos

atraVQS de Quatro parafusos (P) oolocados na. axt.remidadEis da di~mEit.ros

mutuamente perpendiculares.

Para confeccionar a grade (O)e

o 1~ anodo (Ai) , foram fresadas,

lateral de um único cilindro, de aço. Que

havia sido prévia e cuidadosamente

torneado, paralelas ao eixo do cilindro e

desloca das de i200 uma da outra. Desse

oilindro saíram a grade e o primeiro

anodo. As canaletas laterais em G e Ai

Que se adaptam perfeitamente às varetas

de alumina indica das na Fig, '11.3permitem

guiar G e Ai para as posições desejadas.

onde são então mantidos firmemente por

meio de aneis de pressão.

O segundo anodo (A2) é isolado

da parte superior do acelerador por um

VARETAS
DE

ALUMINA

'11.2.

disco de acr111co, conforme mostra a Fig, Fig.E.3 Fixação do grade maduladora e primeiro
anodo em vare tos de alumina.
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~23.Montagem e alimentação do Tilamento

O filamlinto dli tungiit~nio não toriado QUli amprligamoii

(clidido gracioiiamlintli plila G.E. dli Brasil) tlim um diSmlitro dli O,1mmli comprimlinto

de aproximadamente 8mm. Um filamento com eSSil diâmetro, aQuecido a uma

temoeratura em torno de 2300 K - 2500 K garante, numa montagem como a nossa,

uma corrente de feixe na faixa de 10-6A a 10-10A e uma vida de algumas dezenas de

horas, como desejamos (Ver Ref, 17, Cao. II e ReT. 32, 0.171).

Em aoarelhos comerciais o

filamento é fixado, geralmente. em duas

haiitliiii dil tungstsnio por milio dli solda a

ponto. Nós oreferimos fixá-Io amassando

as extremidades de dois caoilares de aço

inoxidável com diâmetro externo de 1mme

interno de O,55mmnas Quais havia sido

introduzido oreviamente (Fig.VI.4), Fig.JZI.4 Fi xaçõo do filamento.

Sa.lis dil alumina QUilhaviam sido utilizadaii num Microscópio Eliltr8nico

fabricado oela firma Zeis, modelo EM9S-2,e Que nos foram cedidas gentilmente oela

Dra. Carminda da Cruz Landim , do Instituto ds Bioci~ncias /UNESP "Campus" dil Rio

Claro, foram reaoroveitadas para fixar esses caoilares.

O filamento, uma vez montado, deve oarecer-se mais como um gramoo de

cabelo (hairoin) do Que, prooriamente, com um "V", pois observamos Que a Qualidade

da figura observada numa tela Quando o feixe está desfocalizado (ou mesmo

focalizado) deoende muito disso. Quando a montagem se assemelha a um grampo de

cabelo o ajuste da figura na tela fica mais fácil (Ver Se9ão VI.3.3),

65
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o filamento pode ser alimentado diretamente pelo secundário de um

primário é alimentado por auto-transformador <VARIAC)Que. por sua vez. está ligado

a um transformador de núcleo saturado de modo a garantir uma estabilização

mlnima de 5% para a oorrente do feixe. Ou pode também ser alimentado por uma

fonte D.C. estabilizada em corrente Que deve ser desacoplada da rede elétrica por

meio de um transformador desacoplador. também com isolação suficiente para

suportar 20kV (para mais detalhes ver Seção VI2.5'>.

VI2.4. A bobina focal izadora

A bobina focalizadora. enrolada com fio

de cobre esmaltado ni 18 num carretel de

PVC. cuias dimensões estão dadas na Carretel de PVC

Fig. VI.5. tem 1300 espiras dispostas em

apro:~imadamente 14,5 c.m.d.â. A potênci.

necessária para fornecer uma força

magneto-motriz de 1600 Axespira. a

máxima com a Qual operamos < o comumé

e
E
o•..
.•...

operar na faixa de 200 a 500 Axesp) é

oaro. da 15 w.tts. E_s. potênCia Q bam

dissipada numa bobina com tais

dimensões. de modo Que não há risco de

aquecimento excessivo, mesmo em regime

de máximasolicitação.

Fig.1ZI. 5 Bobina focalizadora.

o di~metro interno da bobina, lá 4mmmaior que o di~metro do ~ anodo

Que é envolvido por ela. Isto permite. se necessário. inclinar

ligeiramente o eixo da bobina para oentralizar o feixe, o que é feito oom o auxl1io
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de três parafusos dispostos nos vértices de um triangulo eQUilátero cujo

baricentro (O) está no eixo da bobina (Fig. VI.6). A mesa Que contém esses

parafusos tambémpode ser movimentadapara cima ou para baixoo

A alimentação é feita por umafonte DoCo estabilizada em corrente.

I.--"
I

I

I

I

I

I

I
o O'

---t---
I

I

I._--0
I

CORTEA-A ..

A

.~

VISTA DE CIMA

Figo3ZI.6 Mesa de sustentação para bobina focalizadora.

A

~

~2~. A Dolarizaçio dos diversos eletrodos

Para polarizar o. diver.o. eletrodo., t.rê. alt.ernat.iva. +-oram

consideradas:

a) A primeira consistia em utilizar um divísor de tensão feito comumconjunto de

resistores emséríe.

b) A segunda também consistia em construir um divisor de tensão. mas agora

usando pellculas resistivas de carbono de grande comprimento <30a 50cm)e

resistência, Que permitiriam uma variação continua do potencial e seriam mais

aprocriadas para suportar alta-tensão e
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c) a última consistia, simplesment.e, em eliminar o divisor de t.ensão e

adot.ar font.es de t.ensão ligadas em série.

Uma versão modificada, usando chaves rotativas (sugeridas Dor G.M.

Sandonato), de umdivisor de tensão descrito por Hepp (13) foi construlda e testada

em bancada. pellculas resoistivas de carbono com 10 cm de comprimilnto e

construldas sQgundo a táonic. utilizad. na f.bricação di! uma certa categoria di!

A (14 15) . t l' d' l' .potenciometros comerciais ' ,que conS1Se em ap lcar e epOlSpo lmerlzar uma

mistura homogênea de negro de fumo com resina fenólica dissolvida em álcool

sobre tiras de fenolite, tambémchegaram a ser test.adas.

No primeiro caso, tivemos problemas, logo de inlcio, ao tentar adquir'ir no

mercado nacional resistores apropriados para fazer um bom divisor para alta

tensão e decois croblemas comos contatos nas chaves rot.ativas. No segundo caso

os problemas surgiram na aplicação da pelicula sobre as tiras de fenolite.; com a

técnica rudimentar que estávamos ut.ilizando, não Unhamosnenhumcontrole sobre a

deposição, de modoque a resistência total de uma pellcula dificilmente podia ser

antecipada.

A alternativa que nos pareceu mais viável, e que acabou prevalecendo

tendo em vista o equipamentodisponlvel e a experiência adquirida comos divisores

de tensão, foi então a terceira; isto é, decidimo-nos a polarizar os diversos

eletrodos emcregando fontes de tensão ligadas em série. As ligações elétricas

estão ilsquematizadas; na Fig. VI.7. Devido às; caraoterls;tioas; do acelerador e/ou

das medidas pretendidas, o segundo anodo que termina numa câmara de amostras,

deve ser aterrado o que nos obriga a polarizar negativamente o filamento e todos

os outros elementos do sistema óptico-eletrônico. As fontes F2, F3 e F4 devemser

isoladas eletricamente da rede e ter seus terminais com isolação suficiente cara

Que possam ser ajustadas pelo operador, mesmoQuando a diferença de potencial

entre o ~ anodo e o filamento for de 20kV.O cotencial mais baixo será semcre o

da grade cara que ela cossa exercer a sua função que é a de modular ou bloquear

o feixe quando necessário.
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Fonte de corre~~>D.C. d. O a 3}

Font. D.e. de

/ O a 500 V

\IE

......-Font. D.C.--,
de O a 45 V

(pilhas em série)

F3

F2

-Grade
moduladora

Filam.nto

F4=:l
~

nans formador
desacoplador

F1

22Anodo- "
Fonte D.C. d.

O a 20 KV

Fig.JZI.7 Diagrama indicando a disposição das fontes de tensão que polarizam os
diversos elementos do sistema óptico-.'etrônico.

As fontes F2 e F4 são isoladas eletricamente da rede às custas de

transformadores de isolação (transformadores desacopladores). Estes podem ter

S61US enrolamentos isolados por óleo (Ver Ref. 17, p.38), por resina de poliester(16)

ou mesmooelo ar. Esta última alternativa. já usada com sucesso no IF-USPpara

desacoolar da rede a fonte Que alimenta o filamento do canhão de elétrons do

Acelerador Linear. foi a escolhida. oois nos oareceu a mais viável.
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o secundário desse transformador é enrolado num carretel de PVCQue

tem uma bucha de Teflon em cada extremidade (Fig. VJ.8a.>. As espiras mais

externas do secundário ficam a mais de Sem, tomando um caminho pelo ar, de

QualQuer pont.o at.err'ado (núoleo 61oaixa de aluminio de pr'ot.eçio), de modoQue em

pr'incipio a isolaçio ofsr'ecida pelo ar' deve .upor't.ar', em dias úmidos;,no minimo

SOkV. Dentro de nossas possibilidades, eles foram testados até 28kV sem

aPresentar QuaisQuer problemas.

,.
UCLEO DO TRANSFORMADOR

1~t~1

--
~ ••..TE

~

,~,

~"

~

l~~
" ,

y

PVC

FLON

,
NUCLEO DO TRANSFORMADOR

Fig.1ZI.8a Carretel para enrolara secun
dár-io do transformador de isQ.

loção.

Fig.3ZI. 8 b Forma do núcleo do transfor
mador de isol ação .

No caso espacifico QU61estamo. tr'atando as buchas de Teflon podar'iam

ser' disp&nsadaSi.No &ntanto, &SS&Str'anSifor'mador'&stam Siido utilizado Si tamb&m

para alimentar fonte em ~érie com eletr8metro, de modoQue correntes de fuga do

secundário para o núcleo aterrado seriam registradas como correntes espúrias

pelo eletrômetro <VerCapoVII>. Nesse caso as buchas de Teflon são necessárias.

Esses transformadores são de construção relativamente simples e

&conômica, e &xigsampouca ou n&nhumamanutenção por longo tempo se for61m

protegidos contra a pOeira. Contudo precisam ser projetados e empregadOScom

certo cuidado. POr' r'azões t.Eicnicas(espaço, mater'ial dis;ponivel atc) as; chapas;

do núcleo são no formato de um "U" ao contrário do convencional em "E", Que

permitiria uma transformação mais eficiente (Fig. VI.8.b). Emvista disso, para se
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ter uma transformação de 1:1 , é preciso enrolar o secundário com mais espiras

Que o primário, isto é, se N1 e N2 forem respectivamente o número de esoiras do

prim~rio il ~ilcundário ilntio N2 = kN1 com k > i. O v~lor dil k dilPilnde da potanci~

solicitada pela fonte a ser alimentada e deve, portanto, ser determinado para cada

caso. <Por exemplo, para alimentar uma fonte Que consome 150 watts

enrolamos um transformador com N1 = 900 e N2 = 1150 espiras de fio n€ 20 , de

modo Que k ~ 1,28 nesse caso). Assim, se um transformador for projetado para

alimentar uma fonte Que solicita 150 watts não deverá ser empregado para

alimentar uma outra Que solicite 10 watts, pois a tensão na saida do secundário,

para um consumo dessa. ordem, pode ultrapassa.r os limites de tolerância para a

alimentação especificados pelo fabricante.

Por outro lado, a dispersão relativamente grande das linhas de campo

magnética nesse tipo de transformador provoca perturbações no feixe de elétrons,

principalmente naQueles de baixa energia. Um transformador desses colocado a

SOem do corpo do acelerador é capaz de induzir uma varredura de 60Hz de cerca

de 1cm de extensão num feixe de elétrons de 1keV, de modo Que fica imposslvel

focalizá-Io. Por isso esses transformadores tEâmsido colocados a uma distância

minim~ de 2,5m do corpo do acelerador (Sioluçio m~iSi econ8mica que procurar

blindá-Ios) .

VI.3. Detalhes relacionados ~ ª ooeração dos diversos elementos do sistema

oDtico-eletr&nico

VI.3.1. A vida do filament.o

Num meio em que a pressão é da ordem de 10-6 (ou às vezes 10-7 torr)

como é o nosso caso, a vida do filamento depende principalmente da taxa de

evaporaç:ão do metal (68), ou sej~, depende b~sicament.e da sua

temperatura Quando em serviço. Examinando as curvas apresentadas

por Bloomer(77),num trabalho sobre vida de filament.o em microscópios eletr8nicos, é

pOSislvsl infsrir que, se um filamento ds tungstEânio ds aproximadamente 0,1mmdQ
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diâmetro operasse a uma temperatura de 2500 K no interior de um microscópio

Iillliltr8nico hipotiàtico IilmQue o v~cuo fo•• e iguõi.l õi.Ono•• o e IilmQue õi.tensão

acelerador a fosse de 20kV, igual à màximapara o nosso acelerador, deveria durar

cerca de 100 horas.

A nossa experiência confirma esse resultado pois, trabalhando a uma

temperatura Que raramente tem ultrapassado os 2500 K, a vida de nossos

filamentos facilmente tem excedido as 100 horas (Na realidade nenhum deles chegou

a ficar inutilizado pelo tempo de uso i as substituições têm sido feitas apenas por

precaução ou por causa de acidentes acontecidos durante a operação ou limpeza da

máauina>. Atribuimos essa vida longa não só à temperatura e vácuo relativamente

alto. mõi..tambiàmao fato do filõi.mlilntopodlilr ficõi.r isolado da câmara de amostra

através de uma válvula de gaveta aue é fechada toda vez Que aQuela é aberta para

colocação ou retirada de amostras. Esse procedimento reduz o contato do filamento

com o ar ou o vapor de água Que, segundo Bloomer (77), são fatores Que também

limitam a vida de um filamento.

Diga-se de passagem, Que vida longa para o emissor é um dos beneficios

Que lucrõi.mo. ao no. deoidirmo. pela construção de!ite acelerador. É muito comum

nos dias de hoje, dada a disponibilidade em muitos centros de peSQuisa, utilizar

microscópios eletr8nicos de varredura em experiência. como as Que descrevemos

no Cap. l, ao contrário do Que acontecia na década de 50, por exemplo, Quando cada

peSQuisador, visando uma finalidade especifica, montava seu própiro eQuipamento

(Comofizeram Ansbacher e Ehrenberg (2.1), só para citar um exemplo). Ora, segundo

o prof. B. Gross, Que trabalhou com microscópios eletr8nicos , nos "AT&TBell

Laboratories" em Hurray Hill, New Jersey (Estados Unidos) e em Darmstadt na

Alemanha. as condições a aue são submetidos, nesses casos, reduzem drasticamente

a vida do filamento (cerca de iO e 3 horas, em Hurray Hill e em Darmstadt,

respectivamente), o Que traz sérias limitações no planeiamento de certos

experimentos. É por esta razão Que se estabeleceu

logo na introdução deste capitulo.

especifioação v)



73

~32. A temperatura do filamento em função do seu diSmetro e

da corrente Que o atravessa

Do Que acabamos de expor conclui-se Que a corrente Que aquece o

filamento deve ser cuidadosamente ajustada, se Quisermos preservá-lo. pois. uma

\.Ia2 fix.do o diSmatro, • tampar.tur. p. __• a dapander .pen._ da corr~ntQ.

Felizmente a temperatura am função da corrente e do diimetro de um fio de

tungstênio já. foi bastante estudada no passado. de modo Que podemos nos ver

livres da tarefa incômodaQueseria ter de medi-Iadiretamente.

Da tabela abaixo, cujos dados foram extraldos de um artigo de Jones &

Langmuir (78) I podemos notar que as correntes necessá.rias para aquecer um

filamento de tungstênio de O,imm de diâmetro até 2300K e 2500K são,

resoectivamente. L3A e 1,5A que são os limites entre os quais as nossas medidas

têm sido feitas. Para isso utilizamos. atualm~nte. uma fonte D.e. estabilizada em

corrente a menos da 0,2% Que foi projetada e construlda pelo pessoal técnico em

eletrônica do próprio departamento. Ela possui mostrador digital com três dlgitos

e ajuste fino de corrente.

T<IOId-s/2 CA x cm-S/2)

2000

1022

2100

1119

TABELA~. 1

2200
1217

2300

1319
Temperatura do filamento em função do seu diâmetro e da -

24001422

corrente que o atravessa.
2500

1526

2600

1632

2700

1741

2800

1849

2900

1961

3655

2B38 <Dente de fusão)
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VI.3.3.O ajuste do feixe na tela

O ajust.e mais import.ante e delicado se dá logo após a

montagemde um novo filament.o. A figura observada numa tela apropriada. depois

que o feixe for desfocalizado e cent.rado com o auxilio da bobina, deve

apresentar-se aproximadamentecircular e iluminada de uma maneira aparent.emene

uniforme. sem regiões mais claras ou escuras. Isto é feito. principalmente. variando

a altura da extremidade do filamento em relação à grade (79), enquanto ela (grade)

está ligeirament.e mais negativa (1,5-3,0volt.s) ou ao mesmopotencial do filamento e

o 1~anodo está cerca de 100 a 500 volt.s mais posit.ivo Queo filamento. Se o ajust.e

for bem feito, o feixe, Quandofocalizado, deverá. ocupar uma área circular com

di~metro di! 1-2mm,dependendOda energia utilizada. Comoregra geral, a distância

do filamento em relação à grade e a diferença de pot.encial ent.re a grade e

filamento Que dão a melhor Qualidade de imagem para uma dada energia dos

elét.rons do feixe. servirão também para out.ras energias. de modo Que esses

PtirâmQtro. podem PsrmtinSCQrinaltQrtido. por longo tempo, ti msno. que algumti

outra razão justifique alterações. A diferença de potencial entre a grade e o 1~

anodo, Que é a responsável pela extração dos elétrons do cat.odo, pode ser

alterada. se desejado, sem Que se observe grandes alterações na Qualidade da

imagem(Aalteração maior se dará. na intensidade da iluminação vista na tela).

A operação do acelerador. umavez feitos esses ajustes iniciais, torna-se

assim ba.tantil simples. No inicio de cada sessão basta ajustar a diferença de

potencial entre o filament.o e a tela. Que definirá. a energia dos elétrons com a

Qual se vai t.rabalhar. e a corrente na bobina focalizadora para obter a figura

desejada. Umavez feito isto. procura-se ajustar a corrente do feixe necessária

para a experi~ncia em vistti.

VI.3.4.O ajuste da corrente do feixe

Num acelerador como o nosso a corrente do feixe depende

basicamente de fatores
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i) GeomQtricos , como diamlat.ro dia fil~mlanlo, distincia lant.ra &ixtrQmid~dladia

filamento e grade e entre grade e 1~anodo, dos diâmetros das aberturas na

grade e 1~anodo e.

W Elétricos , como corrente de aQuecimento, diferença de potencial entre grade e

filamento e entre grade e 1~anodo.

Por sua vez. a Qualidade da figura observada na tela enQuanto está aparando o

feixa t~mbQmdependia de alguns d6Uises p~ramatrOli. Diamodo Que Q preferlvel, ao

~julit.ar a corrlint.1a do flaixla, procur~r v~ri~r parimetroli qUli não inllilrfiram

sensivelmente na figura Que está sendo observada e Que deve ter sido ajustada

creviamente. Pela ordem codemos tentar. então.

1~) Variar a corrente de aQuecimento do filamento (O Que em geral é suficiente>,

~) Variar a tensão entre a grade e o 1~anodo e a corrente de aQuecimento.

3!) A tensão entre a grade e o filamento e. em último caso,

42) A dist.ancia entre a ext.remidade do filament.o Iaa grade.

Se essas tentativas não forem suficientes, considerando algum

experimento em carticular. só nos resta abrir o acelerador e alterar outros

par~metros geométricos (O Que é possivel, uma vez Que o aClalerador é totalmente

desmontável. embora nunca tenhamos precisado chegar a esse extremo).

VI.4.1.A construção da tela

A tela foi construlda segundo a técnica da colvilhação descrita por

BachmanlSO) e recomendações fornecidas pelo prof. A. Berraissoul, na ocasião

trabalhando na Technical Universit!.l of Darmstadt (Alemanha). Que foi também Quem

nos enviou. gentilmente, a tela utilizada nos primeiros testes com o acelerador.
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Umdisco de aluminio no qual foram torneadas várias pistas circulares e

concêntricas. em posiyões pré-determinadas. serviu como substrato para a

construção da tela (Fig. VI.9a). Para isso, as cistas foram creenchidas com

material catodo-luminescente (silicato de zinco fosforoso, cor exemclo, fornecido

pela firma SIGMAChemical Comcany segundo o n~ de código 24500> usando como

agregante o collodium lustroso (uma escécie de laca) dissolvido em butanol e

acetato de metila na crocoryão em massa de 9.4Y. , 22.6Y. e 68Y. • rescecitvamente

(Na tela enviada pelo prof. Berraissoul o collodium foi dissolvido em butanol e

butilacetato. na crocoryão em massa de 4.1Y. • 24Y. e 71.9Y.. rescectivamente).

Uma tela assim construida permite medir facilmente (na altura da

amo.tra) o diâmetro do feixe, se for difuso. ou o tamanho do quadro se for feita a

varredura. pois o silicato de zinco fosforoso utilizado (branco no seu estado

natural) emite luz verde quando irradiado com elétrons e as saliências circulares

que secaram as cistas entre si são pintadas de preto.

Fig.E.9a Tela para ajustar o feixe.

11

'~-T7ROUGi OE~~ TfLA I

Fig.3ZI.9b Fixacão da tela.

A tela está instalada na extremidade de um "feed-throughJl• de modo que

code ser movimentada para a direita ou para a esquerda (Fig. VI.9b) sem que o

vácuo seja quebrado. Isto permite posicionar a tela de modo aue fiaue

concêntrica com a abertura circular sobre a amostra (Ver CapoVIl) e recolhê-Ia
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depois Queo feixe tiver sido ajustado.

VI.42. A energia minima para exci toar a toela

Os materi ai s capazes de emi t i r luz sob a ação de um

bombardeio de elétrons são chamadas fósforos ou materiais

catodo-luminescantas. o fan8mano d•. 1uminascanci •. c•.tódic•. Q

causado pala transição de elétrons em nlveis de energia mais alta (para 05 Quais

foram elevados às custas da energia de elétrons do feixe) para QuaisQuer outros

níveis mais baixos; durante eSisa transição um fóton Q produzido (Ver Ref. 16, Capo

6. para mais detalhes). A maioria dos fósforos usados comercialmente são

substâncias cristalinas com condutibilidade elétrica muito baixa <10.12 - 10.14

ohm.cm).Entretanto esses materiais não podemser considerados como dielétricos.

pois há niveis locais permitidos dentro de umafaixa proibida razoavelmente larga

<1,5 a 2,OeV)Que ocorrem devido a impurezas e defeitos na rede cristalina. Desta

maneira, pelas propriedades fíSicas, os fósforos estão mais próximos dos

semicondutores extrinsicos e a presença de
.

niveis complementares na banda

proibida, Que determinam suas propriedades semi-condutoras, desempenham um

importante papel no processo luminescância. De modo Que uma conversão

adeQuadamente eficiente da energia dos elétrons do feixe em luminescância

Em alguns casos uma peQuena Quantidade de doadores. chamados ativadores. é

adicionada ao material (ou nele já está presente original~ente) para obter uma

luminescância especifica. No material Que estamos utilizando esse ativador deve

ser o Mn, tendo em vista a cor verde Que observamos Quando o material é

irradiado comelétrons .

Segundo Zhigarev (Ref. 16, Cap. 6), a energia
.

minima dos elétrons

necessária para excitar os diferentes fósforos varia entre 30eV e 300eV.algo

Que permanece sem uma explicação teórica, uma vez Que a largura da banda

proibida nos materiais normalmenteutilizados não excede uns poucos elétron-volts.

A existência de umvalor
.

minimo para a excitação estaria associada, ainda
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segundo Zhigarev. à presença de uma camada superficial inativa sobre os crist.ais

de fó.foro; os slstrons deveriam ter uma energia mlnima para venCQr Q.sa camada.

Embora nada t.enha sido dit.o sobre a nat.ureza dessa camada inat.iva. é óbvio Que

uma camada inat.iva em torno dos grãos de fósforo também é formada logo aoós

comoletada a evaooração do solvent.e no Qual o agregante foi dissolvido. A energia

mlnima de excit.ação dependeria, então, da razão entre a Quantidade do agregante

Que vai ser dissolvido e a Quantidade de solvente. Com a tela Que fabricamos já

oudemos observar feixe de elétrons de até 260eV (embora não saibamos se esse é o

limit.e inferior). Se tivéssemos usado mais agregant.e oara a mesma Quantidade de

sol vente talvez não pudéssemos ter conseguido isso. Temos uma evidência para

fazer essa afirmação: Uma tela utilizada no Acelerador Linear do IF-USP. oara

ajustar feixe de elétrons com energia da ordem de HeV, na Qual se usou cola

(Araudite) como agragantQ, nio p8dQ sal'" lixcitada Qmnossoo aClillirador nem com um

feixe de elétrons de 10keV (energias maiores não foram tentadas).

Assim, oara visualizar um feixe de elét.rons de baixa energia é mais

seguro usar o agregante numa proporção semelhante a Que indicamos. É claro Que

uma tela confeccionada desse modo é um objet.o relativament.e frágil e deve ser

manuseada com cuidado. A injeção de ar na câmara de medidas, em particular, deve

ser feit.a lentamente oara Que não surjam crateras na t.ela.

VI.5. d Constru~o de Yl! sistema Dara Fazer 2 Feixe varrer ª amostra

VIS.i. Int.rodução

Em certas aolicações é interessante deoositar a carga na amostra de

manliira uniformli durantli a irrõl.diaçio. Sli a ablirtura sobrli o alvo tlim diSmlitro dli

uns poucos millmetros, pode-se usar um feixe difuso com seção reta de

diSmlitro v~rias VliZliSmaior QUlio da ablirtura. NliStli caso dlisfocaliza-sli o

feixe, variando-se a corrente na bobina focalizadora e/ou a tensão entre a grade

e o 1~ anodo.
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Se, por outro lado, a área a ser irradiada for relativamente grande.

oonvém fazer o feixe eletrônioo varrer a amostra periodicamente (81) - uma técnica

qUiiltambQmtiilm .ido utilizada para implantar lon., unHormiilmiilntiil,am .ub.trato.

cristalinos (82).

A varredura pode ser feita por meio de sistemas defletores

eletrostátioos ou magnéticos (Ver Ref. 16, Cap. 5). Nós optamos pelo sistema

magnético por trtàs razões principalmente:

1~)Por uma Questão de ordem prátioa - o sistema de deflexão magnética,montado na

parte externa do ~ anodo (tubo oillndddo), não Q ligado maoanioamente aos

outros elementos do canhão, de modo Que a montagem (ou ajuste) do conjunto é

uma operação independente.

~) PorQus, em vista das frsQutànoias relativaments baixas a serem utilizadas s do

peQueno ângulO ds deflexão necessário para fazer o feixe cobrir a área de

interesse, não é difici! oonstruir bobinas defletoras Que mantenham a

f'ocalização do feixe e a linearidade da deflexão enQuanto estiverem operando

e,

~) PorQue, se Ua é a tensão Que acelera os elétrons do feixe, a sensibilidade da

deflexão magnética, "m (mm/Amp.xespira), á proporcional a Ua-1/2 Ei!nQuantoa

ssnsibilidade da deflexão eletrostátioa, €.e (mm/volts), é proporcional a Ua-1 .

Isto simplifica a eletrônica necessária para geral'" as tensõss deflstoras, pois

variações em Ua afetam €'m menos Que €.e.

~.52.Constru9ão e montagem das bobinas defletoras

Para defletir magneticamente o feixe, foram construidos dois pares de

bobinas montadas de modo a uma se oontrapor à outra em cada par (Fig.VI.10a);

oonfiguração em Que os fluxos magnéticos são somados em série (Fig.VI.10b).



FEIXE DE
ELÉTRONS

C
22ANODO -=-
Fig.1lI.10 a Disposição das bobi na sem

torno do 2~ anodo.
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1

Fig.3ZI.10b Sistema de deflexão magni
tica em que os fluxos magné
ticos são somados em série.

são bobinas chatas, no formato retangular (Fig. VI.ll), Que foram

minima no oentro e oresoesse em diregão às bordas segundo uma lei em oosseno a

fim de possibilitar a criagão de um campo magnético homogQneo dentro de um

peQueno volume (Ver Ref. 16, p.331-2). O suporte (a f8rma) necessário para

enrolá-Ias consta de três partes: duas laterais (sendo uma removivel> li uma

central (núcleo); ambas as lat.erais t.emQuatro fendas ou cortes (83) (Fig. VI.12>.

FIODE--
AMARRACÃO

Fig.E.11 Bobina defletora.

1cm-
Antes de começar o enrolamento colocamos um pedaço de linha em cada fenda para

fazer a amarração das espiras. Depois de enrolar um certo número de espiras, a

operação é interrompida para Que as linhas sejam amarradas, uma de cada vez, em
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volta do enrolamento já feito. A operação é recomeçada e interrompida, outra vez,

cara nova amarração. O processo todo é repetido até completar o enrolamento. Uma

vez removida. da f8rma., a bobina, mantida sem se desmanchar pelas linhas

amarradas, é encurvada em torno de um cilindro de madeira (Que simula o ~ anodo>

e ai fixada, a fim de receber um banho de verniz Que a manterá na sua forma

encurvada depois de secado. Concluldas essas operações, a bobina, Que agora se

assemelha a uma sela, estará pronta para ser instalada e ajustada em torno do ~

anodo .

lATERAL
FIXA

..
NUClEO

lATERAL
REMOvíVEL

Fig.JZI.12 Detalhes da fôrma para bobinas defletoras.

A tabela VI.2 apresenta os dados rehtivos às bobinas responsáveis pelas

deflexões horizontal e vertical do feixe Que foram construldas.

Bobina Fio N!Espira DOr'Resitência doIndutância do

bobina

par (ohms)par a 1kHz <mH>

Horizontal

2826630 45

Vert.ical

32650176 93
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VI5.3. FreQLÊncias d& varf"'E!dLra

Na seção anterior cuidados foram tomados no projeto da bobina para se

conseguir campo magnético homog~neo dentro de um pequeno volume. Somente essa

precaução, contudo, não garante a linear idade da deflexão, ou seja, a uniformidade

da deposição. É necessá.rio também fazer com que a corrente na bobina

cresça linearmente durante um intervalo de tempo pré-estabelecido.

Essa condição é razoavelmente satisfeita se bobinas com peQuena

indut~nci. foram axcit.d.s por tanliõas .ltarnad.s periódic.s "triangular as" de

baixa frequ~ncia. A faixa mais adeQuada deve ser determinada alimentando um dos

pares de bobinas com uma fonte de tensão alternada "triangular" de freQuância

variável (um gerador de funções, por exemplo) e monitorando o comportamento da

corrente que a atravessa com o auxl1io de um osciloscópio. Agindo desse modo,

pudemos estabelecer que, se a frequância não ultrapassar algumas dezenas de

hertz, a corrente atravessando QuaiSQuer um dos pares também terá a forma

triangular. À medida que a fraquância aumenta, a figura observada no

osciloscópio v.i se assemelhando a uma senóide (os v&rtices dos tri.angulos vão

sendo arredondados).

Os di.ametros da seção reta do feixe focalizado na t.ela e da á.rea

irradiada das amostras utilizadas em nosso trabalho medem,respectivamente, cerca

de 2mm(ou um pouco menos) e 30mm,de modo Que para cobrir inteiramente a área de

interesse (um Quadro) necessitamos de aproximadamente 60 linhas distribuidas numa

faixa de 40mmde largura, Que representa uma densidade de linhas de 1,5 linhas/mm.

Isto ãignifica dizer que: Se fn e fv são, respactivamente, as frequiânci.s

com Que o feixe varre a amostra nas direções horizontal e vertical, a razão

entre elas deve ser igual a 60, ou seja, fhlfV = 60.

Valores tlpicos de f v estão na faixa de 10 a 30 hertz de modo que fh

deve variar ent.re 600 e 1800 hertz. faixa em Que a corrente na bobina não mantém

o formato triangular. Neste caso convém aumentar o comprimento do Quadro na

direção horizontal para estarmos seguros de Que, pelo menos sobre a amostra a

deflexão do feixe será linear em ambas as direções. Para esse fim, um Quadro de

VI.6. Vista comDleta do acelerador ª sistema de sustentação

A Fig. VI.!3 most.ra uma vista do acelerador, d. c.amara de amostra, que

será. d&lscrit.a no CapitulO VII,da &lst.rut.urada sust.ant.ação a da masa de t.rabalho.
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CAPÍTULo vn

OS SlSTEMAS DE t-EDlDAS

A

vn.l. ~ camara de amostra

A câmara de amostra consta de um corpo ciÚndrico e uma base (disco)

removlvel, mantida no lugar pela pressio atmosfilrioa, Que deve conter, tendo 4iilm

vista uma lixperiência em particular, os elemsntos nacesliários para efstuar ali

medidas desejadas.

O corpo ciÜndrico, construido sm aço inoxidável 304 e separado do

acelerador por uma válvula de gaveta, tem Quatro grandes entradas laterais: uma

para o visor (em acrilico), uma para a bomba dHusora s duas outras oom extsnsõss

ciÜndricas providas de "feed-through". Alémdessas há mais três entradas menorss:

Uma cara o ar, a outra cara o medidor de baixo vácuo e a última cara a bomba de

vácuo m4iilcânica(vácuo primário).

Ali Figurali VII.ia, b 4iilC r4iilpr4iillisntamvistali da câmara li4iilgundocorteli

variados. Um dos "feed-through" está sempre comprometido com a tela, necessária

para visualizar o feixe, e o outro permanece livre para receber dispositivos

diversos. Pode ser utilizado, por exemplo, para fixar uma "sonda", Que se desloca

cor cima de um coco de Faraday sob a ação de uma manivela M (Fig. VII.ia>. A

sonda deste exemplo e mais a base eSQuematizada nas figuras VILi permitiram, em

carticular, fa~er as medidas de densidade de corrente ao longo de uma seção reta

do feixe, apresentadas no Cap. VIII>.

Um dos pontos importanteli no projeto desta câmara lá deixar a parte

inferior do corpo cilindrico completamente desimpedida e pronta para admitir a

instalação de bases com as mais diversas montagens.
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VII2.1 Introdução

A base mostrada na Fig, VII.2 foi utilizada para realizar a maioria das

experi~ncias descritas no Capitulo VIII e aqueles descritas nos Capitulos IX e X.

Ela dispõe de um copo de Faraday para medida da corrente do feixe, de umsuporte

apropriado para fixar amostra acoplado a um dispositivo eletromec~nico para

vibrá-Io, que é acionado toda vez que se pretende medir potencial de superficie, e

de quatro conectores de UHFpara ligar os instrumentos de medida. O conjunto é

protegido contra a ação de elétrons secundários e terciários indesejáveis por um

envoltório oillndrioo comtampa,em aço inoxidá.vel.

A tampa, isolada do envoltório ciÜndrico por espaçadores de Teflon, pode

t.rabalhar aterrada ou polarizada, dependendo da conveniência, e dispõe de duas

aberturas: uma sobre o copo de Faraday e outra sobre o suporte de amostra. Nesta

última fixamos uma tela metálica isolada por um anel de Teflon, cuja função é

uniformizar o campoelétrico entre a abertura e a amostra e permitir que medidas

dQpotQnoial da suparÚcis sQj.mfait.s pslo métodode..oap.oitor vibr.nta.
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TAMPA COM ABERTURA

-,
O
li. OoQ
!JQ:0°>,~z~

--!J0

~"
CONECTOR
DE UHF

~ ACO INOX
E22'J ACO 1020
~~~~~~~lALUMINIO
~ TEFLON
~ BRONZE FOSFOROSO
~?~.~l ACRíLICO
~ LATÃO

~BASTIDOR
rm PARA TELA

METÁLICA

LSUPORTE DE
AMOSTRA

MOLA-

DISCO PARA
AJUSTE DO
ENTREFERRQ

(O)

UJ ~o oo «a. a:o «
o.U,;

BOBINA

CARRETEL DE PVC

/
O-RING

Fig.3ZlI.2 Corte longitudinal de uma base experimental t(pica mostrando o vibr~
dor eletromecânico representado pela mola. carcaça. armadura. nú
cleo e bobina.
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VU22. O copo de Faraday e a medida da corrente do feixe

Um copo de Faraday corretamente projetado deve impedir a fuga de

elétrons secundários (ou terciários) e boa parte dos refletidos gerados no seu

interior, pois a perda de um deles cancela o efeito de um primário incidente.

Para evitar Que isso aconteç:a, duas providancias costumam ser t.omadas (Ver

Ref.72, p. 319-21):

ia.> Projet.••r o copo de modoQue sua profundidade sej•• no mlnimocinco vezes o

seu di$.mat.roe

2a.>Recobrir sua abertura comumatela metálica polarizada.

No nosso projeto, o copo e a tampa coma

cr ~ ~

Ei' .....

-Ç....(··i·..·r....+ 75I
abertura é Que são polarizados

convenientemente enquanto Que a tela

metálica é aterrada, conforme mostra a

Fig. VII.3. +45V (2 baterias)

,::Ç. de 22.5 V~ ELETRÔMETRO

Fig.E.3 Copo de Faraday.

o camoo elétrico limitado pelo cooo e Dela tela metálica imoedemQue

secundários gerados pelos elétrons primários incidentes ou terciários gerados

pelos refletidos escaoem do interior do cooo, enquanto Que a razão escolhida

ent.re a orofundidade e o diâmet.rocria condiç:õespara Quepoucos refletidos sejam

perdidos. O campo elétrico acima da t.ela, por sua vez, imoede Que secundários

gerados na t.amoapela fraç:ão do feixe Queé bloqueada por ela ou Quesecundários

gerados na oróoria tela penetrem no copo.
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A medida da corrente il feita diretamente comumeletrômetro, deslocando

e centrando o feixe sobre a abertura do oopo oomo auxilio das bobinas defletoras

e da tela revestida com material catodo-Iuminescente. A corrente <Ic>lida no

eletrômetro multiplicada por 1,52 = 2.25 dá a corrente (Ip>associada à fragão do

feixe Que inoide na amostra. uma vez Que. por Questão de espago disponivel. o

di~metro da abertura sobre o copo é 1.5 vezes menor Que aQuele sobre a amostra

(Ver Fig. VII.2'>. Assim.Ip •• 2.25Ic (É olaro Que este procedimento só se justifica

se soubermos de antemão Quea densidade de corrente. Quandomedidaem diferentes

regiões de umaseção reta do feixe, é constante>.

vn2.3. O suporte de amostra

o suporte de amostra (Fig.VII.4>consiste numa base com eletrodo

central. onde a amostra é assentada. e numatampa (comrosca interna e abertura>

cuja função é fixar a amostra na base e cobrir sua carte não metalizada. Esta

última função é essencial no oaso de estarmos medindopotencial de superfioiQ com

o amplificador lock-in. Umaamostra virgem, por mais cuidado Que se tome. sempre

t.ossui cargas em excesso em regiões localizadas (como nas bordas do

bastidor) ou aleatoriamQnte distribuidas. dificeis de serem eliminadas. Se não

Torem ocultadas da tela metálica. induzirão um sinal A.C.no resitor R de medida

(Ver Seção VII.2.4'>Quando a amostra Tor costa a vibrar. Esse sinal somar-se-á

aQuele induzido pela região carregada emestudo e distorcerá os resultados.

1cm
t====t

Fig.EIA Suporte de amostra.

f==========i-d'l't- TAMPA

---------c;;;;;---...J" AMOSTRA~r- _/~ __ --..t.~
Melalizaoõo/ "BASTIDOR

ELETRODO

BASE
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do

capacitar vibrante

Algumas das montagens utilizadas atualmente para medir o potencial de

»uPilrfifioil sm poÚmilros; oarrilgados; originaram-s;iI dil uma propos;ta dil Zis;man (8S)}

feita em 1932, para determinar a diferença de potencial de contato entre duas

amostras de metais distintos.

No sistema descrito por Zisman (Fig.VII.5J duas placas metálicas

paralelas, A e a, uma das Quais é mantida continuamente em vibração, formam um

capacitor de capacit.~ncia modulada(desoignadocapacitor vibr.antQ).

-
A 8

R
11

,
osca...oscOPIO

F:g.1m.5 Circuito com um capacitar vibrante em série com um resistor R de medida e
uma fonte de tensão variável.

A corrente elétrica alternada induzida no circuito gera umadiferença de

potencial no resistor R Que pode ser facilmente detectada por umosciloscópio ou

amplificada e captada por um detector adeQuado. A idéia é variar V9

convenientemente até Que o detector não mais acuse QualQuersinal. Isto acontece

Quandoo campo elétrico entre as duas placas se anula. o Que significa dizer Que

ambas estão a um mesmopotencial. A indicação na fonte de tensão variável dá.

então. o valor do potencial de superflcie procurado.
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Essa técnica foi posteriormente adaptada para o estudo de dielétricos

por Perlman e Reedk!:l(8i). O sistema por eles construIdo permite acompanhar

variações no potencial de superflcie automaticamente, uma vez Que uma fonte de

tensão realimentada é usada para manter nulo, durante todo o tempo da medida, o

campo alátrico antra a amo.tra e a placa vibrante; um principiO Que tam .ido

utilizado, também,na construção de eQUipamentoscomerciais (87).

A técnica do capacitor vibrante com leitura nula no detector deriva, na

realidade, da uma outra criada por Kelvin (88),razão pala Qual 05 métodos Qua se

baseiam nesse princlpio costumam ser denominados, genericamente, métodos de

Kelvin (89). Do ponto de vista teórico, s o melhor dos mstodos, pois no momentoem

Que o campo elétrico entre a amostra e a placa vibrante é anulado para Que a

medida seja realizada, a amostra encontra-se na condição de circuito aberto (90).

Sob o aspecto experimental, contudo, existem limitações. Experiências comoaquelas

da.critas;; nos;;Capitulo. IIIa IV,por axamplo,não são oompatlvais coma condição de

camponulo, de modoQuenesse caso o método,comofoi originalmente proposto, não

poderia ser aplicado para se e.tudar a Eilvoluçãodo potencial de superfIcie

enquanto a amostra estivesse sendo carregada pelo feixe eletrônico.

Em situações semelhantes a solução é abandonar a condição ideal de

circuito aberto e passar a analisar diretamente a Queda de tensão no resistor R,

usando um detector apropriado. Para isso, basta manter os eletródios afastados

de tal modo Que o campo elétrico entre eles (entre amostra e placa) possa ser

considerado desprezIvel Quandocomparadocomo campono interior da amostra.

Em 1976 Moreno ia Gros;;s;(i7/89)seguiram es;;sa caminho para medir o

potencial de superfíCie de uma amostra durante a deposição de íons por descarga

corona. O capacitor vibrante era constituldo pela superflcie superior da amostra,

mantida em constante vibração, e por uma tela metálica fixa Que permitia a

passagem dos íons. A montagemdeles pode ser adaptada facilmente para o caso de

carregamento por feixe eletrônico. O esquema, na Fig.VII.6.,em Que D )} d mostra,

então, comoé realizada a medida.
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R

/Vs
__ . -- AMOSTRA''lr

MOLA

/VIBRADOR

REGISTRADO

11..1.JJ.1..1...1 1
f
D

t

..•.

ELETROMETRO

TRANSFORMADOR I(t )
DESACOPLAOOR

EJ

Fig.n.6 Montagem que permite medir I(t)e '{ (t) s~muftaneamente durante o carrega
manto de uma amostra acoplada a um vlbrador .

Se a amostra vibra senoidalments em torno da posição de eQuiÚbrio, com

amplitude 8 « D, e se E é o oampo elétrioo (modulado) entre a tela metálioa e a

superflcie livre da amostra, pode-se mostrar (67,89) QUila correntil induzida pela

vibração tem, além de componentes continuas, duas componentes alternadas: uma,

i'(t), em Quadratura e a outra, i"(t) em fase oom o oampo E. As oomponentes i'(t) e

i"(t) provooam as Quedas de tensões alternadas vft'(t) e vA"<t),em R, ouios valores

eficazes são dados, respectivamente, por (67):

V'R<t)= kwVs<t) (VII.i)

e

(VII.2)

ondil W Q a frEilQuânciaangular de vibração e Vs o potencial de superflciil dilfinido

pela eQuação III.3.
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o Que nos interessa é medir V'R<t>corQue é ele Que nos cermite

determinar diretamente Vs<t>através da eQuação VII.i. Isto code ser .peito

facilmente usando um detector sinorono <amclificador lock-in) sint.onizado comv'R<t>.

o fator k é determinado excerimentalmente. Para uma dada geometria. decende

unicamente da resist~ncia R de medida e da amclitude da vibração, Que cor isso

deve ser mantida constante durante todo tempo.

Em principio, tanto V'Rcomo V"Rpodem ser medidos. todavia o sinal

corresDondente a V'R é muito maior Queo de V"Rcois nas situações Queestudamos

Abandonar a condição de circuito aberto não era uma novidade. em 1976.

cor ocasião do t.rabalho de Moreno e Grossj Freedman e Rosenthal (9J.) já haviam

feito o mesmo.em 1950. numamontagemque descreveram para estudar decaimentos

em eletretos sob condições variadas. Entretanto. o que chama a atenção no

trabalho de Moreno e Gross e Que o coloca em cosição de destaQue são dois

contos:

i~) Foi a crimeira montagema cermitir acomcanhar a evolução do cotencial de

sucer.picie de umaamostra quer durante quer acós o carregamento e

2f) A análise cuidadosa Que .poi .peita da medida em si. tanto do conto de vista

teórico Quantoexcerimental. Queconduziu à escolha correta do detector.

É por isto que o <:;eut.rabalho passou a ser re.perência de consult.a obrigatória

cara t.odos aqueles que cretendem medir cotencial de sucerficie em pollmeros

durante o crocesso de carga cor corona ou .peixeeletrônico <VerRe.p.81. p. 31>,

VU25.0 di&po&itivo 81etrom8cSnico QU8 faz a amostra vibrar

o. dispositivo_ utilizado_ para fazer vibrar a amo.tra tam sido os

mais variados. Re-ferências úteis podem ser encontradas num artigo recente de

Baikie et a!. (92) ou numartigo de revisão mais antigo, de Surplice e D'Arcy(93).
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Eletretos, associadas à técnica

de coro na. o sucorte de amostra é vinculado rigidamente à membrana de um

alio-falante energizado por um oscilador de freQuancia variá.vel. No presente

t.rabalho. entret.anto, em Que chegamos a irradiar amostras com elétrons de energia

tão baixa Quanto 400eV, essa não é uma boa solu9ão corQue o imã Que acomcanha o

auto-falante code provocar certuba9ões no feixe, se uma blindagem magnética

eficiente não for construlda.

Em viEta disso optamos por um dispositivo eletromecSnico. com o Qual já

estávamos familiarizados (94,9:5), Que confina naturalmente as linhas de campo

magnético num caminho de baixa relutância magnética. representado na parte

inferior da Fig. VII.2 ceIo núcleo, carca9a e armadura confeccionados em a90

SAE 1020.

A armadura e o sucorte de amostra a ela vinculado passam a vibrar

Quando a bobina (600 esciras de fio n~ 26) é excitada periodicamente por pulsos de

tensão retangulares estreitos, Que devem ir também como sinal de referancia para

o amclificador lock-in (O gerador de pulsos deve ter uma deriva9ão acropriada

para esse fim).

A amelitude 8 da vibra9ão decende do entreferro (distSncia, da ordem

de 1mm.entre a armadura e o núcleo). Que pode ser ajustado subindo ou descendo o

disco D, com rosca, (Ver Fig. VII.2) e da amplitude (Vp) do pulso de tensão.

v

O gerador de pulsos retangulares Que Vp

alimenta a bobina (Ver Anexo 1) foi

pro,ietado de modo a permitir o ajuste da

.amplitude (Vp) do pulso, da sua largura ('T)

e do tempo de espera('Te) entre o término

A

.

-"'t' ~Le-.! t
I

IT ~I

de um e o inicio do seguinte,
Fig.JZII.7 Pulsos d. tensão retangulares que

alimentam o vibrador .
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Esses recursos são necessários porQue é at.ravés de uma escolha adeQuada da

suport.e de amost.ra vibrar senoidalment.e.

valoresOs

mais indicados para

massa-mola são

um dado conjunt.o

det.erminados

..
TELA METALlCA FIXA

t
...,. .

D

pouco menor, a fim de Que o sinal

de amost.ra (A área desse disco e a

Que um disco met.álico simula o sucorte 11
R

/
DISCO

METÁLICO

daauxilioo

os adotados na mont.agemfinal e D é um

amplit.ude S de vibração são maiores Que

mont.agem eSQuemat.izada na Fig. VIL8, em

eXP6lrim6lnt.almsnt.e com

induzido pela vibração no resistor R

possa ser observado com um bom

Fig.n.8 Montagem para testar o vibrador
de amostra.

osciloscópio) .

A const.at.ação de Que o disco vibra senoidalment.e é feita de maneira

indireta. Pode-se mostrar, usando os resultados de Moreno e Gross (89), Que, ~ o

deslocamento do disco em t.orno de sua posição de eQuilíbrio é á~ t.ipo â = Ssen wt

e a S« D, ent.ão a diferença de pot.encial desenvolvida no resistor R de medida

será dada por:

(VIl.3)

onde k é uma constante, w = 2'Jtfv1e Vr é a polarização aclicada no disco. Assim, se

a figura observada no osciloscópio t.iver a forma de uma"senóide~ com freQuência

idênt.ica a fvi ' t.eremos uma indicação de Que o disco deve estar vibrando

senoidalment.e.
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respectivamente, 250Hz, Que está umpouco abaixo da freQuência de ressonância,

e 1/3.

Em principio vibrações não senoidais também seriam aceitáveis; nesse

caso a diferença de potencial desenvolvida no resistor R de medida seria

representada por uma série de Fourier. O amplificador lock-in, por construção,

forneceria na salda o valor eficaz apenas (ou praticamente) da componente

fundamental da série (o 12 harmônico),Que tem a mesmafreQuência dos pulsos Que

lixcitam a bobina li QUli SlirVlim,tambQm,como sinal de rliflirQncia para o

amplificador lock-in. As componlintes cujas freQuQncias são múltiplos lmpare. da

fundamental são atenuadas; ruldos Que não mantêm coerência de fa.e com a

referência e as componentes cujas freQuências são .múltiplos pares da

fundamental dão em média umacontribuição nula na salda (96) ComoconseQuência

e dependendo dos harmônicos presentes no sinal de entrada, poderia haver uma

redução efetiva na resposta do amplificador lock-in (97).

Imaginemos,por exemplo,os sinais representados nas figuras VII.9,àmbos

comamplitude Vm e freQuência w.

Fig.~.9a Tensão senoidal :

v: V sentUt
m

t

Fi g.D. 9 b Tensão triangular:

V:0.81 Vm sen w t +

0,090 Vmsen 3 IA) t +
0,032 Vmsen5 l.Jt + ....

(representação por série de Fourier >.

t
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Se esses sinais fossem injetados no amplificador lock-in, umde cada vez,

segundo. Emoutras palavras: A intensidade da segunda resposta é 81%da primeira;

a presença de harmônicos, neste ~ ' reduziu a resposta do lock-in.

VU.3. As chaves @. Q.i. conectores de UHF

As correntes com as auais temos trabalhado são, normalmente,da ordem

conectores de UHFe transformadores de isolação consideradas toleráveis seriam

da ordem de 10-12A. Por outro lado, a corrente de fuga entre a malha e o núcleo

dos cabos coaxiais Queutilizamos está em t.orno de 1 x 10-12A/(metro de cabo) para

cada auilovolt aplicado no núcleo, de maneira aue, se estabelecermos, por exemplo,

2x10-12Acomo limit.e máximopara a corrente de fuga total, Quandotrabalhando com

polarização de 2kV.aauela através dos outros elementos (exceto os cabos) deverá

estar abaixo de 10-12 A. Isto significa dizer Que chaves comerciais de baQuelita,

porcelana etc não poderão ser empregadas. Precisam ser cuidadosamente

projetadas, blindadas eletrostaticamente, protegidas contra a poeira e fiapos e

construldas utilizando Tef'lon como material básico de isolação. Os mesmos

cuidados devemser tomados comos conectores de UHF(Fig. VII.10>.

TERMIN~L
PARA L1GACAO

ELÉTRICA

\

~ TEFLON

~ ACO_INOXIDÁVEL

~ LATAO

E::lI O-RING

I I
I 1 em I.....

Fig.3ZlI. 10 Um conector de UHF t I'pi co.
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CAPÍTULo vm

t-EDIDAS PREUMlNARES

vnI.1 Introdução

Um dos objetivos de nossa pesQuisa. como já dissemos (Ver Cap. L

Seção 1.3). é analisar a viabilidade de um novo método de medida de emissão

seoundária, originado de um trabalho de Gross et aI. (39) (partioularmente útil no

estudo da emissão secundária em isolantes) que foi descrito por von Seggern (40)

em 1985.

Quando esse método foi testado pela primeira vez por Gross (41) e

colaboradores na Alemanha. as curvas de emissão secundária obtidas não foram

como as esperadas e várias Questões ficaram sem resposta. Urgia. pois. investigar

o Que acontecera. Teria havido algum problema com a montagem em si? Ou com o

acelerador utilizado?

As medidas QUElserão disoutidas no deoorrer dElste oapitulo, definida ••

genericamente como medidas Dreliminares , enquadram-se em duas categorias. Na

primeira estão aquelas Que foram realizadas na tentativa de responder a algumas

das Questões levantadas por Gross (41) e oolaboradores durante os

experimentos que realizaram na Alemanha (Ver Capo I, seção 1.3)e aquelas Que

oonsolidam as liilxposiç:õesaprliilSiliilntadasnos Capitulos III e IV. Na sliilgundaestão

as que dizem respeito à operação do acelerador e dos sistemas de medidas, sem as

quais não seria possivliill fazsr uma intliilrpretação oorreta ia SElgura de dados

obtidos durante um experimento. Através destas últimas procuramos responder à

Questões como:

i~ Quais as caraoteristioas da deposiç:ão de carga sobre a amostra quando a

irradiamos com um feixe dífuso?
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~ O .i.tQma construido para fazQr o f'QiXiilvarr&r a amo.tra PQriodicamQntQ&.t~

cumcrindo sua função. i.e .• está decositando carga de maneira uniforme sobre a

área de interesse (umcirculo com diâmetro de 30mm)?

~ Que temco devemos escerar para Que a corrente do feixe se estabilize?

4€ as medidas feitas com o cacacitor vibrante acoclado ao amplificador lock-in são

confiáveis?

VJU2. Medida dJ! densidade gg, corrente

Nas consideraç:ões feitas nos Capitulos III e IV sempre deixamos

subentendido Que o feixe eletrônico decosita carga uniformemente sobre a amostra.

Se assim não fosse, o potencial de superfície não evoluil"'ia por igual em toda a

área irradiada, elétrons não atingiriam todos os pontos da superfície com a mesma

energia e. conseQuentemente, cada região da amostra estaria emitindo secundários

·a uma taxa dif'erente. Mesmo no caso do método do pulso, discutido no Cac. V. em

Qua a•• a condiç:ão não é imprascindlval, uma vaz Qua .0mQnta o valor inicial do

potencial da superfície interessa, é convenienta Que a deposiç:ão s& process& da

maneira unHorme a fim de Que a corrente do feixe possa ser medida

ineQuivocamente com o copo de Faraday.

Comecemos então analisando a deposição resultante de uma irradiação

com feixe difuso, passando em s:!9uida para a situação em Que o feixe varre

periodicamente a amostra sob a ação das bobinas detletoras descritas no CapoVII.

Esse trabalho é feito utilizando a montagem eSQuematizada na Fig. VIII.i.

A placa metálica com um orif1cio circular de 5mmde diâmetro no centro, montada no

"f'eed-lhrough" disponlvel numa das extensões cillndl"'icas no corpo da cSmara (Vef'"

Figuras VII.i) pode ser deslocada suavemente sobre um copo de Faraday sem

Quebrar o vácuo (Trata-se de um copo com dimensões diferentes daQUele descrito

na Seção \111.2.2). A haste QUe sustém a placa móvel está acoclada. através de

polia., ao CUrliOf'"da um divisof'" da tansão, conlitruldo com um pot&nciômiillf"'olinear
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de Tio (10k,O e 10 volt.as), de crecisão. de modo Que uma relação linear entre

Dosi\(ão do orificio sobra a abertura do copo a tensão Uxno resistor Rxpode ser

estabeleci da.

Feixe! 1! 111 U 111
Sonda

~

DESLOCAMENTO

~ ~

____ ~.~.~~.5mm
. , . \Tela.-W metálica

! x

D:.::~::~::~:JI:::Nm
metálico

...•

ELETROMETRO

1.5 V

'---y-J
Para registrador

Fig."2lII.1 Diagrama esquemótico de uma sonda paro medir densidade de corrente 00
longo de uma seção reto do feixe.

A tenlião associada a uma carta posição ~ do orificio vai para um dos

acorrenta aSliociada à Tração do faixa Qua atravess •• o orif'icio no centro da

claca. Desse modo pode-se registrar o comportamento da densidade de corrente

segundo a direção de deslocamento do orif'icio sobre o copo de Faraday. O

orif'icio móvelfunciona comoum. sonda p.ra expIor.r o faixe.

A Fig. VIII.2 ilustra um dos resultados conseguidos com feixe dif'uso

Como era de sa esperar (98,99), as curv.s, neste caliO, são aproxim.damente

gaussianas .
•
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Fig.3ZlII.2 Densidade de corrente do feixe verSU5 posição da sonda,medida a partir do
centro da abertura ,considerando um feixe difuso de elitrons com energia
de.3910 e V .

As Figuras VIII.4, por sua vez, mostram a densidade de corrente, medida

segundo duas direções mutuamente perpendiculares, no caso em Que fazemos o

feixe focalizado varrer periodicamente um Quadro retangular de 40mmx80mm

centrado sobre a abertura do copo de Faraday. Para a primeira medida o Quadro

é posicionado de tal modo Que o deslocamento da sonda cossa ser feito segundo a

sua largura (Fig. VIII.3a); a segunda medida é feita logo em seguida deoois de girar

o auadro de 90° (oceração Que é executada girando as bobinas defletoras), a fim

de aue a sonda possa ser deslocada segundo o seu comprimento (Fig. Vm.3b).
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Fig.1ZIII.4 Curvas de densidade d. corrente do feixe versus posição da sonda. medida a
partir do centro da abertura. Para obtê-Ias fizemos um feixe de elétrons de
3000 e V. focalizado. varrer periodicame nte a abertura de um copo de Farjl

daya uma frequência de 29.5 quadros/s (fv=14.75Hz e fh= 686 Hz) e de.!
locamos a sonda t a) ora segundo a largura do quadro b) ora segundo o seu
comprimento.
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( a )

•• DESLOCAMENTO -

( b )
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Fig.1lllI.3 Direções de movimento da sonda sobre a superftcie varrida pelo fei xe
(qua dro >.

Comocodemos notar a densidade de corrente, neste caso, é constante ao

longo da largura; ao longo do comcrimentoé craticamente constante (cresce cerca

de 2%a 3%,em geral, Quandonos dirigimos do centro cara as bordas>. Resultados

semelhantes tambémtêm sido obtidos comenergias diferentes de 3keV.

Essas experiências serviram não só para testar o desemcenho do

conjunto responsável cela varredura como tambémcara nos auxiliar a escolher os

parametros (comofreQuências de varredura, dimensões do Quadro etc> Quemelhores

resultados apresentavam.

VIU.3 d estabilidade da corrente !Hl Feixe

Em condições de trabalho relativamente couco severas como as nossas

(Tfilamento :s: 2500 K >,variações na corrente do feixe e na temceratura do filamento

estão intimamenterelacionadas; umaacomcanhaa outra.

As variações do tipo flutuarrões estão claramente associadas, como

tivemos oportunidade de observar, á estabilidade da Tonte Que aQuece o Tilamento.

Quando, cor exemclo,cassamos de umaTonte comoo secundário de umtransformador
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de isolação acoplado a um outro de núcleo saturado para uma fonte D.C.

estabilizada em corrente a menos de 0,2%, as Tlutuações na corrente do feixe, aue

As variações lentas, por sua vez. estão relacionadas com as trocas de

calor Que ocorrem entre o filamento e sua base ou todo o meioQueo circunda; são

necessárias algumas horas para Que o conjunto emissor (canhão) alcance sua

temperatura final de operação. Esta depend~ncia foi verificada através de

algumas experi~ncias simples. Numadelas. por exemplo.interrompemos a corrente

do feixe por alguns minutos, aplicando um potencial adeauado na grade - portanto

sem cortar a corrente de aQuecimento. Comopodemosnotar na Fig.VIII.5,Quandoo

feixe é liberado novamente a corrente do feixe reinicia sua subida no mesmoponto

em Quedeveria estar se o feixe não tivesse sido bloqueado.

o

-1

-2

I(nA)
p 10

-------

20 t (min)

Fig.:mn:.5 Gráfico da subida da corrente do feixe versus tempo na fase inicial do
aquecimen to, ilustrando uma situaçõo emque o feixe foi bloquea do 6

minutos., em seguida, liberado. Dados: E.p=1800 eV. frequências de
varredura:15Hz 1700Hz e correntenofllamento :1.34A .
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Numa outra experiência esperamos a corrente do feixe estabilizar e

soaramos ar, ora frio ora Quente, sobre a extremidade do acelerador Que contém o

conjunto emissorj a corrente do feixe caiu ligeiramente no primeiro caso e subiu

da mesmaforma no segundo.

Se flutuações podem ser reduzidas facilmente, empregando uma fonte

estabilizada em corrente. o mesmonão acontece com as variações lentas, embora

ambas possam ser eliminadas (ou drasticamente reduzidas) concomitantemente por

meio dQ umcircuito Q!it.biliz.dor apropriado (100). A solução para o problema está

base.da no f.to da qua, da!iprazando vari.çõs. n. própria !iuparficia do fil.mento,

que são peQuenas durante sessões de 6 a 8 horas de trabalho, a resistência é

função apenas da tempQratura. Assim, se a resi_t~ncia é mantida constante ds

algum modo (100), a tQmperatura e consQClusntsmentsa correnta do faixa t.mbém

permanecerão constantes.

Apesar dessa ser uma solução definitiva no sentido de estabilizar a

corrente do feixe, optamos por uma outra Quenos pareceu mais viável na ocasião.

Emgeral a temperatura final de operação começa a ser alcançada somente depois

de 2 horas de aQuecimento. de modo Que, se tivermos de esperar até Que a

temperatura se estabilize, certos experimentos se tornariam impraticáveis. Este

problema, contudo, pode ser contornado da seguinte maneira. Começamosaquecendo

o filamento com uma corrente maior Que a necessária. Nestas condições, 1h ou

L5h depois a corrente do feixe estará bem acima do valor pretendido para uma

dada experiência. A corrente de aquecimento é, então, reduzida até Que a corrente

do feixe se situe em torno do valor desejado. Se o procedimento foi acertado, a

corrente do feixe cairá lentamente durante os próximos 10 minutos e depois

estabilizar-se-á por longo tempo(Fig. VIII.6).

Essa solução, embora não definitiva, porQue continuam ocorrendo

peQuenas variações associadas à alterações na temperatura ambiental, tem

apresentado resultados plenamente satisf'atórios. Na maioria das vezes

conseguimos, com esse procedimento, manter a corrente do feixe praticamente

const.nte ou variando apan.s carca de um• dois por canto emperlodos de mais de
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uma hora.

As seções ascendentes nas curvas mostradas nas Figuras VIII.5 e 6

representam um comportamento t.1pico da corrente do feixe na fase de aquecimento;

QUando elas se desvia.m desse padrão, alguma coisa errada está acontecendo. É

preciso, então, verificar todo o sistema, a começar pelas isolações.

o

-1

-2

-3

I (nA)
p 40 80 120

t (min)

Fig.D.6 Gráfico da subida da corrente do feixe v.rsus tempo na fase ínicial do aqu.J
cimento.ilustrando uma situação em que SI começou com uma corrente no fi
lamento de 1.44A que. 1.5 h mais tard •• foi reduzida para 1.42A. Da dos:

Ep = 1500 eV e frequências de varredura: 17 Hz e 700 Hz.

vm.4 ElétrQns ~ enerqia ef'etiva abaixo ~ energia dl2. il!. l2m.lÍ2 dl: cruzamento.

Corrente neoativa através da. amostra.

Ret.omemosa montagem eSQuematizada no inlcio do Capo m (F"ig.m.i>' Se a

amostra for polarizada negativamente (Fig. VIII.?)e a energia inicial dos elétrons

Que nela incidem (Eei';> for tal Que o < Eef,i = Ep + eVr < E, ,será carregada
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E : Eletrômetro

Ip: Corrente dos primários

IQ": Corrente dos emitidOS

Fluxo de partículas positivos

, uma corrente negativa, pois eQuivalem a um fluxo de

I <O
T'v
O

r

Fluxo IT t Fluxode
de

par~(~ulas

elétrons

POSitivas

Fig.:m.7 Corrente negativa através do amostra e convenção da corrente .

Ao refletirmos sobre esse resultado inesperado, nossas primeira.s
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da amQ:tra figo VIII.Sa), Que no tr-abalho original de Gross e colaboradores era

As primeiras tentativas no sentido de observar essa corrente foram

suspeitas recaíram na montagemem si; mais especificamente sobre a abertura acima

previst.o.

partlculas posit.ivas subindo da Terra para a amost.ra através do eletr8metro.

negativamente (Ver Seção IV.2),porQue o n~ de elétrons secundários emitido é

menor Que o nll.dos incidentes <abaixo do 1t ponto de cruzamento u < 1). Os

elétrons fluindo para a Terra através do eletrômetro constituem. de acordo com a------

fait.as; na Alamanha por Gros;.• (41) a col•.bor•.dorss; am 1985 a dapoi. por nó.,

na forma de um peQueno pulso positivo, portanto contrário ao Que havia sido

utilizando mont.agemsemelhante a deles, Quando começamos a avaliar o mét.odo

descrit.o por von Seggern; t.anto lá Quanto aQui a corrente semore se manifestou
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totalmente livre. Acreditávamos Que uma abertura livre. Que se comcorta comouma

lente eletrostática. coderia interferir na decosição de elétrons de baixa energia

(da ordem de iOeV em exceri~ncias desta natureza) sobre a amostra. Resolvemos,

então, introduzir na abertura uma tela metálica com transcar~ncia ótica de 0.81,

tabricada comfios de aço inoxidável de diSmetro 0,05mm.

------ ------

( a ) ( b )

Fig.1ZIII.8Aberturas sobre a amostra: a) livre e b) com tela metálico.

o resultado foi imediato; logo na crimeira t.entativa acareceu o culso de

corrent.e negativa escerado (Fig. VIII.9),

I(nA)

o

Fig.3ZIIr.9 PUlso de corrente negativa
através de uma amostra de

MyJar di 36)1 m obserVado
quando. pOlarizada com-890
V. foi irradiada com elétrons -0.15
de 9001V.

-0.30
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A introdução da tela metálica apresenta de imediato duas vantagens. A

primeira é delimitar de maneira bem definida e isolar eletrostaticamente as

regiões em Que os elétrons são inicialmente acelerados e em seguida

desacelerados, Que são, respectivamente, as regiões I e II na Fig. VIII.iDa. A

ação da lente eletrostática representada pela abertura.

N•• u.~ncia da tala •• suparflcias QQuipotanci.i. confin.da. n. rilgiio II

da Fig. VIII.iDa deformam-se e as mais próximas da abertura dela sobressaem - Ver

Ret. 79, P. 76-77. (O Quanto estas eQuipotenciais se estendem para além do plano

da abertura depende, principalmente, do diâmetro da abertura e do potencial de

polarização aplicado na amostra). Como conseQuÊncia a região I1 (Fig.VIII.l0b)

expande-se e o conjunto de eouipotenciais, agora deformado, comporta-se como uma

lente eletrostática divergente, de sorte Que ao penetrarem nessa região os

elétrons são simultaneamente desacelerados e desviados para fora.

I 1
10

l0

.............

.L
--L

\V <o

-
,-----

7"

Ir

~ \Vr<OI (o)
I( b)

Fig.JZI1I.10 Regiões I e II em que os elétrons sÔo,respectivamente. acelerados e desace
lera dos enquanto se dirigem para a amostra. a) Com tela metálica sobre a a
bertura; b) S em tela.
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Em vista destas considerações conclui-se Que uma fração dos elétrons

Quese dirigem para a amostra poderá não atingi-Ia. se a tela não estiver presente.

Se com essas explicações procuramos mostrar Que a abertura sem tela

não se coaduna com a deposição de elétrons de baixa energia na amostra, resta

explicar porQue favoreceria o aparecimento de umpulso positivo de corrente.

U~ hipÓtesQ QUilnos parilCQrazo~vQl Q a sQguintQ. No inIcio dQ.te

trabalho, Quando as primeiras medidas foram feitas, as tampas com abertura eram

confeccionadas em aluminio, Que é at.acado rapidamente pelo oxigênio do ar para

formar uma camada de óxido. dura e isolante (Ver Ref. 72. p .318>' Por outro lado a

energia dos elétrons do feixe difuso comdiâmetro duas a três vezes maior Queo

da abertura, utilizado nessas experiências, estava em torno de ikeV, de maneira

Que. ao ser bombardeada com esses elétrons. a camada isolante de óxido de

:õtilcundáriado óxido de aluminio para assa enilrgia <vilrificado experimentalmente)é

maior Que a unidade. Mas,em virtude do mecanismode auto-regulação discutido na

S&!çãom.s, a carga acumuladacrescer~ apanas; atá Quao potilncial de sUPilrficie

atinja o valor de 1 a 2 volts positivos. O eletrBmetro acusará, então, umpulso de

corrente positiva, pois essas cargas induzirão, na " .ausenCla da blindagem

eletrostática Que seria proporcionada pela tela metálica se estivesse presente,

cargas negativas na face metalizada da amostra (o Que eQuivale a um fluxo de

cargas positivas descendo para a Terra através do eletr8metro).

Coma introdu;io da tilla, pcrtanto, eliminamos a interferência da lenta

representada pela abertura e isolamos eletrostaticamente a região acima do plano

da tela, permitindo Queas medidas fossem feitas sem interferência.

Posteriormente a tela metálica colocada na abertura veio se mostrar

fundamental na Questão da deposição uniforme de cargas (Seção VIII.5) e na medida

do potilncial de s;uPQr'fIciecom o auxilio do amplH'icador lock-in <S6IçãoVIII.2.3),de

maneira Que acabou sendo incorporada em todas as montagens experimentais Que
fizemos;d.1 par'•. fr'ente.
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VIU.S. Queda brusca da corrente através rl4 amostra ~ deFlagrado 2 mecanismo

á~egulação

Na Seção IV.7.2 vimos Que. se E,. < Eu e se Vr <negativo) é escolhido de

t..9.l maneira Que EI { Eef,i = Ep + eVr (Eu ,a amostra começa a acumular carga

po~itiva, o potencial dil ~uPilrflciil vai -Picandocada VilZmilno~nilgativo EiI , logo

.após atingir zero volts, a corrente através dela (Fig. m.i) anular-se-á bruscamente

por força do mecanismo de auto-regulação. A curva de corrente contra o tempo

terminará, então, abruptamente, isto é, num degrau (ver Fig. IV.6>' É óbvio, por

I~utro lado, que o degrau somenta será observado se t.odos os pont.osda superfície

irradiada pelo feixe atingirem o zero volts simultaneamente; o Que pressupõe,

desprezando efeitos de borda e a menos que a face da amostra Que recebe o feixe

também tenha sido metalizada, uma deposição bastante uniforme de carga. Se ambas

as faces estiverem metalizadas. o degrau aoarecerá independentemente de como

t.enha sido faita a deposiç~o pois a superflciil será semprQumaequipotencia1.

As curvas de corrente nas figuras seguintes, obtidas numa situação em

cue as deposições de carga sobre as amostras foram feitas ora de maneira não

uniforme ora uniforme. evidenciam bem essas idéias. Na primeira o degrau está

Presente. embora a deposição não tenha sido feita de maneira uniforme porQue

ambas as faces da amostra foram metalizadas (Fig. VIII.11a). Nas duas últimas, em

Que as amostras tinham uma face ~ metalizada exposta ao feixe, o degrau não

aparece em uma e aparece na outra, porque em uma (Fig. VIII.11b)a deposição (com

feixe difuso) não foi feita uniformemente e na outra (com feixe varrendo a amostra)

o foi (Fig. VIII.12).
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( b )

1.20

0.60

( a )

4.0

2.0

o I I - I ~ o
o 12 24 t(s) o 24 48 72 96 t(s)

Fig.D.11 Curvas de corrente de carga versus tempo. Em a)uma amostra de Teflon
FEP de 25}lm.metalizada em ambas as faces e pOlarizada com -700V.
foi irradiada com um feixe difuso de elétrons. de 756 eV; em b) uma amo.,!
tra de Teflon FEP de 50}lm ,metalizada numa única face e polarizada
com-1450V,foi irradiada com feixe difuso de elétrons. de 1500eV.

I (nA)
~.40

1,80

1,20

Fig.'EIL.12 Curva de corrente de carga versus
tempo de uma amostra de Tef 10 n
FEPde 27)J m. Ela foi pOlarizada
com -700V e varrida periodica
mente por um feixe focaliza do
de elétrons, de 800 eV,~arazá o
de20quadros/s(f=10Hz ev
fh= 500Hz) .

0.60

O.
O 80 160 t ( s )
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resultados consolidam algumas das idéias

&1m.particular, foi tambilm a primeira evidancia QU&ltivemos de Que o sisbama

montado para fazer o feixe varrer a amostra estava funcionando satisfatoriamente

(Uma vez Que as medidas de densidade de corrente-seção VIII.2 - só vieram a ser

feitas posteriormente). porém. mais importante do Que isto. é Que foi também a

primliira lividiància de QUQa emissão secundária em pollmeros como o Teflon FEP ou

Mylar. por exemplo, estava sendo feita de maneira regular (Se, para uma dada

energia efetiva dos elétrons. o coeficiente de emissão secundária variasse de uma

região para outra da amostra. dificilmente se obteria o degrau. mesmo com

deposição uniforme de carga). Interessante também é Que este resultado indecende

do fato de usarmos o material (com o Qual confeccionamos a amostra) como vem de

fá.brica ou lavado com á.1coo1-isoprop1lico puro, por exemplo. De certa forma isto

confirma o Que já dissemos no Capo 11 (Seção II.3). ou seia. Que o estado da

superf'lcie em metais e polimeros, no Que diz respeito à emissão secundária, é mais

importante para o primeiro aue para o segundo.

VUI.6.

o potencial de superficie da amostra depois do mecanismo de auto

regulação ter sido deflagrado é peQueno; cerca de 1 a 2 volts (Ver Seção IV.7.1).
Esta é a razão

Que deve ser
capaci t~ncia

da Queda abrupta na curva de corrente cois dependendo da

da amostra e da corrente do feixe a carga

-crliscantada na amostra para alavar S&lUpot&lncial de suparflcia carca da i a 2

volts pode ser f'ornecida num tempo muito curto Quando comparado com a duração
total da experiência.
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o valor Vs desse potencial de superficie é governado pela equação IV.?,

reescrita em seguida,

eVs 1

J g(E')dE' = 1 - CT(Ep+eQ~)
o

(VIII.1)

Que representa, justamente, a fração dos emitidos Que devem ser recapturados

pala superficie da amostra para qUEila corrEilnte através dEillasa anule. Vs é ZEilro

para Ep = E, ou Ep = EII , pois CT(E,)= O'(EII)= 1 , e é máximo (Vs = Vs,m)

Quando a energia dos primários (Ep) for igual a energia (Ep,m) em Que a emissão é

máxima

.
minimo.

Experimentalmente esse potencial pode ser estudado de duas maneiras no

Uma delas é utilizar a técnica empregada por Giacometti (87) em sua Tese

de Doutorado para medir potenciais de superficie, que consiste Ei!mSEi!retirar a

amost.ra da cSmara após o término da irradiação e msdir seu potencial de

superficie com o auxilio ds um dispositivo acoplado a um aparelho comercial

(Voltlmetro Eletrostático Honroe 1445-4) capaz de acusar potenciais de

superflcie de décimos de volts; a outra é integrar um pulso de corrente. Foi com a

primeira Que pudemos confirmar experimentalmente, por mais de uma vez, Que de

fato o potencial de superflciEil da amostras que tenham sido irradiadas por algum

tempo com elétrons de energia E,. = EII é zero. Foi dessa forma. também, Que

pudemos estabelecer Que Vs,m para o Teflon FEP. cuja emissão máxima ocorre ao

ser irradiado com elétrons de 400eV (aproximadamente), estava em torno de 2 volts.

Para a medida acima escolhemos o Teflon FEP porQue, com exceção dele, a

energia dos elétrons incidentes para a Qual ocorre a emissão máxima em outros

pollmeros está abaixo de 400eV, Que é também a energia limite para a Qual podemos

ajustar o feixe do nosso acelerador. De Qualquer modo é de se esperar que Vs,m

para outros pollmeros não seja muito diferente de 2 volts porque muitos deles têm

O'm carecidos com o do Teflon e corque a função g(E'), que comparece na eQ. VIII.i,
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niodiave diTiarir muito dia um poÚmiaropara outro (VlilrSiayão 11.1'>.

Em outra ocasião. trabalhando ainda com amostra de Teflon FEP não

polarizada e inicialmente descarregada, chegamos a um resultado semelhante

integrando um pulso de oorrente (Fig. VIII.13).Que só p8de ser obtido depois Que

reduzimos a oorrente do feixe para aproximadamente 4x10-10A (um valor ceroa de

10 vezes menor Que o habitualmente empregado>' A partir da área abaixo deste

pulso e da capaoitância da amostra (O.25nF) pudemos estimar o potencial de

.uPiar,ficiia V"m como ia.tando iamtorno de 2 volt •.

I (n A)

0.4

0.3

Fig.D.13 Pulsod. corrente positiva obser
vadoquandoumaamostra aterra
da de Tlflon FEP de 50 J.I m e ca-
pacitância d. 0.25 nF foi irradig 0.2
da com elétrons de 400 eV.

0.1

o
o 6 12 18 t(s)
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Se, indiip&ndlintlimentedo polimero irradiado, o valor máximo Que o

potlincial de supef""Ficilipode alcany..r depOis Que o mecanismo de auto-regulayio

atuou é cerca de 2 volts, valores menores devem ser esperados Quandouma certa

amostra for irradiada com elétrons de energia mas diferente de Ep,m.

De fato, Quandomedimoso potencial de superfície pela técnica de Giacometti numa

amost.ra de Mylar. mat.erial para o Qual Ep,m = 200eV.Que havia sido previamente

irradiada comelétrons de 500eV.o valor encontrado foi de 1.2 volts.

Essas eXPlirianoias, dli modo 9Qral, confirmam a listimat.iva QUehaviamos

feito para Vs na seção IV.7.Quandotratamos do mecanismode auto-regulação e suas
'" .conseQuenClas.

VJD.7. Retirada de Ym!! amostra carregada da ~a de amostras it 2 efeito

Paschen

A maioria das medidas de potencial de superflcie relat.adas na se9io

anterior foram feitas examinandoas amostras fora da ~mara (depOisde terem sido

devidamente irradiadas com o feixe eletr8nico), com o auxilio do diSpOsitivo

mont.adopara tal fim por Giacometti (1m; o Que. lividentemente, só p8de ser feito

após a pressurização da cgmara. Durante este procedimento não poderia ocorrer

algum problema, i.e., a densidade superficial de carga não pederia se alterar

durante o processo de pressurização? Nós procuramos injetar o ar lentamente na

cgmara pois já Unhamos aprendido QUeum fluxo intenso de ar ou Qualquer outro

gás varrendo o poÚmero poderia carregá-Io. Mas.mesmotomandoesse cuidado. nio

POderiamocorrer rupturas, por exemplo?

Aparentemente não houve qualquer problema com aquelas experi&ncias,

crimeiro corque, pelo menos no caso da determinação de Vs•m Ner Seção VIII.6) cara

o Teflon FEP. medidas feitas cor dois métodos independentes, sendo uma à pressão

atmosférica e outra no vácuo, resultaram craticamente iguais e segundo corQue as

medidas de potencial de superficie. realizadas fora da c~mara, em diversas regiõ6ils
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ocorreria se tivessem havido rupturas. Mas, na verdade, era de se esperar Que

não hoUVQSSSnada de anormal, pois naquelQs casos o potiineial de sUPi!r~leie não

tinha excedido o limite imposto pela Lei de Paschenj se fosse maior poderiam ter

ocorrido rupturas.

A rigidez dielétrica de gases depende fortemente da pressão. Emaltas

cressões cresce devido ao decréscimo no livre caminho médio dos elétrons e em

baixa cressão devido à reduzida crobabilidade de colisão de elétrons com as

moléculas de· gás. A rigidez dialétrica dapQnda tambémda distancia D entra

eletródios. Quanto menor o escaçamento entre eles maior a rigidez, desde Que a

crobabilidade de elétrons virem a colidir com moléculas no escaço entre eles

decresce.

Na nossa montagemesses par~metros são

(at.errada) e a super~lcie não metalizada

a dist~ncia D entra a tala mstálica
~ .l~S~ lU

da amostra e o camco elétrico nessa

região, Que decende da diferença de

potencial entre a tela e a super~lcie não I
metalizada (Que seriam os eletródios, no

caso) e da secaração D (Fig. VIII.H>'

Os resultados de experiÊincias

Fig.JZIII.14 Eletródios entre os quais pode m
ocorrer rupturas de Paschen.

sobre ructuras em gases num ca:mIJO

uniforme podemser representados por uma~amhia de curvas, Que são grá~icos da

tensão de ructura (Urp) versus croduto da separação (O) entre os eletródios e a

cressão (c) do gás. Esta relação, estabelecida experimentalmente, é conhecida

comoLili di! Pa1iChiln(101); sla ~u9ars qUila tens~iods ruptura nio dsve variar se o

croduto pD permanecer constante; i.e., a tensão de ruptura é função de cD.
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Urp (k V)

10

2
10

A curva Urp versus pD, Que deve ser

levantada para cada gás. é caracterizada

por um ponto de mInimo;no ca.o do ar, em

particular, as coordenadas desse ponto

são ~ 1Pa.me 327 volts (Fig.VIII.15).

1,0

p.D

10-· 1.0 10

Fig.1ZIII.15 Curva de Paschen para o ar. O pon

to A corresponde 'a Potmna nossa
montagem.

I.to ~ignifica dizer Que ~omentehaverão rupturas no ato de pre.surizar a c~mara

injetando ar no seu interior, se a tensão sntre a .uplirf lcis não mstalizada da

.amostra e a tela metálica, Queé dada por U = Vs-O= Vs' for maior Que327 volts.

As rupturas ocorreriam da mesmaforma, se introduzlssemos na câmara umaamostra

previamente carregada (comcorona, por exemplo)acima de 327 volts e em seguida

procedêssemos à despressurização. Uma vez ocorrendo rupturas, QualQuer Que

seja o caso, a amostra pOderá ter sua densidade superficial de carga

completZomentealterada. As duas experiências descritas a seguir ilustram esses

fatos.

A

EXPERIENCIA I
Umaamostra de TefIon FEP de 25Umde espessura e 35mmde diâmetro. metalizada

numa única face, e polarizada com -310 volts é irradiada com elétrons de 1250eV,

usando um feixe diTuso. Como1250eVé menor eue 1880eV(energia do zt ponto de

cruzamsnto do Tsflon FEP) o potencial ds suparfIcie em toda região irradiada

estabilizar-se-á em um valor constante ligeiramente acima de zero volts. depois
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da amostra anular-se por ;orça do mecanismode

auto--regulação (E isto independentemente da deposição ter sido feita de maneira

unHorme ou não). No fim do processo a amostra é aterrada e retirada da c~mara

para que o seu potencial de super;ície possa ser examinado. As figuras VIII.i6

deveremos esperar no ;inal.

( a) ( b ) (c) V. f=+31OV
/ S,

T-310V T-310V
Fig.~.16 Diagramas indicando potenciais de superf(cie de uma amostra pOlarizada cem

-310 V e irradiada com elétrons de 12.50 e V . a) antes de se iniciara irradiação;
b) cessada a irradiaçõo e c)após o aterramento.

A Fig. VIII.i7, que foi obtida. como auxilio de umregistrador XV,ilustra o

comportamento do potencial de superfícia, nesse caso, quando medido ao longo de

um diâmetro arbitrário com o dispositivo montado por Giacometti. Dentro do erro

experimental o resultado é idêntico ao esperado.
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Fig.1ZIII..17Potencial de superf(cie numaamostra de Tef lon FEP, medida ao longo de
um diômetro arbitrário, depois que foi irradiada com feixe di fuso a t.- a

co.r~ente através dela se anular. Parâm.tros: Ep=1250ev,vr=-310V
e dlometro da amostra = 35 mm.

A

EXPERIENCIA 11

A lixPliriiincia I foi rliPstida depois de alterarmos a polarizayão da amostra para

-400 volt.•. SQ nio houvesse rupturas dsveriamos lê.parar, após o aterramento,

Vs" ~ +400 volts, constante por toda a área irrad:ada. O resultado, conforme

podemos notar observando a Fig. VIII.ia, já não é como esperávamos; as rupturas

Que houveram pelo fat.o de t.ermos excedido o limit.e de 327 volt.s imposto pela Lei

de Paschen, no caso do ar, alteraram profundament.e a densidade superficial de

carga na amostra.
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Fig.1ZlJ[ .18 Potencial de superf(cie de uma amostra de Teflon FEP. medida ao longo
de um diômetro arbitrário. depois que foi irradiada com feixe difuso até
a corrente através dela SI anular. A figo ilustra uma situação em qu e
ocorreram rupturas de Paschen no ato de pressurizar a câmara de amo,!

tra . Parâmetros : Ep= 1250 eV. Vr = -400 V • diâmetro da amostra =
35mm.

VIU.S. d caDaci~ da amostra

Para levantar a curva da emissão secundária em lunção da energia dos

elét.rons incidentes. segundo o método descrito cor von Seggern, é ct"'eciso

conhQcQra evolução do potencial dQ .uperTlcie da amo.tra durante a irradiação, o

que pode ser leito diretamente com a montagem descrita na Seção VII.2.4 ou

indiretamente a cartir da evolução da carga armazenada na amostra e da sua

cacacitância determinada creviamente.
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A ca.pacitância pode ser medida numa ponte apropriada. Para isso o

melhor é reconduzir para a evaooradora a amostra já utilizada. a fim de Que a

área Que esteve exposta ao feixe também seia metalizada. A amostra, agora com

ambas as faces metalizadas, forma um oapacitor de plaoas paralelas ouja

capacitincia podará sar madida facilmilntil numa pontEio Mas, i1mprincipio, n~o

necessitamos metalizar a área da amostra Que foi exposta ao feixe para

determinarmos sua capacit~cia. Se dispusermos da curva de corrente através

dela durante o tempo em Que foi irradiada e se soubermos a priori a diferença de

potencial a aue fioou submetida por ter sido irradiada pelo feixe de elétrons, sua

capacitg,ncia poderá ser determinada a partir da eQ. 1V.10. A Questão Que se

coloca, em seguida. Q: A capacitância determinada desta última forma e aQuela

medida por meio da ponte coincidem?

Se o material da amostra for suficientemente isolante para Que a

corrente de fuga possa ser desprezada e se a carga depositada penetrar uma

f'ração muito peQuena da espessura total da amostra, os resultados devem

coincidir.

Isso pôde ser conf'irmado experimentalment.e. Escolhemos para esse f'im

uma amostra de Teflon FEP (Queé um excelente isolante) de 50LLm de espessura e

30mmde diimetro, Que f'oi polarizada com -800 volts e irradiada com elét.rons de

900aV, fazendo o f'eixe varrer a amostra (Escolhemos tais parSmatros para ter

certaza - ver seção VIII.?- da Que o potencial de superflcie estabilizar-lis-ia num

valor ligeirament.e acima de zero volts, depois Que a corrente se anulasse). As

diversas etapas da experiência podemser resumidas através das Figuras VIII.19.

Comopodemos notar, a diferença de potencial a Que ficará submetida a

amostra pelo f'ato de ser irradiada até Que a corrente caia cara zero é de 800

volts; essa diferença de potencial desapareoerá decois Quea amostra aterrada f'or

reirradiada.
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(o)
1900 eV'{..::- 800 V

(b)
VI =O+V
s.f

( C )

V f=+800 Vs.

( d )

1900 eV
o+v

-800VI-800VI - -- - - -....
Fig.W.19 Diagramas indicando os potenciais desuperfície de uma amostra de Teflon FEP

polarizada com -800V e irradiada com elétrons de 900eV. alantes de s. iniciar
airradiaçõo,b)terminadaairradiaçõo,c)apósoaterramento e d) depois de reir-
radiada.

As figuras VIII.20a e VIII.20b mostram as curvas de corrente obtidas

enQuanto a amostra estava sendo, respectivamente, carregada e descarregada. A

oarga calculada abaixo da curva de corrente (medida com um planlmetro) é, tanto

num caso Quanto noutro, de i95nC (a diferença é menor Que 1%). Comoa diferença

de potencial é de 800 volts. a capaciUncia resulta O,244nF. A capacitância dessa

mesmaamostra, por outro lado. resultou igual a O,249nFQUandomedida pOr meio de

l.Jmaponte, de maneira Que,a menos de 2%, esses valores coincidem.

Esses resultados foram confirmados inúmeras vezes com amostras de

Teflon FEP de 50um e 25Um,variando a energia dos elétrons ou a polarização e

ora usando feixe difuso ora varrendo a amostra como feixe.

A coincid~ncia entre as capacitâncias medidas pelos dois métodos acima

nos autoriza agora a seguir o caminhoinverso, isto é, tendo medidoC numaponte e

conhecendo a curva de corrente através da amostra, podemos usar a eQ. IV.iOpara

determinar diferenças de potenciais ou levantar a curva V, versus t. Alémdisso

esses resultados nos mostram também Que, pelo menos no caso do TeTlon FEP, a

carga positiva armazenada permanece praticamente na !iuperflcie da amo!itra.
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Fig.JZlII. 20 Corrente através de uma amostra de Teflon FEP de SOJ.lm, irradiada com eli
trons d. 900 ,'I,v.rsus tempo. a) Amostra polarizada com -800'1 e b)Amo,j
tra carregada com +19SnC e aterrada. Frequências de varredura: fv=16,SHz
e fh= 700 Hz.

Comolet.emos esta seção com alguns comentários sobre as curvas de

corrente nas Figuras VIII.20. A primeira é governada pela eQ. IlI.? (válida somente

para Vs 5: Q) I repetida abaixo,

onde Ela acompanha o comportamento de

(VIll.2)
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(maior cue um neste caso) cue cresce, passa por um máximo e depois decresce

pelo fato da energia efetiva variar continuamente de um valor inicial dado por

Eef',i= 900-800 = .1.00eV< E,..,m:: 400eV para o Teflon FEP, até um valor final

Eet',f :: 900eV = Ep.

Quando o potenoial de superfíoie oomeça a -ricar positivo, o oampo

sentido e alguns dos elétrons emitidos começam a ser recapturados; processo este

Que somente é interrompido Quando o número dos recolhidos atinge um valor tal Que

I<t) = lI" + Icr(t) + Ire(t)= O (o Que constitue o mecanismo de auto-regulaçãoJ

discutido na Seção IV.7). Como esse mecanismo é deflagrado simultaneamente em

todos os pont.os da superficie, se a deposição -roi feita de maneira uniforme (como

é o caso), e num intervalo de tempo pequeno Quando comparado com a duração total

do experimento, a corrente cai bruscamente para zero, aparecendo então um degrau

na curva, cuja altura dependerá do ponto em Que estava a corrente Quando Vs

pasSiou paIo zaro. O pot.anoial da superfloÜ;a est.abiliza-SiE! porQua, sa oontinuassQ

subindo, mais elétrons emitidos seriam recolhidos, a amostra começaria a ser

carragada nagativament.a, o potanoial oairia a o aQuiÚbrio ras;t.abaleoar-sa-ia.

A curva na Fig. VIII.20b,por outro lado, é governada pela eco III.13 (válida

para Vs > O), também repetida abaixo,

(VIII.3)

onde o coeficiente cr

as equações VIII.2 e

é agora

VIII .3),

Eet'

modulado pela integral I g(E')dE' (comparar
aVs

Que representa a fraçio dos emitidos Que

realmente contribue para a corrente !<t), porque é a ;ração dos Que conseguem

escapar de vez da superflcia.

No caso considerado, a energia e;etiva dos elétrons, Quando começamos

descarregar a amostra, é igual a 900 + 800 = 1700eV (ec. III.2)e a ;inal igual

- 900 + 0+ ~ 900eV, de modo Que o coe; ioient.e cr cresce da 1,08 a 1,62 <Ver
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Capo X)

enquanto

o valor da integral

eVs for maior Que

Eef

J g(E')dE'
eVs

~OeV( varia na faixa de 0,1 a 0,2). Em vista

destas considerações a parcela Que predomina na eq. VIII.3. pelo menos enQuanto

.aVs for maior qus 50eV, é a da corrente Ip• dai o fat.o da corrente Iet.)

'Iariar POI.JCO durante a maior parte do descarregamento. Quando Vs•decrescendo,

p.ss. pelo 50EilV,o número dos emitido. que conseguem e.c.p.r d. soup&rficia

aumenta rapidamente (ou o número dos recolhidos diminui rapidamente). E no

momentoem Que o número dos incidentes igualar o número dos recolhidos mais

emit.idos. a corrente cairá bruscamente para zero e o potencial de superficie

estabilizar-se-á num valor ligeiramente acima de zero volts. Se o potencial de

superflcie cont.inuasse a cair, mais elétrons emitidos conseguiriam escapar

definitivament.e da superficie, a amostra começ:aria a se carregar posit.ivament.ee

o sauiÚbrio restabelecer-se-ia. É o masmo mecanismo de auto-regulação, já.

descrito anteriormente. atuando desta vez no sentido contrário.

Para fins de comparação é interessante eSQuematizaro Que descrevemos

lançando mão da função distribuição de energia da totalidade dos elétrons

emitidos. g(E'), normalizada. Nas figuras VIII.21as áreas hachuradas representam

a fraç:ão dosoemitidos que dsixam ds vsz a 5upsrficie li qus por isso contribuem

para a corrente I(t); as áreas não hachuradas. conseQuentemente. representam a

fr.ç:ão do. qua .ão rac.ptur.dos paI. suparficia pslo f.to daI. s.t.r posoitiv•. As

correntes em cada caso estão representadas por setas de diferentes tamanhos.

Observe Que ao nos aproximar~os da fase final do carregamento e do

descarregamento o número dos Que escapam, respectivamente, diminue e aumenta

até Que 10' + Ire = -Ip .
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CARREGAMENTO DESCARREGAMENTO

Fase Inicial: Vs•i < O Fase Inicial: V~.i > O

E'

V~,i =+ao~ rooev

IPj ~.~'.'.'"''~~::].'''I".+Ir... " e

9 (E')

E'

v.,; =-ao\ rooev

........•..

g{E')

Ep-e IVs} =
=900-800=
= 100 eV

e V~,i =800eV

Ep+eV~,i
=800+ 900=
= 1700 eV

Fase Final Vi = 0+ V
s.f Fase Fina I : Vs•f= 0+ V

V' f=O+ 1900eVs. '\ ,

g(E') T
~I:::::::U:::I.~~+Ir.

E'

g (E')

Vsf= 0+ I 900eV, " ,T
"'!' ..... "7"I j .
p I +Iq re

........•••••• •• o. ... -....

E'

b+ Ep= 900=' V I 6+ Ep= 900 e V

Fig.m. 21 Diagramaesquemático,mostrando através d. ár.as hachuradas, a fração
da totalidade dos emitidos pela superf,cie de uma amostra de Teflon FEP i.1
radiada com elétrons d. 900 eV, que escapam de vez da superftcie du
rante as fases inicia I • fina I do carregamento e descarregamento.
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Q mecanismode auto-regulação atuou em ambas as situações (embora em

sentidos contrários) corQue a energia Ep = 900eV era menor Que a energia do ~

conto de cruzamento do Terlon FEP. Queé igual a i880eV (Ver CacoX). Se EpTosse

maior que Eu • a curva na Fig. VIII.20a não acresentaria o degrau. i.e .•

continuaria caindo suavemente cara zero (Ver Seção rV.3>.e na Fig. VIII.20ba curva

de corrente ainda acresentaria uma Queda abrupta, embora interrompida antes de

chegar a zero (Fig. VIIIo22>'

Fig.1ZlII.22 Corrente através da amostra
apresentando uma queda bru.!
ca que é interrompida no insta.!!
te ti antes que chegue a zero.

I ti
t

A razão cara isso é Que.se E,. Tosse maior Que EtI. ~ ainda seria

menor qUEi um quando o potencial de super~lcie atingisse o zero volt.s.

ConseQuentemente I<t) seria diferente de zero nesse instante e a amostra, Que

vinha se descarregando até então. começaria a carregar-se negativamente até aue

Eef' = Ep + eVs = Eu· De sorte Que a partir do instante em Que Vs passasse pelo

zero a corrsnte começaria a cair suavementEipara zero o Se f8ssemos, por examplo.

descarrEigar a amost.ra at.errada da Figo VIII.19c, cujo pot.encial de superflcie é

+800 ....•olts. com elétrons de 2100eV. ela se carregaria negativamente até

Que ficasse submetida a uma diferença de potencial de -220 volts

(considerando EII = 1880e\)o
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As Figuras VIII.23ilustram algumas rases do processo.

!2100e V ~ 2100 eV
'X

(1'~V=.O

Fig.D.23 Diagrama mostrando a evolução do potencial de superftcie de uma amostra de
Teflon FEP. cujo potencial de superftcie inicial é +800V. quando irradiada com
elétrons de 2100 e V.

Porém o fato mais curioso (e Que nos intrigou por um bomtempo)é Que o

aparecimento do degrau asã. curvas de descarga (Fig. VIII.20bou Fig. VIII.2Z)

independe da maneira comoa deposição tenha sido feita, Le., ele aparecerá QUera

deposição tanh. sido -rait. unHormamantaQUiirnão. Um. posslval ilxplicação par.

isso é a seguinte: Imaginemosa amostra da Fig. VIII.19c,carregada com +800 volts,

sendo bombardeada com um feixe difuso cuja densidade de corrente medida numa

seção reta do feixe se comporte comoaquela dada na Fig. VIII.2. Comoa densidade

de corrente é maior no centro do feixe, a região central da amostra começa a ser

descarregada mais rapidamente Que as bordas, o Que provoca uma d~formagão

nas linhas de campo Que acaba trazendo uma certa comoensação para a

não-uniformidade da deposição, uma vez Que o feixe passa a ser desviado em

direção às bordas (Fig. VIII.24). Comisso as diferenças entre os potenciais de

superficie, consider.ndo diversas regiões da amostra, não devem ser muito

acentuadas Quandoo descarregamento estiver. se aproximando do final, de modoQue

• estabilização do potancial de superfície em toda a área irradiada poderá

ocorrer rapidamente e o degrau continuará aparecendo (NotemosQue a deformação

das linhas de campotambémocorre durante o carregamento, se a deposição não for
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feita uniformemente, entretanto o desvio do feixe é agora no sentido de acentuar

ainda mais a desuni formidade da decosição).

Tela metálica

Fig.3ZIII.24 Diagrama mostrando deformação
nas linhas de campo elétrico PI
lo fato da amostra não estar sen
do descarregado de maneira urJi
forme.

'''à-

amclitude 5 ({ O (Ver Fig. VI1.6), e a E é o camco elétrico (modulado) entre a

tel. metálica e a superflcie livra da amostra, pode-se mostrar (67,89) qua a

oorrenta induzida pela vibração tem, além de componentes continuas, duas

comconentes alternadas, das Quais uma (a Que nos interessa) está em Quadratura

com o camco E. Esta comconente croduz uma tensão alternada, v'R(t), no resisto r R

de medida (Ver Fig. VII.6), cujo valor eficaz é dado cela eo. VI1.1reescrita abaixo,

(VIII.4)

onde W Q a frequ~ncia angular da vibração e Vs é o potencial de suparficie

definido cela eQ. III.3 (Ver Seção VII.2.3'>. V'R code ser medido, como vimos no

Cap.VII,por meio de um amplificador lock-in (detector sinorono> sintonizado com
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vs prevista pela eQ.

VIII.4facilita enormemente a calibração do sistema de medida de potencial de

superfÍcie pois, em principio, basta medir a resposta V'R com o amplificador

lock-in para dois valores de Vs conhecidos para Que a constante de

proporciona lidade kw fiQue determinada. Alémdisso ela nos fornece, também,uma

maneira cômoda de testar todo o sistema de medida, não só após a sua montagem

como tamblámantes do inicio de oada sess~o experimsntal QUeenvolva msdida de

potancial ds supsrf Ícia.

Os primeiros testes com o sistema foram feitos tanto à pressão

:itmosf'érica Quanto no vácuo. ut.ilizando um disco metálico no lugar da amostra.

Aplicando diferentes polarizações no disco metálico e usando um registrador

.:acopladoà salda do amplificador lock-in para registrar a amplitude das respostas,

oudemos constatar Que,Quandotudo está bem ajustado, a amplitude da resposta é,

de fato, proporcional à polarização aplicada. Resultados idênticos foram

conseguidos utilizando, no vácuo, amostras de pollmeros metalizadas numa única

face Que haviam sido prévia e completamentedescarregadas. O cuidado adicional

neste caso é aplicar a polarização somente depois Que a câmara de amostras tiver

sido despressurizada, a fim de evitar as rupturas de Paschen Que carregariam a

amostra se permitissemos Queocorressem (Ver Seç~o VIII.7).

A partir dessas • 1\ •experlenClas, aplicar polarizações variadas numa

amostra descarrega da e observar as amplitudes das respostas tanto no

amplificador look-in Quanto no registrador, ant.es do inicio de uma !iiess~o

expsrimental Que anvolva medida de potencial de superficie, passou a ser o

procedimento padrão não só para calibrar o sistema, isto é, determinar a

constante de propocionalidade, kw , na relação VIII.4,comotambémpara selecionar,

em cada um dos instrumentos supracitados, a sensibilidade mais indicada em cada

situação.
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VIU.iD. Medidas com º caDacitor vibrante

Uma vez feita a calibração do capacitor vibrante é preciso verificar.

pelo menos uma vez. se a medida fornecida pelo amplificador lock-in num dado

instante. enauanto uma amostra está sendo carregada uniformemente oelo feixe

Uma maneira de verificar isto consiste em determinar Vs a partir da capacit.~ncia

da amostra e da área abaixo da curva da corrente Que a atravessa e comparar o

resultado assim obtido com aQuele fornecido pelo amplificador lock-in. A Fig.

VIII.25. por exemplo. mostra os registros das evoluções temporais da corrente

atravessando uma amostra de Teflon FEP de O,25nF de capacit.~ncia, polarizada com

-750 volt.s, e do potencial na sua superflcie não metalizada, obtidos

simultaneamente com um registrador de dois canais. enQuanto está sendo varrida

com elétrons de 850eV.

Na Tabela VIII.1estão os potenciais Que foram determinados a partir da

capacitância da amostra e da área abaixo da curva de corrente (eQ. IV.10>e os Que

foram obtidos com o amplificador lock-in (gráfico Vsxt). considerando Quatro

instantes. Comopodemos notar, os potenciais obtidos tanto de um Quanto do outro

modo, para um dado instante, são praticamente idênticos.

t.(s) 12,028,836,060,0

VsM

V - Q(t.) - '750

-660
-387-279-49s - C

Vs Qock-in>

-658-385-Tn-45
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I (nA)

1.0
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-250

-500

-750
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96
t ( s )

FigoDo 25 Corrente e potencial de superf,cie em função do tempo numa amostra
de Teflon FEP de 0.25 nF de capacitância. pOlarizada com -750 V e
irradiada com elétrons de 850 eVoFrequências de varredura:

fv=16.5 Hz e fh=700Hz. Frequência de vibração:250Hz.



A mesma amostra foi então aterrada, descarregada e reirradiada com

elétrons de 3500eV; as conclusões foram as mesmas, i.e., os ootenciais

<considerando Quatro instantes diferentes) determinados a oartir da caoacitância e

da área abaixo da curva de corrente e aQuele medido com o amolificador lock-in,

Que é lido na curva Vsxt (Fig. VIII.26)são. de novo. praticamente id~nticos (Ver

T.:abelaVIII.2).

TAJ3El.A vm2: Potenciais de ~icie medidospor dois métodosdiferentes.

t<s> 80160260380

VsM

Vs = ~t.)

-428-aro-1116-1336

Vs Gock-in>

-420-806-1125-1356
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Fig.3ZlIL 26 Corrente e potencial de superflcie em funçõo do tempo numa amostra de Tef/on FEP de 0.25 nF de cOP.Q
citãncia e inicialmente descarregado. enquanto estava sendo irradiada com elétrons de 3500 eV.
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CAPÍTULo IX

A ~ I

A ltoFLUENCIA DA CARGA DA AMOSTRA SOBRE A EMISSAO SECUNDARIA

IX.1 Introdução

No decorrer do capitulo anterior analisamos e mostramos como pudemos

resolver alguns dos problemas encontrados por Gross 14!l e colaboradores durante

os experimentos Que realizaram em 1985 para medir. pela primeira vez. a emissão

secundária em pollmeros, segundo o método descrito por von Seggern 140l.

Tendo. por exemplo, mostrado na seção VIII.4 que. cobrindo a .abertura

sobre a amostra com uma tela metálica, poderíamos obter a corrente negativa

.através da amostra Quando fosse irradiada por elétrons cuja energia efetiva

inicial estivesse abaixo da energia (EI) do primeiro ponto de cruzamento. ficou

mostrado também que seria possivel obter a seção I (Ver Fig. 1.4) da curva crxE como

previra von Seggern (Ver Seção 1.3>'

Na Seção VIII.5ficou evidenciado Que a ausE1ncia do degrau na curva de

corrente através da amostra. Que era esperado Quando a energia inicial dos

elétrons Que nela incidiam (Eef) e a energia dos primários (Ep) estivessem abaixo

de carga não ter sido feita de maneira rigorosamente uniforme. porQue com uma

Por outro lado. pela teoria de von Seggern. a corrente do feixe podia

ser obtida, como o foi na Alemanha, a partir da própria curva de descarga da

amostra (Quando carregada positivamente). Entretanto. ao escrevermos uma

expressão mais geral para a corrente através da amostra (eQ. IIIA). mostramos Que

a corrente do feixe não poderia ser· obtida a partir daquela curva; seria preciso

medi-Ia com um copo de Farada'.l (Ver Cao. VI! Seção V11.2.1J. Além do mais não foi

tomada. na montagem original utilizada oor eles. nenhuma precaução para impedir a

captura (Quando a amostra estivesse carregada positivamente) de secundários ou

terciários gerados nas mais diversas partes do acelerador. fato este Que poderia
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falsear ainda mais a medida da corrente do feixe. Est.a precaução. como pudemos

constat.ar no decorrer do trabalho, é essencial. A curva de corrente de descarga

Que aparece na Fig. VIII.20b.,por exemplo, Que foi obtida polarizando posit.ivamente

a t.ampa Que sustenta a tela metálica, para impedir Que boa parte dos secundários

gerados nela ou na tela fossem capturados pela amostra (apesar da blindagem

oferecida pela tela), teria um aspecto diferente sem essa precaução. Da mesma

forma as polarizações adota das para operar o copo de Faraday t.ambém foram

escolhidas de modo a minimizar esse efeito.

Tendo. então. introduzido a tela metálica na abertura sobre a amostra.

uniformizado a deposição de carga e montado um dispositivo adequado para medir

corretamente a corrente do feixe, restava-nos apenas repetir as medidas feitas na

Alemanha, para observar se as curvas de emissão secundária levantadas segundo o

método descrito por von Seggern ainda continuavam divergindo daquelas obtidas

por outros métodos e encontradas na literatura.

IX2. q Coeficiente gg, emissã.o ~ Dara Q. Teflon FE? !m fumtã.o da energia dos

elétrons incidentes. medido Segundo Q. método descrito RQC von Seggern.

Os pontos das curvas tracejadas na Fig. IX.! representados por peQuenos

circulos vazios foram obt.idos a partir de medidas que realizamos com uma amostra

de TeTlon FEP de 50.u.mde espessura e área metalizada de 30mm de digmetro.

utilizando o método descrit.o por von Seggern (Que designamos "Método de Medida

Dinâ.mica"),cuja teoria Eiu.t.idesenvolvida no capltulo IV. Nós os determinamos por

meio da eq. IV.! usando dados conseguidos com o auxilio da montagem esquematizada

na Fig. l/II.6. P.3.ra obter a seção entre os pont.os de cruzament.o. a amostra foi

polarizada com -1750V e varrida com um feixe de elétrons de energia Ep = 1800eV à

razão de 33 Quadros/s; para obter a seção Que está à direita do ~ ponto de
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Fig.IX.1 Coeficiente de emissão secundária total em função da energia. As curvas cheia e tracejadas foram construidos. respectivame.!!
te a partir de medidas realizadas pelo método do pulso tradicional e método dinâmico irradiando amostras de Teflon FEP .
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cruzamento a amostra foi descarrega da, aterrada e, em seguida, varrida com um

feixe de elétrons de energia E,..= 3500eVà. razão de 29.4 Quadros/s.

A curva cheia é o result.ado de medidas feitas por Krainsky (102) e

colaboradores pelo método convencional do pulso. Conforme se pode notar. os

valores dlila obtidos slilgundoo método de medida dinamica continuam,considerando

a região em torno do máximo, acentuadamente abaixo dos esperados. As

modificações int.roduzidas não foram, portanto. suficientes para resolver a

diverg~ncia entre as medidas efetuadas pelos dois métodos. Aparentemente existe

algum fator Que está modulandoa emissão nessa região. Alémdo mais a seção entre

os pontos de cruzamento e aQuela à. direita do 2! ponto de cruzamento não se

ancontram (paIo menosnesta experHincia).

IX.3. p,.imeir.a QVid~ncilia de ~ ~ CM'ga. !!S .amostr.a ~ inter-Ferir m! emissio

sedundária.

Restava apenas um ponto a ser investigado na tentativa de esclarecer a

Questão. Von Seggern, ao formular sua teoria. admitira implicitamente Que a carga

acumulada pela amostra enQuanto estivesse sendo irradiada pelo feixe eletrônico

não interferia no mecanismo da emissão secundária. Para verificar a validade

desta hipótese, ocorreu-nos a seguinte idéia. Comecemosfixando nossa atenção na

parte da curva ~xE entre os pontos de cruzamento. Se seguirmos as

recomendações estabelecidas na seção IV.3,a fração da curva entre esses pontos

Que pode ser construlda, de uma vez, utilizando o método de medida din~mica,

depende da energia efetiva inicial dos elétrons Que fixarmos. Quanto mais próximo

de E, estiver a Ee"i maior será a fração da curva Que poderá ser obtida (Ver

Fig.IV.2). Isto posto podemoscolocar agora a seguinte Questão: Os gráficos de ~xE,

no int&lrv.lo con.ida,....•do, con.t,...uldo•.• p.•,...ti,...d&ld.•dos obtido. d&l&lxP&l,...iiinci••

realizadas como se sugeriu em IV.3 mas usando diferentes energias efetivas

iniciais, superpor-se-ão?
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A pergunta procede pela seguinte razão. A partir do Que foi exposto no

Cap.IIIé fácil mostrar Que ª- carga acumulada pela amostra (enQuanto está sendo

irradiada pelo feixe elet.r8nico) do instante em Que iniciamos a irradiação até o

momento em Que a energia efetiva dos elétrons alcança um cert.o valor Ex.

oorrespondente • C1 - C1x • depende d. energi. efetiv. dos elétrons no inioio d.

irradiação (Eef';>. De fato. pela SQ. 1II.3.a carga acumulada pela amostra pOde ser

escrita oomo Q - eu = e [V,x- Vr] (onde Vsxé o potencial de superfioie da

amostra no instante em Que a energia efetiva passa pelo valor Ex e V,. a

pOlarização aplicada na amóstra) ou, ainda, usando as eQUações1II.2e IV.2,como:

<IX.i)

De modo Que. se det.erminarmos fl para uma dada energia a part.ir de

eXl)ariênoias em Que foram utilizadas diferentas enargias efetivas iniciais, os

vários valores encontrados poderão diferir entre si no caso da carga acumulada

interfarir n. emissão. Como _se racioolnio independa ~ energi. ascolhida,

pOdemosdizer agora, respondendo à Quastão incialmente propost.a, QUaeXl)eri~ncias

realizadas como se sugeriu na seção IV.3.mas em Que foram empregadas diferent.es

_energias efetivas iniciais, conduzema segmentos de curvas flxE.cuia superposição

dependerá do fato da carga acumulada int.erferir ou não na emissão secundária.

Seguindo essa idéia nos propusemos. a fim de estudar o problema da

superpOsição, construir a 2a. s~ção da curva flxE(ou parte dela) para o Teflon FEP

a partir de dados obtidos de t.r~s expari~ncias (raalizadas com uma amoSit.rade

50Um de esp&Sisura a O,25nF de capacitinci.> em Que foram usadas as energias

efet.ivas iniciais de 50, 100 e 500 elét.ron-volts, respectivament.e.

Os result.ados, apresent.ados na Fig. IX.2, foram ao mesmo t.empo

surpreendentes e intrigantes. Surpreendentes porQue não haviamos pensado na

possibilidade de acont.ecer uma superposição parcial e int.rigantes porQue. embora

esses resultados oonstituissem a primeira evidanoia Que tivemos de Que a carga

armazenada pela amostra, enQuanto está sendo irradiada, Doderia de alguma forma
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ser a resconsável celas diferenças observadas entre as cruvas levantadas ceIo

método tradicional do pulso e método de medida dinâmica, o efeito carecia não !.!C.

cumulativo. corQue depois dos 1000eV (neste caso), o comportamento da emissão

cassou a indecender da quantidade da carga armazenada cela amostra, uma vez que

volts.

2

1-1 --- --------------------- ---- - - ---- ------ ---'- -~-

1,51,00.5
o

O

E(keV)
FigJX. 2 Curvas de coeficiente de emissão secundária total. para o Teflon FEP, em funcão

da energia. construídas a partir de medidas obtidas pelo método dinâmico, usando
diferentes energias efetivas iniciais( 50 e V ,100 eV e 500 eV).

o Que acabamos de dizer code ser melhor compreendidoatravés da Tabela

IX.i. onde apresentamos valores de c;, corresoondentes às energias de 500 e iOOO

elétrons-volts. em função da carga acumulada cela amostra (determinada cela eo.

IX.i) durante o intervalo em Que a energia efetiva variou de umcerto valor inicial

(Eef) a 500 e a 1000 elétrons-volts, respectivamente.
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TABELAIX.1: Comportamento de f1 em função da carga acumulada na amostra

Eef,i Carga acumulada durante o intervalo f1

(eV)

em Que a Eef variou de Eef,ia 500 eV.(paraEef = 500eV)

(nC) 500

O 2,16

100

100 1,90

50

112 1,75

Carga acumulada durante o intervalo

(j

em Que a EQfvariou de EQf,ia 1000eV.

(paraEQf=1000eV)

(nC) 500

125 1,49

100

225 1,49

50

237 1,49

A tabela nos mostra Que a emissão secundária, considerando elétrons

incidentes de 500eV, sofre redução Quando a medida é feita com a amostra cada

vez mais carregada (positivamente), ao passo Que, considerando elétrons incidentes

de 1000eV, independe do fato da amostra estar mais ou menos carregada.

As considerações feitas até aQui nos levam a concluir Que pode (ou deve)

haver alguma relação entre carga acumulada e redução da emissão secundária mas

ª Quantidade ~ ~ não ~ i§.C Q. ~ fator relevante. Esta afirmação vale

também com relação a Fig. IX.1. Se calcularmos a redução Que sofre (j,

correspondente a uma dada energia, Quando passamos da curva cheia para a curva

tracejada notaremos Que ao caminharmos no sentido das energias crescentes,

começando pouco acima de E, ' a redução sofrida por (j crescerá, passará por um

máximo (em torno de f1 = (j , ) e depois irá diminuindo, mesmo com a carga namix

amostra (dada pela eQ. IX.1) crescendo continuamente. Por exemplo, as reduções de

(j correspondente às energias de 200, 375 (em Que (j = (j , ) e 700 elétron-volts,
mix
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Quando passamos de uma curva para a outra. são. respectivamente. de 22.a-1.

25.2% e 13,4%enQuanto a carga cresce continuamente de 37nC para 162nC.

A redução mais acentuada em torno do máximo sofrida por cr. Que

acontece Quando a medida é feita pelo método descrito por von Seggern. não t uma

orooriedadd exclusiva do Teflon FEP. pois comportamento muito semelhante também

p8de ser observado no Hylar. conforme podemos notar na Fig. IX.3. Os pontos

repre.ent..do. por clrculos foram obtidos Pillo mQtododo pul.o de.crito no Cap.V.

Os pontos representados por cruzes foram obtidos pelo método dinâmiCO,iniciando

a irradiação com Ee"i = 100eV (E,. = 1000eV e Vr = -900V), Para ambas as medidas

utilizamos uma amostra de Hylar de 36Um.

2

1

o
o 0.5 1.0

E(keV)

Fig.IX.3 Coeficiente de emissão secundária total. para o Mylar (PET). em
função da energia. Os pontos representados por CIrculas e cruze s

foram obtidos, respectivamente, pelo nosso método do pulso e mi
todo dinâmico.
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o interessante nesse caso é Que as duas curvas se superpõem

perfeitamente depois dos 500eV, o Que não aconteceu com o Teflon FEP mesmo

Quando os pontos representados por circulos na Fig. IX.1 foram justapostos com

outros Que obti vemos pelo método do pulso introduzido no Cap. V (Entretanto a

diferença em torno de 3% na faixa de 1000 a 1800 elétron-volts entre as medidas

realizadas pelos dois métodos está muito próxima do próprio erro experimental

para Que se possa concluir algo>'

IX.4. Os Fatores resDonsáveis ~ reduçao lhi emissão secundária .

. Se a diferença fundamental entre o método do pulso e o dinâmico reside

no fato de Que no primeiro a medida é feita com a amostra descarregada e no

outro com a amostra carregada e a redução em cr foi observada justamente Quando

se utilizou o segundo método, nada mais natural supor, numa primeira abordagem.

Que houvesse alguma relação entre carga acumulada pela amostra e redução na

fimÜi.io .Qcundáriia. A intQrfQr~ncia na Qmi•• io podQria .Qr prov\Jcada PQlo.

buracos em excesso, criados pelos elétrons emitidos, Que se ofereceriam como

centros adicionais de recombinação. de modo Que elétrons dirigindo-se para a

superflcie por difusão poderiam ter reduzida sua probabilidade de escapar do

material. A recombinação proporcionada pelos buracos em excesso exerceria,

então, uma modulação sobre a emissão secundária. Quanto mais buracos em excesso

axi.ti.S;Q no caminho dos; alétrons s;ecundários qua s;e dirigam para a superf'icie

maior seria a modulação.

Mas enQuanto os dados constantes da primeira metade da Tabela IX.1

reforçam essa hipótese aQueles da segunda metade nos dizem o contrário, ou seja,

Que a Quantidade de carga em excesso não deve ser o único fator relevante, uma

vez Que nos mostram Que a emissão é menos modulada exatamente na faixa de

energia dos incidentes em Que a amostra está mais carregada (Ver gráficos nas

Figuras IX.! e IX.2),
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Uma maneira de conciliar esses fatos é imaginar a carga (positiva)

acumulando-se e deslocando-se simultaneamente à medida Que o campo elétrico no

interior da amostra cresce. Comisso a Quantidade de buracos em excesso Que se

. interpõe entre aqueles elétrons que têm alguma probabilidade de escapar e a

SiUperficie do material pode, com o passar do tempo, diminuir em va:z de continuar

crescendo, apesar do total da carga em excesso crescer. A partir desse ponto a

modulaçãosobre a emissão secundária iria cerdendo sua força.

O movimentodos portadores, nesse caso, é possivel porque a região do

dielétrico na Qual o feixe cenetrou exibe crccriedades diferentes daquelas da

região não-irradiada (Ver Ref. 11, Seção 4.3.1.3);a mobilidade dos portadores, cor

exemplo, é mais alta na região irradiada que na região não-irradiada (8,103) (E ela

pode até mesmo variar com a taxa de radiação (8) ou com a concentração dos

portadores (104). Umalâmina de carga positiva numaregião continuamentQ irradiada

de uma amostra de Teflon FEP de 50tLm de espessura, submetida a umadiferença de
o

potencial de 100 volt:s, por exemplo,de:slocar-:se-ia cerca de 2000Aem um :segundo
o

se admitirmos uma região irradiada com profundidade maior que 2000A e uma

mobilidade de 10-9 om2/V.s (que é um valor realista (105), ao passo que avançaria

muito pouoo na região não-irradiada (onde p, = 10-17 cm2/V.s, no oaso do Teflon),

pois ai as cargas seriam rapidamente capturadas por armadilhas profundas (106).

Voltando agora ao problema e para entender melhor o Que se passa,

dividamos a amostra em três regiões. A primeira região vai da superfloie de

incidiância atil a prof't.'~didadlildlil escapliI média, ).. (Vlir p.21), qUlilcorrlilspondli,

aproximadamente, ao aloance dos elétrons incidentes oom energia E = E,.,m

responsáveis pelo máximode emissão (Ver Ref. 42, P. 425>'Essa é a região em Que

os seoundários gerados têm relativamente maior probabilidade de escapar. A

modulação sobre a emissão secundária irá se acentuando enquanto a nuvem de

buracos, ~ crescimento, permanecer restrita a essa região. porque grande

parte dos secundários com boa crobabilidade de escacar será gerada dentro da

Of"'óprianuvem. codendo cortanto sofrer recombinação.
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Mas a região irradiada e, conseQuentemente, a frente da nuvem de

buracos avançam à medida Que a energia dos incidentes cresce, de maneira Que,

depois de algum tempo, Quando os incidentes tiverem energia E > Ep,m , a nuvem

passa a ocupar, pouco a pouco, a segunda região Que fica entre a profundidade de

escape média, ).., , e a profundidade de escape máxima,T. A carga em excesso

continuará aumentando porém a população de buracos na primeira região diminui

enQuanto cresce na segunda. Isto é eQuivalente a dizer Que a modulação sobre os

. elétrons com maior probabilidade de eSCõlpardiminui, ao mesmotempo Que aumenta

sobre aQueles Que,por estarem sendo gerados à profundidade maiores Que ).." já

t.êm pouca probabilidade de escapar. Comoresul iado a redução sofrida por CT

passa a decrescer.

Buracos (em excesso) continuarão sendo criados na primeira região mas

não poderão ai se acumular, pois serão rapidamente arrastados para a segunda

região, umavez Queo campoelétrico tambémestá aumentando.

A partir do momento em Que 05 elétrons incidentes tiverem energia

suficiente para ultrapassar a profundidade T, a nuvemde buracos, Quecaminha

à medida Que a frente da região irradiada avança, deixará de interferir na

emiã_ão, uma vez Quenão mais ocupará a região em Queos secundários gerados têm

alguma probabilidade de escapar. A região acima da profundidade T passa a se

compOrtar comose fosse Quase virgem. Isto explica porQue as três curvas da Fig.

IX.2 se juntaram depois Que a energia dos incidentes passou dos iOOOeV(ou dos

500eV,na Fig. IX.3). A interferência residual Que se nota na Fig. IX.! (se não for

erro experimental> fica por conta dos buracos continuamente gerados na primeira

região (principalmente) Que estão em transito, dirigindo-se para o fundo da zona

irradiada.

1X.5 Profundidade d!! escaDe ~ g, máxima dos secundários.

Do Que foi no item anterior podemosconcluir que a
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profundidade T, aproximadamente igual a 750A no caso dos isolantes (Ver Cap. lI,

P. 20>, deve corresponder ao alcance (dentro do Teflon FEP) dos elét.rons com

energia E :: 1000eV. Para verificar se ist.o é corret.o, admit.amos Que o alcance

seja dado pela equação II.7, R = CEpnH, com o. (det.erminado experimentalmente

no CapoX) igual a 0,74 no caso do Teflon FEP. Assim,

R "" CE 1,74p

onde C é uma const.ant.e.

(IX.2)

Usando.. agora, a aq. IX.2 e mais o fato de Que, segundo von Seggern (1071,

o
I!!létrons de 3keV penetram, em média, 5000A no Teflon FEP, podemos estimar a

Q

penetração média dos elétrons incidentes com energia de ikeV em cerca de 740A.
o

Este valor concorda supreendentemente bem como o valor esperado de 750A.

Segundo Seiler (4:5), por outro lado, a profundidade média de escape é
o o

cerca de T/5, o Que daria para o Teflon, À = 148A, se considerarmos T = 740A.

Além disso, À é t.ambém, aproximadament.e, o alcance dos elét.rons com energia

igual àquela para a qual a emissão é máxima (Ver Ref. 42. P. 425). Como fj = fj máx

para E = 375eV. no caso em Questão (Ver Fig. IX.i>.o alcance dos elét.rcns com
o

375eV deve estar em torno de 148A. Este valor concorda razoavelmente com aquele
o ,

(R ;::! 134A) que encontrariamos se usássemos a eQ.IX.2 e mais a informação

fornecida pcr von Seggern, para calcular a penet.ração média de elét~ons de 375eV

no Teflon FEP.

Dentro da mesma linha de racioolnio podemos calcular, também, a

profundidade alcançada pela nuvem de buracos. Que por hipótese acompanha a

frente da zona irradiada, depois Que a amostra armazenou o máximo de carga

po.itivol.. Neste ca.o, a energia sfetiva final, con.iderando a expsriQncia que nos

permitiu levant.ar a curva tracejada ent.re os pontos de cruzamento da Fig. IX.! em

Que a amostra de Teflon FEP. polarizada com -i750volts. foi irradiada com elétrons

de energia Ep = i800eV (Que é menor que Eu>. é também de i800eV (calculada pela
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eq. III.2). Isto porque o potencial de superficie, depois que a amostra acumulou o

máximo de carga, estabilizar-se-á, por força do mecanismo de auto-regulação (Ver

Seção !V.7),em torno de zero volts. A oenetração média desses elétrons, calculada
o

da me~ma forma que fizemos aoima, estará em torno de 2000A, que oorresponde a

menos de O,5~~ da espessura de 50,Umda amostra utilizada. Isto vem confirmar o

que dissemos na Seção VIII.S, quando medidas de capacit~ncia feitas por dois

métodos distintos, também com uma amostra de 50Um, nos levaram a concluir que a

carga positiva estava acumulada numa região muito próxima da superflcie.

IX.6. d ~ negativa e. ª redução na. emissão secundá.ria.

Até aqui tratamos da modulação exercida pela carga positiva em excesso

na amostra, Que aparece Quando vamos levantar a seção da curva O'xEentre os

pontos ds cruzamento pelo mátodo-din~mico. mas nada. dissemos sobre o papel da

carga negativa, mais especificamente sobre os secundários gerados pelos elétrons

incidentes ao penetrarem na amostra e os elétrons injetados pelo feixe.

Dos secundários gerados Que, dependendo da energia dos incidentes

podem ser em grande número uma vez Que a energia necessária oara criar um Dar

elétron-buraco está na faixa. de 10 a 100 el~tron-volts (10S,109) (VQr,ta.mbsm,Ref .42,

p.420>, alguns são emitidos deixando para trás buracos não compensados, Que

acabam sendo arrastados pelo camco elétrico cara o fundo da zona irradiada, e

outros recombinam-se novamente. Se não houvesse recombinação tanto o número de

buracos como o de elétrons (não ligados) cresceriam, embora não igualmente, e aI

ambos ooderiam interferir no mecanismo da emissão secundária. Todavia não deve

ser isto o Que acontece desde Que em condições Quase-estacionárias a taxa de

recombinação iguala àquela de ionização (S).

Num procssso de irradiação continua, 05 secund<irios que estão

difundindo-se pelo material poderiam perder energia interagindo com elétrons do

próprio feixe ou com secundários Que, momentaneamente, estivessem acrisionados
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em armadilhas (não recombinados. portanto), porém o número desses elétrons é muito

menor Que o número de elétrons ligados Que estão disponiveis no material. de modo

Que não devem afetar significativamente a emissão. Por outro lado. os elétrons

injetados pelo feixe. uma vez tendo perdido sua energia, movimentam-se em sentido

oontr~rio ao dos; buraoos; (ambora oom mobilidada manor Qua a.tas (1.10) ) oom o.

Quais se .misturam.

compensados.

Dessa forma ou são neutralizados (recombinando-se) ou são

Com esses argumentos a hipótese de Que a modulação sobre a emissão

secundária. enQuanto a amostra está sendo carregada positivamente. deve estar

sendo feita pelos buracos em excesso adQuire mais força. Mas, experiências que

realizamos (Ver Seções IX.7 e 8) nos levam a acreditar Que mesmo no caso em Que a

amostra está sendo carregada negativamente a modulação sobre a emissão ainda é

feita pelos buracos.

1X.7 d carga negativa ~ excesso ~!1redução Q!l emissão secundária.

A carga negativa em excesso surge Quando estamos construindo. pelo

método din~mico. a seção da curva O'xEà direita do segundo ponto de cruzamento,

Que corresponde à energia de 1880eV, no caso do TeTlon FEP (Ver Capo X).

Imaginemos. agora. uma situação concreta em Que uma amostra desse material,

aterrada, está sendo irradiada com elétrons de 3keV. Como já foi explicado uma

vez (Seção IV.4), a amostra começa a carregar-se negati vamente (pois, se

Ep) Eu ' O' < 1), o potencial de superflcie vai ficando cada vez mais negativo e a.

energia efetiva. por sua vez. vai decrescendo até alcançar a energia do segundo

conto de cruzamento, Quando então o carregamento da amostra é interrompido

corQue a corrente através dela cai cara zero.

A carga injetada permanece. aproximadamente. na faixa dos 2000 aos 5000

~n9strons; pois i ) a profundidada média alcançada pelos incident.lils no inicio da

irradiação e uma vez cessado o carregamento está em torno de 5000 e 2000
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~ngstrons, respectivamente e ii) o campo elétrico que se instala na amostra é

agora no sentido de levar as cargas negativas para o fundo da zona irradiada. A

essa profundidade as cargas negativas não podem interferir na emissão uma vez

que a profundidade de escape máxima dos secundários nos isolantes está. como já
o

vimos, em torno de 750A.

Por sua vez os buracos criados pelos secundários emitidos que são.

neste caso, em menor número pelo fato de CF ser menor que um, permanecem na faixa
, o

que vai da superficie até a profundidade de 750A, enquanto o campo elétrico entre

as cargas negativas e a tela metálica, não conseguir retirá-los dessa região. Como

esse campo é semore muito menor Que aQuele Que atua sobre as cargas negativas.

tendo em vista Que a distância da amostra à tela metálica (aterrada) Que fica sobre

ela é de aproximadamente 150 vezes a esoessura da própria amostra. a extração

far-se-á de forma bem mais lenta Que no caso do carregamento positivo. De modo

que. mesmo sendo gerados a uma taxa menor. poderão acumular-se principalmente no

inicio da irradia9ão quando a carga na amostra, e consequentemente o campo

elétrico (em questão). ainda são pequenos. Nesse caso é de se esperar que haja

alguma interferência na emissão na fase inicial do carregamento. À medida que o

existir ou seria reduzida.

o comportamento descrito acima é. a grosso modo. o Que temos observado

experimentalmente, conforme pode ser visto na Fig. IX.4, onde os pontos que

estavam à direita do segundo ponto de cruzamento na Fig. IX.1 foram justapostos à

curva de emissão segundária obtida pelo nosso método do pulso. descrito no Cap. V.

A redu9ão sofrida por CF considerando as energias efetivas de 3450, 3300, 2700

e 2500 elétron-volts são respectivamente. de 5~ . 7~ • 2.5% e 0%.

De 2500 a 1900 elétron-volts a emissão secundária aparentemente

aumenta, mas a diferença da ordem de 2~ entre as medidas realizadas pelos dois

métodos confunde-se com o próprio erro experimental, de modo que fica difícil

decidir se se trata realmente de um aumento. Este ponto somente poderá ser

esclarecido. no futuro. através de um estudo experimental mais sistemático.
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o o o

3.02.52.0 3.5

E (ke V)

Fig.!X..4Coeficiente de emissão secundária total. para o Teflon FEP, em funcão da ener
gia. para energias maiores que 1.8 keV. Os pontos representados por pequenos
círculos cheios e vazios foram obtidos.respectivamente.pelo nosso método dopyJ
so e pelo método dinâmico.

O,
1.8

IX.a Modu~ ~ ~ emissão exercida ~ buracos em amostras carregadas

negativamente. Evidências experimentais.

A idaia de Que a carga negativa em aXCliSSiO,lim situações idânticas

àQuelas Que acabamos de descrevar, não modula a emissão pôde ser reforçada

atravas dli algumas lixperiâncias simpllis. Para realizá-Ias, usamos uma amostra de

Teflon FEP de 50.u.mde eSPlissura e O,25nF da capacit~ncia metalizada numa única

face, inicialmente virgem e presa no suporte eSQuematizado na Fig. VII.6. A energia

dos elétrons do feixe e as polarizações utilizadas em cada caso estão indicadas

nos eSQUemas Que acompanham a descriçio de c.d. experHânci•. A .mostra roi

varrida pelo feixe à razão de 46 ou 32 Quadros por segundo, de acordo com a

." .
convenlenCla, li o capacitor vibrante operou a freQuância da 250Hz. Para

acompanhar melhor a descrição Que se segue, adiantamos Que a energia do ~ ponto
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de cruzamento é de 1880eV e a do 1~ está entre 20 e 30 elétron-volts. para o

Teflon FEP (Ver Cap.X ).

Começamos com a amostra polarizada positivamente (Fig. IX.5a). Uma vez

iniciada a irradiação os elétrons emitidos são chamados de volta. a amostra começa

a carregar-se negativamente e o potencial de superflcie (Vs)vai ficando cada vez

menos positivo até estabilizar-se num valor ligeiramente acima de zero volts. por

força do mecanismo de auto-regulação coisE,. < Eu (Ver Seção IV.7). A corrente

através da amostra cai para zero e o carregamento cessa.

Nesse momento,cortanto, a carga negativa acumulada é máxima.

11600.V
( a ) Y~,1=1500Y

( b )

Ys,f=O+Y

~1500J

II

~+1500Y

l_
I- ( c )

11600eyYs,i=-1500Y

Fig.IX.5 Esquema para obter Q"xE a partir de uma amostra carreqggg negativame.n
te _ a) 19 fase: carregamento negativo, b) término do carregamento e c) int
cio da irradiação para obter a curva <T x E.

Ao fim dessa etapa (Fig.IX.5b) a carga negativa injetada deve

encontrar-se, aproximadamente, na faixa Que vai dos 1675 aos 5300 ~n9Sitrons, uma

vez Que estes valores correspondem, acroximadamente, às cenetrações médias dos

elétrons de 1600eV = ~e' e 3100eV = Ee,,; rescectivamente, e o campo elétrico entre

essas cargas e a face metalizada da amostra tende a conduzi-Ias para o fundo da

zona irradiada.
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A amostra é, então, aterrada e reirradiada com elétrons de i600eV

(Fig.IX.5c). Iniciada a irradiação ela começa a carregar-se positivamente. pois,

como E, < Eef,i= 100eV ( E" ' o número dos elétrons secundários emitidos é maior Que

o número dos incidentes (O' > 1>. O potencial de superfície cresce (fica cada vez

menos negativo) até alcançar um valor ligeiramente acima de zero volts, Quando

então estabiliza-se. Neste momento a amostra terá acumulado o máximo de carga

positiv.a oompativQl oom os parâmQtros Eef,i - 100QVQ VS,i- -1500V.

Com as curvas de corrente através da amostra, J(t), e de potencial de

superficie, Vs(t), registradas simultaneamente durante a irradiação, e mais a eq.

IV.i pudemos, então, levantar a seção da curva O'xEQue vai de iOO a 1600 elétron

volts, a.proximadamente <Ver Seções IV.1 e IV.3), representada por circulos cheios

na Fig. IX.S.

A amostra usada na Exp. I foi descarregada (Ver Seções IV.6 e IV.7.3),

polarizada com -1500V e novamente irradiada.

Como da primeira vez, ela começa a

carregar-se positivamente pois, de novo,

E, < EQ1,i= 100eV < Eu. E o potencial de

superflcie final estabiliza-sQ, mais uma

vez, ligeiramente acima de zero volts,

depois Que a amostra armazenou o máximo

de carga permitido.

11600 eVVs,i= -1500 VF
T

FiO.IX.6 Esquema para obter <TxE a paL
tir de uma amostra p-olari za da
!1!.9otivamente.



157

A partir de !(t>,Vs(t>e da eQ. IV.1,pudemosobter, então, pela segunda vez

mas sob condições diferentes, a seção da curva O'xEcompreendida entre 100 e 1600

elétron-volts, representada por circulos vazios na Fig. IX.8.

Ao término da Exp. 11 a amostra foi novamente descarregada, aterrada

e reirradiada, inicialmente com elétrons de 4000eV(Fig. IX.7a>.Umavez iniciada

a irradiação ela começa a carregar-se negativamente, pois, comoEef,i= 4000eV) Eu'

IJ < 1. o potencial de superflcie vai ficando negativo e, como conseQuência, a

energia efetiva decresce (eQ.III.2>, Se Pliirmitlssemos,a energia efetiva variariCilde

4000eV até 1880eV = Eu (Ver Seção IV.4).Nesta experiência, porém, o feixe foi

blOQueadoQuandoa energia efetiva passou pelo valor de 2500eV. Para conseguir

irradiação. Quando a pena alcançou a posição correspondente a Vs = -1500 volts,

interrompemos o feixe.

Ao final desta etapa (Fig.IX.7b)a amostra está carregada negativamente e

a carga em excesso <injetada>encontra-se aproximadamente na faixa dos 3640 a

8250
oangstrons. A situação, portanto, é muito semelhante àQuela encontrada ao

final da ia. fase da Exp.I; a diferença maior está na profundidade da carga

injetada.

( a )

14000evVs,i=O

( b )

Vs=-1500V

( c )
11600evVs,i=-1500V

Fig.IX..7 Esquema para obter Q"xE a partir de uma amostra ~gill1l.!.gafiv,g
mente. a) 1º fase: carregamento negativo, b) carregamento interrom
pido e c)intcio da irradiação para obter a curva Q'x E.
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A amostra foi, a seguir, reirradiada com elétrons de 1600eV. A

descrição do que acontece, uma vez iniciada a irradiação, SI id~ntica àquela que foi

fQita oom rQla9~o à Fig. IX.5c. A partir dOlidadoli obtidos Q da QQ.IV.! oonlitruimoli,

cela 3a. vez, a seção da curva CTxEentre as energias de 100 e 1600 elétron-volts,

2

o
o 0.5 1.0 1.5

E(keV)

Fig. IX. 8 Coeficiente de emissão secundária total. para o Teflon FEP. em fun ção da energia.
A curva cheia e aquela representada por ctrculos vazios foram obtidas a partir de
amostras inicialmente descarregadas. As curvas representadas por pequenos clr
culos e triângulos cheios foram obtidas a partir de uma amostra inicialmente 
carregada com carga negat iVa.

A curva cheia Que acarece nessa figura está também na Fig.IX.2. Ela foi

obtida irradiando com Qliat.ronso:de ! 700QVuma amoso:travirgQm, idêntica à utiliz_da

nas exceriências que acabamos de descrever, polarizada com -1600 volts.
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Resumindo as experiências descrit.as, é preciso chamar a at.enção, em

primeiro lugar, para o fat.o de Queos dados Que nos permit.iramt.raçar as Quat.ro

curvas da Fig.IX.8 foram obtidos a part.ir de amostras Que estavam sendo

carregadas oositivamente durante a irradia9ão. Entretanto,

i) A curva cheia foi obt.ida a partir de uma amostra virgem inicialmente

descarreqada.

ii) A curva representada por pequenos circulos vazios foi obtida a partir de uma

amostra inicialmente descarregada, mas Que já havia sido irradiada umavez e

Üi>As curvas representadas por peQuenos circulos e triângulos cheios foram

obtidas a partir de umamesmaamostra comcarga negativa em excesso no inicio

de cada experiência. As cargas negativas, considerando as duas sit.uações,
o

foram deposit.adas abaixo da profundidade de 1675A.

Conclusães

1a. Comoas curva. referida. em i) e iD coincidem, ooncluimo. que, Plillomenos

neste caso, o fato da amost.ra já t.er sido usada não teve Qualquer repercussão

sobre o resultado.

2a. As curvas referidas em Üi> nos revelam Que a amost.ra carregada

negativamente comporta-se, do ponto de vista da emissão, exatamente como se

esti vesse descarregada, porQue elas coincidem com aQuelas Que foram obtidas a

partir de amostras Que estavam completamente descarregadas no inicio da

irradia9ão e nas Quais a modulaçãosobre a emissão havia sido feita às custas

dos buracos. Portanto, mesmocom a amostra inicialmente carregada com carga

negativa, a modulaçãosobre a emissão só pode estar sendo feita pelos buracos
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aue começam a se acumular. uma vez iniciada a irradiação. A exclicação de

como ela é feit.a. considerando as curvas referidas em i) e iD • é semelhante

àauelas aue demos na seção IX.4.

descarregada. cor meio de uma fonte, com -1500V ou se a carregamos

nEi!gativamsntEi!até QUQ_QUpotencial da _uperf'lcia alcancEi!igual valor, como já

havia sido sugerido cor von Seggern (40).

4a. Uma maneira de justificar a 2a. conclusão (ou 3a.> é considerar Que. de fato. na

profundidade em Que est.ão deoositadas. as cargas negativas não podem exercer

nenhuma influência sobre secundários Que tenham alguma probabilidada de

escapar.

5a. Foi dito antes aue a diferença maior entre as sit.uações eSQuematizadas nas

figuras IX.5c e IX.7c residia na profundidade das cargas negativas injetadas.

Há corém. um outro detalhe aue crecisa ser considerado.

A amostra na Fi<;;l.IX.5aestá sendo carre<;;lada ne<;;lativament.e.coraue os

secundários emitidos são chamados de volta. Os buracos aue estão sendo

criados pelos incident.es são. portanto. neutralizados (recombinados) ou

compensados; não se acumulam na região em Que houve a emissão. E nessa

região t.ambémnão há elétrons em excesso uma vez aue a carga negativa está

depositada abaixo dela. De modo Que a região da amostra na Fig. IX.5c em Que

o•• Qcund~rio. t~m alguma probabilidadQ dQ Q.capar comporta-.Q-~, no inicio da

irradiação. como se fasse virgem.

Na Fig. rX.7a. cor outro lado. a amostra está sendo carregada

negativamente e buracos estão sendo criados acima da carga negativa injetada.

poraue secundários est.ão escapando de vez da amostra. De maneira aue. ao

iniciarmos a irradiação na Figura IX.7c. a região em aue os secundários

gerados têm alguma probabilidade de escapar pode já conter buracos. se estes



161

não tiverem sido arrastados cara o fundo da zona irradiada. como admitimos

na seção IX.7. O fato das curvas referidas em ÜD. obtidas a cartir das

mont.gens eSQuematiz.d.s nas figuras IX.5c e IX.7c, coincidirem é um indlcio de

Que os buracos realmente foram arrastados cara o fundo da zona irradiada

depois Que o potencial de sucerflcie cresceu o suficiente enQuanto a amostra

estava sendo irr.adiada com elétrons de 4000eV (Fig.IX.7aL Isto corQue. com

relação à emissão. a região sucra-citada comcortou-se exatamente como se

estivesse virgem, Quando iniciamos a fase final da Exc.III, eSQuematizada na

Fig.IX.7c.

Este conjunto de resultados e mais a discussão feita nas duas seções

·anteriores reforçam a idéia de Que a ~ Dositiva é a única resconsável cela

modulação sobre a emissão Que surge Quando estamos aclicando o método descrito

cor von Seggern cara levantar curvas de (j versus E.
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CAPÍTULo X

foEDlDAS DE EMISSÃo SECUNDÁRIA PELO t-ÉTOoo 00 PULSO

X.1. Introdução

Quando o Método ds Medida Din~mica foi testado pela ia. vez algumas;

quastÕQS fioaram em abQrto (41) (VQr SQçio 1.3),porqUQ cQrtas situaçõQs previstas

pela teoria desenvolvida por von 8eggern (40) não est.avam sendo verificadas. Tais

Questões só puderam ser respondidas depois Que introduzimos uma tela metálica a

alguns milimetros acima da amostra e uniformizamos a deposição de carga sobre

ela (Ver Cap. VIm.

Resolvidos os problemas de natureza mais técnica (Cap. VII!),ficou ainda

uma Questão por responder. pois Quando tentamos medir (j pelo novo método. os

valores encontrados continuavam sendo menores Que os esperados, conforme já

haviam assinalado Gross li oolaboradores (41).

De maneira Que, tendo feito as modiTica9Ões na montagem experimental

Que julgávamos necessárias. só restava verificar. para esclarecer o problema. se

von Seggern deixara de lado algum fator, ao desenvolver sua teoria, Que pudesse

ser o responsável pela redução na emissão secundária.

Analisando o problema sob S•• li ponto de vista li diantli das; evidiàncias

experimentais (Ver Capo IX), concluímos Que Q!. buracos deixados para trás pelos

secundários Que são emitidos devem interferir na emissão (por recombinação),

enquanto estão se acumulando (durante a irradiação) na região Que vai da

sUPilrfloie da amo.tra até a profundidads de ssoapli m.iximados slicund.irios. Ou

seja, a emissão secundária seria modulada pelos buracos Que se acumulam no

espaço em que secundá.rios gerados tâm alguma probabilidade ds escapar. I.to

explicaria a redução de (j Que vínhamos observando.

Assim sendo, as medidas feitas pelo método din~mico são medidas

distoroidas. No Capitulo v, antretanto, mostramos qua o esquema da Fig. III.i
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t.ambémcoderia ser utilizado cara medir fj sem distorção. se considerássemos

acenas a corrente no instante inicial da irradiação. Que é o instante em Que a

amostra ainda se encontra descarregada. Esta idéia nos levou a introduzir o

"Métododo Pulso". cor meio do Qual cada seção da curva fjxEcassa a ser obtida a

cartir de um conjunto de culsos de corrente em Que acenas o valor inicial da

corrente em cada culso é considerado.

Na.ta ~cltulo vamo. apra.antar madida. da amis.io .Qcundária am

função da enlilrgia (realizada. com algun. pollmsro.) Qua foram feita. plillo novo

método, seguindo o roteiro traçado no CacoV.

X2 Procedimentos oreliminares

X2.1. A DreDaração das amostras

Nest.e t.rabalho estudamos a emissão secundária no TeTlon FEP

M':Jlar(P.E.T),Kacton H (da DuPont),poliet.ileno • poliestireno e polimetil-met.acrilato

(Lucite).

Amo.tras do. Quatro primeiros pollmeros foram confeccionadas a partir

ds peliculas comercializadas em forma de 1"'0105 ou folha. lil aQulillasdos dois

último. a partir dlilpaÚcula. preparada. no próprio Grupo da Eletretos, deixando

evaporar sobre uma placa de vidro uma solução contendo o poÚmero (A solução é

obtida por dissoluçã~ de ~ QQ material às custas de umsolvente apropriado>'

Umavez de posse das pellculas elas são recortadas na forma circular

(com o minimocontato manual po•• lval), in.talada. am ba.tidora. a lavada. com

álcool iso-propl1ico, antes de serem submetidas à metaliza9ão, Queé feita, no nosso

oaso, evaporando umfilamento de alumlnio em vácuo (Ver REif.87, p.31).

A metalização. feit.a na face de trás da amostra, deve abranger umaárea

circular concênt.rica como bast.idor e comdi~metro (30mm)idêntico ao da abertura

Quevemlogo acima da amostra (Ver Fig. VIl.2).
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explodida da figura ao lado.

suporte como o ilustrado na vista

assentada.

ficardeveamostraa

durante a evaporação. num

istoPara

Fig. %..1 Vista explodida do suporte de g
mostra utilizado durante a eva

poraçao.

A tampa metálica serve para proteger. durante o processo de

metalização, a face da amost.ra Que não vai ser metalizada. Quando ela não é

colocada. certas regiões da amostra adquirem cargas residuais Quesão suficientes

para alQvar o potsncial ds s;upsrflcis na•• a. r'sgiõs. cSr'ca dQ 70 volt•. A tampa

metálica, sugerida pelo pro'; . Makot.oYoshida (UNESP - Rio Claro) Que já se

defrontara com o mesmo problema, não é solução definit.iva mas minimiza o

carregamento r'esidual. A Fig. X.2, que mostra o potencial de superflcie ao longo

de um di~metro arbitrário de uma amostra que foi protegida pela tampa durante a

evaporação, ilustra bem esse fato. A carga Queainda rest.a ao final do processo

poderá ser eliminada ou neutralizada, antes de se iniciar a medida, utilizando o

próprio feixe eletr8nico.

v (volts)

- 20

diâmetro

Fig.:X.2 Potencial residual de superftcie ao longo de um diâmetro arbitrário de um a
amostra que acabou de sair da evaporadora. (A face não metalizada havia
sido coberta com uma tampa.)
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X22. Determinação da energia do 2! ponto de cruzamento

QualQuer Que seia a seção da curva tj versus E Que. estiver sendo

oonstrulda pelo método do pulso, o essencial é Que entre um pulso e o seguinte a

amostra seja descarregada. o Que tem sido feito às custas do próprio feixe. Mas

para evitar os; problemas;de inter;erancia na emiããio, Que foram Qs;tud.dos;no C.P.

IX,á preciso Que o descarregamento seja o mais completo posslvel. Isto implica em

bombardear a amostra aterrada com elétrons de energia (a

energia do ~ ponto de cruzamento) ou, se Queremos acelerar o processo, com

energia E,. pouco menor Que E" (Ver Seções IV.6e IV.7.3>' Comessa providencia o

potencial de super;icie da amostra aterrada será zero volts (ou muito próximo

disto) ao final do descarregamento.

Se a amostra não fosse descarregada comDletamente, dois problemas

surgiriam:

1~ A carga residual poderia interferir na emissão (Cap. IX)e

~ O potencial de sUPQr;icie rQsidual introduziria um Qf"f"Osiãtemático na

determinaçãc., da energia dos incidentes. De maneira QUeo sucesso da medida

decende, em boa carte. do cuidado comQue a oceração de descarregar a amostra

é conduzida. É evidente. portanto. Que a primeira coisa a ser feita é

determinar E" c:t. mQlhorforma p01iiõãlvQl.

A abordagem adotada para determinar não é únit.;a. Se. cara um

dado polimero. ela code ser estimada de alguma forma ou é conhecida de modo

aproximado. seu valor coderá ser determinado de maneira precisa (a menos de 1~)

compraticamente uma única medida;se, por outro lado umpoÜmerovai ser estudado

pela primeira vez, o procedimento consiste em estimar, por tentativas, a faixa de

energia em Que Eu pode estar, antes de proceder a QualQuer medida definitiva.

Consideremos. então. as duas situações em seoarado.



166

1~ Caso: à energj,a do 7!-~ de cruzamento li i conhecida de forma aDrOXimada.

A maioria das medidas Que realizamos enQuadram-se nesta categoria, uma

vez Que. para testar o método Que estávamos propondo, precisávamos obter dados

Que pudessem ser comparados com alguns daQueles publicados. Tomemos, por

exemplo, o Teflon FEP. A lit..erOlturOl(102) e mOli.experiinoiOl. Que fizemo. no inioio

deste trabalho, auando o acelerador ainda estava em fase de avaliação, nos

levaram a crer Que a energia do ~ conto de cruzamento desse material estava

·3.cima de 1,8keV e abaixo de 2,OkeV. Para determiná-Ia mais precisamente, uma

amostra de 50um, cujas cargas residuais haviam sido eliminadas previamente

f.Jsando feixe de elétrons de 1800eV (Ver Seção IV.7.3), Toi polarizada com -400volts

e irradiada com elétrons de 2100eV. Nessas condições e uma vez iniciada a

irradiação, a amostra começou a carregar-se cositivamente e só carou no momento

em que seu potencial de superTicie, medido pelo método do capacitor vibrante (Ver

Seção VII.2.4),se estabilizou em torno de -220volts (Fig. X.3).

12100 .V
12100 .VVs,i= - 400V

Vs,f=- 220 V

f2
I

1 -400 V

( a )

T
( b )

T

Fig.:!:.3 Esquema poro determinar En o partir do medido de um potencial de su
perf,cie. o) Situação no início do irradiação e b) Situação depois que o
potencia I de superfície estabilizou - se.



167

Como a estabilização só acontece Quando a energia efetiva dos elétrons

alcança o valor de E" (Ver Seção IV.3),podemos, uma vez tendo medido o potencial

da áUPQrficiQ Qát.bíliz.do, dQtQrminar facilmente a energia do ~ ponto dQ

cruzamento. De fato, pela EQ. IV.3, se VS,f= - 220V e Ep = 2iOOeV

Ee", = EI" + eVs" = 2iOO -220 = i880eV = EII (A mQnOlide iY."QUlié a t.olerância

fornecida pelo amclif'icador lock-in utilizado cara a medida). De modo análogo

determinamos os valores de E" para o Mylar, Kapton H e coliestireno Que constam

da Tabela X.i acresentada na Seção X.5 .

Com o colietileno a medida já não c8de ser feita t.ão racidamente. A

r'azão Q Que, consider'ando Oli r'lisult..dos obtidos por' Matskavich (48), estimamos E"

em torno de l?OOeV.mas não sabiamos Qual polietileno havia sido estudado por' ele

- se dQ .1t., mQdi. ou b.ix. den.id.de. E t.mbQm não conheoiamos; o tipo do

material com o Qual estávamos trabalhando. Começamos, ent.ão irr'adiando a amostr'a

com um feixe de elétr'ons de i500eV (um valor Que julgávamos menor Que E,,>na

t.ent.ativa de eliminar as cargas r'esiduais, da mesma forma Que fizéramos com 05

outr'os poÜmeros.

Ao cont.rário do Que escerávamos, a amostra começou a carr'egar-se

nQ9.tiv.ment~1, num cl.ro indicio dQ QUe1500eV er. m.ior qUQEu (Ver SQ9ão IV.4).

A energia de 1500eV. porém. não devia estar muito longe de E" • pois CT

calculado a cartir da eQ. V.i, resultou igual a cerca de 0,9. Assim abaixamos a

energia dos elétr'ons do feixe para i300eV numa nova tentat.iva de descarregar a

amostra. Apareceu um pulso de corrente positiva com área equivalente

àquela da curva de carga, o Que nos levou a concluir Que E" ~ 1300eV. A partir

d.Ü procQdemos d. me.m. m.nQir'. QUe fizemos; com o Teflon. A .mos;tr., .901".

descarregada, foi oolarizada com -300volts e irr'adiada com elétrons de 1600eV.

Iniciada a irradiação. ela começou a carr'egar-se positivament.e e só parou no

momQntoi!m qUi! .eu potancial di! sUPlirficÍli 50eest.bilizou em torno d& -240volt5O,o

Que significa dizer Que o valor da energia do ~ pont.o de cruzament.o do

polietileno em estudo era de 1360eV.

Com esse exemplo procuramos mostrar Que não há uma regra única, para
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determinar Eu.

~ Caso: A energia do 7!- ~ ~ cruzamento i desconhecida

Em allilumas situações o procedimento é semelhante ao adotado cara o

polietileno Que acabamos de descrever. Suponhamos,por exemplo, conhecidas a

energia do ~ ponto de cruzamento do TeTlon FEP, de um certo Mylar e do

polietileno de alta densidade, mas desconhecidas aQuela do TeTlon PTFE, ou de um

JlMylarllfabricado por outra companhia ou, ainda, o do polietileno de baixa e média

densid.dQ. Nestes c.se., • ener9i. E:" do poÚmeroj~ e.tud.do pode litervir como

ponto de referência para a determinação de E" do outro polimero de estrutura

semelhante.

Quando o material não se enQuadra dentro de alguma das categorias

acima, o procedimento consiste, em 1!2 lugar, em estimar através de tentativas, a

faixa dentro da Qual E" pode estar. As tentativas, entretanto, não são feitas

aleatoriamente, desde Que sempre há, tendo em vista trabalhos anteriores, alguma

informação Que, embora valila, pode orientar o 1! casso. Por exemplo, entre os

poÚmeros já estudado. o TQflon PTFE .Pl"'esent•• m.ior ener9i. E:II' QUeQ cerc.

de 2keV.Se pretendemos, portanto, determinar a energia EII de umpolimero Que não

se enQuadre nas situações já discutidas, podemos começar irradiando a amostra,

durante " ~ ~ segundos , com um feixe de elétrons de energia E,. } 2keV (cor

exemplo,4keV),na esperança de observar umacorrente negativa.

Se • tentativa for bem sucedid., 6t posslvel .valiar, calculando (; pela

eQ. V.i, o Quanto a energia de 4keV está afastada de EII' Em seguida reduzimos

convenientemente a energia efetiva inicial (reduzindo a tensão acelerador a do

feixe ou polarizando negativamente a amostra) e repetimos a operação algumas

vezes. mesmo sem descarregar a amostra, até Que uma corrente positiva seja

observada. Quando então saberemos Que a última energia efetiva inicial utilizada

estava abaixo de Desde Que a amostra não tenha se carregado
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excessivamente durante estas ooerações, oodemos dizer Que as duas últimas

energias utilizadas definem, a grosso modo os limites entre os Quais a energia E"

deve estar. A partir deste ponto procedemos da mesma forma Que com o

polietileno.

Em todos os exemplos citados a determinação de Eu foi feit.a a partir do

potencial de superflcie estabilizado numa amostra Que se carregou positivamente.

Para isso as condições iniciais foram escolhidas de forma a permitir Que a

energia efetiva crescesse desde um valor inicial at.é a energia Eu (Ver Seção IV.3

Q Fig. IV.2>. POderi.mos, EantrEiltanto,tEar comeyado com Eef,i •• Ep ) Eu Quando então

a amostra se carregaria neqativamente. Neste caso a energia efetiva

decresceria do valor inicial até o valor de E" (Ver Seção IV.4 - Fig. IV.3>'Medindo

o potencial de superficie estabilizado, determinariam05, como anteriormente, o

'./alor de Eu.

Se a amostra não se carregar excessivamente. as medidas obtidas por um

ou outro caminho coincidem (dentro do erro experimenta!), de modo Que as duas

formas de proceder podem ser consideradas eQuivalentes. Quando a amostra se

carrega negativamente de forma excessiva, já não podemos afirmar a mesma coisa,

porQue a. pouca. eXPEilriiância.Que realizamo. elss.a forma (e bsm control.das)

nos fazem suspeitar Que a energia do ~ ponto de cruzamento pode depender da

Quantidade de carga Que a amostra armazenou durante a medida.

X23. Determinação da energia do 1~ Donto de cruzamento.

Na seção V.3 vimos Que, oara construir as ia. e 2a. seções de uma curva

crxE pelo método do pulso. começamos com a amostra descarregada e polarizada

negat.ivamente. Para a 1a. seção escolhemos a polarização Vr de tal forma Que a

Eef,i = Ep + eVr cumora a condição O { Eef,i { E,; para a 2a. seção, Vr deve

ser tal Que E, { Eef,i { Eu· De modo Que, para cumprir as condições acima

orecisamos determinar E" a energia do 1~ ponto de cruzamento.

A determinação de E,. contudo. já não é nem tão direta nem t.ão orecisa

Quanto o Toi a de Eu· Na situação ant.erior contamos com o Tato do potencial de
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superficie, sob certas condições, est.abilizar-se exat.ament.e quando a energia

efetiva alcança , pela esquerda ou pela direita, a energia do zt ponto de

cruzamento (Ver Figuras IV.2 e IV.3 e respectivas seções), o Que nos permitiu,

através de uma simples medida de potsncial de superficie, determinar diretamente

Eu , mas não existe nada semelhante com relação a E•. Quer irradiemos a

amostra com Eef,i< E, Quer a irradiemos com Eef,i pouco maior Que EI '

a energia efetiva afasta-se de EI ,uma vez iniciada a irradiação (Ver Fig.

IV.1 e IV.2), de modo Que sua determinação crecisa ser feita de outra

forma - graficamente, por exemplo.

Colocamos num gráfico O'xEdois valores,

O'1 e 0'2 (obtidos experimentalmente por

tentativas) correspondentes às energias,

E1 e E2' respectivamente pouco abaixo e

pOuco acima da energia EI' A

interseção da reta passando pelos pontos

indicados na figura com a reta O' = 1

fornece um valor aproximado de EI

Quanto mais próximo de 1 forem os

valores de O' medidos, melhor será a

determinação de EI'

El E

Fig. X. 4 Determinação gráfica de E1.

A ooeração inicial consiste, primeiramente, em descarregar a amostra com

o próprio feixe (para eliminar possíveis cargas residuais) e depois em polarizá-Ia

negativament.e. Comoa energia do 1~ ponto de cruzamento á no minimoda ordem da

dezena, pelo fato dessa ser tambéma ordem de grandeza da energia necessária

para gerar um par elétron-buraco (Ver Seção IX.6),polarizamos a amostra de modo

que a energia efetiva inicial seja de 10eV,na 1a. tentativa. Se 10eV < E, ,
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observamos, uma vez iniciada a irradiação. um pulso de corrente negativa como

aquele já visto na Fig. VIII.S. Em seguida descarregamos outra vez a amostra,

variamos sua polarização de modo a aumentar a energia efetiva inicial dos

elétrons e irradiamo-la novamente. A operação deve ser repetida até Que seja

observada uma corrente positiva Quando então saberemos que na última tentativa a

energia efetiva inicial escolhida ultrapassou a energia El' A partir dessas

experiências e da eq. V.1 determinamos os valores (j 1 e (j2 que irão para o

gráfico da Fig. X.4.

X.3. ~ forma dos DUlsos ~ corrente.

X.3.1. Introdução

Ao levantar a curva (j versus E de um isolante pelo método do pulso

descrito no Capo V. a primeira coisa a fazer é cuidar para Que o valor inicial da

corrente em cada pulso esteja bem der inido. Isto implica em ajustar o eletrômetro

de forma Que responda rapidamente. isto é. Que a constante de tempo RC de

entrada seja pequena (111) Quando comparada com o tempo necessário (da ordem de

.lgun. sQgundo.) p.r. QIQv.r o potEinci.1 dEisUPQrfIciEi d•• mo.tr. dQ uns poucos

volts. se a corrente Que sobre ela incide é da ordem de nA.

Nós temos obtido valores iniciais de corrente bem definidos escolhendo

uma impedância de entrada de iOs ohms. o Que dá. considerando uma capacitânria de

entrada menor Que inF. como é o caso. uma constante de tempo menor Que 0.15.

Por outro lado iOs ohms é um valor limite para a impedância de entrada.

desde Que valores menores Que este não são ccmpatIveis com as fontes de ruído no

sistema (Principalmente o ruldo introduzido pela própria varredura do feixe e pela

fonte de t.ensão desacoplada da rede e em série com o elet.rômet.ro - \,'er Fig. VII.6)'

Uma ""e2 t.endo ajust.ado o ,!1et.rômstro corretamliilnt.e, os pulsos

registrados deveriam apresentar, dependendo da seção da curva (j versus E

que esti ver sendo construlda (Ver Fig. 1.4). a forma de um daQuEilespresentes
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na Fi9. X.5.

I t
I

( 1 )

(2)

t

I (C )
t

Fig. X. 5 Formas de pulsos de corrente esperadas. Os pulsos em (a),( b) e (c) dev!
riam ser observados quando se está construindo,respectivamente,a 15!s.§

ção,2 5!seção [( 1 )A,ntes e (2) depois de Q':Q'max] e 35!seção da curva
<:r versus E pelo metodo do pulso.

De um modo geral, entretanto. os culsos Que temos observado não se

embora isto não traga nenhumcroblema, considerando Queacenas o valor inicial da

corrente interessa. Mas a forma inocinada comose acresentam <Fi9.X.6),em certas

circunst~ncias, descerta a curiosidade e nos incita a encontrar uma Qxclicaçio.

PorQue os culsos indicados celas letras (a), (d) e (e) na Fi9. X.6 acresentam-se

como se escerava e os outros não? Isto é o Que tentaremos resconder nas duas

cróximas seções.
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I

(o) (b) ( c) (d)

( e) ( f ) (g)

t

Fig.:%:.6 Formas de pulsos de corrente observadas. Os pulsos pasitivos e [!gativos
mostrados aparecem quando se está construindo, pelo método do pulso,
as 2 ~ e 3 ~ seções da curva versus E.

X.32.A forma dos pulsos de corrente positiva.

Para justificar as formas dos culsos (b) e (c), na Fig. X.6,é interessante

lançar mão de umdiagrama de corrente. Mas antes de acresentá-lo vamos destacar

dois contos cara facilitar o acomcanhamentoda excosição.

1~ Para construir a seção da curva u versus E entre os contos de cruzamento,

ceIo método do oulso, duas condições orecisam ser satisfeit.as (Ver Seção V.3):

D A energia (Ep) dos elétrons do feixe deve ser escolhida um oouco abaixo de

EIl' por conveniância a ii> A polarização Vr aplicada na amostra (descarrega da)

deve ser negativa e de forma a obedecer à desigualdade E, ( Eef1i = Ep + eV" ( Eu.
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~ ~ as condições acima são satisfeitas. a amostra, uma vez liberado feixe,

comsça a se carregar positivament.e (pois ~ > 1 ) , o pot.sncial ds supsrflcie

fica cada vez menos negativo e a enerqia efetiva ,dada por EQf' = Ep + eVs I

cresce. ~ começamoscom EQf',i pouco acima de E" (j cresce com a energia

efetiva até um valor máximo; ~ começamoscom uma Ee1,i acima da energia para

a Qual ocorre o máximode emissão, O' descresce à medida QueEef' cresce.

RESUMINDO

Umavez liberado o feixe e cumoridas as condições estabelecidas em 1~.

3. energia efetiva passa a crescer e
C1' começa a crescer ou descrescer

deoendendo do Tato da Ee1,iestar abaixo ou acima da energia oara a Qual a emissão

é máxima.

Veiamosagora, através de um diagrama, a relação entre o comoortamento

de (j e o da corrente medida.

A figura ao lado reoresenta a situação

em oue C1' } 1, Quandopntão a corrent.e ---1------
I ( t) >0

--- ----
medida, !(t), é oosit.iva (Ver Fig.

VIII.?), A corrente associada aos

emitidos. por sua vez, é dada por (EQ.

III.6): Ia = -Ip (j = I Ip I C1'. Fig. X. 7 Diagrama de corrente para o
caso em que fJ>1.
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A partir desse diagrama fica claro Que a corrente I<t) acomDanha as

variações de ~ ,isto é, cresce Quando ~ cresce. passa por um máximoQuando

~ = ~máx
e descresce Quando decresce. A curva de corrente é, pois,

semelhante à própria curva de emissão na faixa considerada.

É por esta razão que, se a Eef,; estiver abaixo ou acima da energia em

que a emissão li máxima, a. formas dos oul.o. po.itivo. QUi! deveri .•mos eSr:JQr .•r

seriam, respectivamente, aQuelas dos pulsos (1) e (2) indicados na Fig. X.5b.

As formas esperadas, todavia. só seriam observadas se ~ variasse de

maneira "bem comportada". Se houver alguma interferência sobre a emissão, como

aauelas provocadas pela acumulação de buracos em determinadas regiões da

3tmostra e aue foram estudadas no Capo IX (particularmente, Seção IX.4), elas

poderão se manifestar através das curvas de corrente.

Suponhamos, então. Que os buracos em excesso estejam interferindo na

emissão. Sendo este o caso, a corrente Icr- no diagrama da Fig. X.7 será melhor

representada se escrevermos

ler = m(Q) I IpI ~ (X.i)

onde m é um coeficiente de modulação maior Que zero e menor ou igual à unidade

e ~ representa o coeficiente de emissão total não modulado. O coeficiente m

depende da Quantidade de buracos !m excesso na amostra e da região Que ocupam.

Quanto maior a modulação menor s~rá m. Feito isto, consideremos inicialmente a

situação em Que Eef,i ( Eef,m ' Quando ~ começa crescendo. Se imaginarmos Que.

por alguma razão, m possa decrescer durante os primeiros segundos de

irradiação porcentualmente cresceria se não houvesse

int.erf'erÉéncia na emissão, a corrent.e dada pela EQ. X.i e, conseQuent.emente, a

corrente I(t) - Ver Fig. X.7 - decresceriam ao invés de crescer. Se. de fato. isto

puder acontecer a "orelha" Que aparece no pulso (b) da Fig. X.6 estará expUcada.

Por outro lado. o pulso (o) na Fig. X.6 está associado a uma situação em

Que a
Eef,i é pouca coisa menor Que a Eef,m' Neste caso. ~. Que está muito
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(j, ,varia muito pouco nos primeiros instantes da irradiação, de
mix

modo Que a Queda brusca de corrente no pulso (c) da Fig. X.6 representada pela

"orelha" estaria associada, basicamente, ao decrescimento de m. (um aumento da

modulação sobre a emissão) nos primeiros segundos da irradiação.

Quando Eef,i > Eef,m, tanto (j como !!l começama decrescer depois Que

o feixe for liberado. ConseQuentemente,a corrente dada pela EQ. X.i e a corrente

I<t) - Ver Fig. X.7 decrescem também. Neste caso, os pulsos apresentam. em geral, a

forma do pulso (d) na Fig. X.6, ficando as peQuenas diferenças, Que podem aparecer

Quando passamos de um material para outro, por conta do modo como m e ~

evoluem com o tempo. De QualQuer modo, as explicações para as peQuenas

di ferenças, QuaiSQuer Que seiam. serão semelhantes àQuelas Que demos nos casos

anteriores.

As diferenças entre os pulsos de corrente positiva eSDer'ados (Fig.

X.5) e observados (Fig. X.6) foram justificadas admitindo-se, ~ Dr'imeir'o lugar' ,

Que os buracos passam a modular a emissão logo após iniciada a irradiação. Essa

hipótese é razoável. De fato. as ,iorelhas" foram observadas no caso em Que Eef,i (

Nesta condição todos os secundários serão gerados a uma profundidade

acima da profundidade de escape média. porQue os incidentes só ultrapassam essa

região depois Que Ee, ) Ee"m (Ver Seção rx.4). No instante em Que o feixe é liberado

a emissão se dá livremente. sem modulação. e m na EQ. X.i é igual a um. Mas

logo em seguida os buracos começam a se acumular, oferecendo-se como centros

adicionais de recombinação. Como essa acumulação occ:"'re justamente na região

em Que os secundários estão sendo gerados, o número dos Que se recombinam é

maior do Que o habitual e. conseQuentemente. a emissão é menor do Que seria se

não houvesse a acumulação de buracos. A emissão passa. dessa forma. a ser

controlada pelos buracos e o coeficiente !!l de modulação começa a decrescer à

medida Que o ne deles em excesso. cresce.

Foi considerada. também,para explicar as diferenças entre os pulsos de

corrente positiva eSDerados e observados a possibilidade de !!l vir a

decrescer porcentualmente mais do Que cresce (j, durante os primeiros segundos de
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irradiação. Essa possibilidade existe por duas razões:

ia. Geralmente, as "orelhas" t.~m se manifestado para valores de ~ próximos de

~ , No caso do Teflon FEP, por exemplo, em Que ~max = 2,25 ela aparece,
max

pela ia. vez, Quando a amostra é irradiada com elétrons de 200eV, energia

para a Qual ~ = 2,00. Emdecorr~ncia disto a acumulação de buracos, durante

os primeiros segundos, será maior do Que seria se irradiássemos a amostra com

se esperar, por isso. Que a modulação também seja maior do Que seria se

esti véssemos um eouco acima do EI'

~ Quando fj está er6ximo de fj max sua taxa de variação com a energia é menor

do Que seria se estivesse pr6ximo de i. ou seja. sua variação se faz de modo

mais lento.

Est.es dois fatores juntos permit.em, portanto, Que m. decresça.

porcentualmente. mais do Que cresce fj nos primeiros segundos da irradiação.

Quando. por outro lado. Eef,i é pouco maior Que E,. fj varia a uma taxa maior e a

3.cumulação é menor. de modo Que m. não consegue decrescer mais do Que cresce

(j. Neste caso o pulso observado - pulso (a) na Fig. X.6 - não apresenta a "orelha"

e tem, portanto. a forma esperada.

Concluindo esta seção, resta dizer Que as "orelhas" ol1servadas nos

Que tivemos de Que a carga acumulada pode realmante, sob certas circunstâncias,

interferir na emissão.

X33. A forma dos pulsos de corrente negativa

Os pulsos de corrente negativa na Fig. X.6 são observados Quando

estamos construindo a 3a. seção da curva ~ versus E. Antes de justi ficá-Ios
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destaQuemos, inicialmente, dois pontos:

1~ Para construir a seção à direita do ~ conto de cruzamento (3a. seção> da curva

(j versus E pelo método do pulso, começamos, antes de cada pulso, com a

amostra descarregada e aterrada, de maneira Que a energia efetiva inicial,

definida pela eQ. V.2, é igual à energia (Ep>dos elétrons do feixe (Seção V.4>'

Além disso E~ = Ee"i deve ser maior Que EII.

~ Iniciada a irradiação. a amostra começa a se carregar negativamente (cois (j <

1, se Ej:lF· = Ep )- ,1 EII), o potencial de superfície t.orna-se cada vez mais

negativo e a energia efetiva, dada cor Ee, = E~ + eVs' decresce (Seção 1V.4>.Em

'.lista disto (j cresce decois Que iniciar:nos a irradiação.

RESUMINDO

Uma vez liberado o feixe e cumcridas as condições estabelecidas em 1~.

a energia efetiva passa a decrescer e a crescer.

Vejamos agora, através de diagramas. a relação entre o comportamento

de (j e o da corrente medida.

A figura ao lado recresenta a situação

em Que (j (1. Quando então a corrente

medida. I(t.>,é negativa (Ver Fig. VIII.7>. A

corrente associada aos emitidos é . cor

definição (Ea.III.6), 10' = lI" I r:J.

I( t ) <O

--1-------
Io-=IIplo"

----- ------
Fig. X. 8 Oiagrama de corrente para o

caso em que O" < 1.
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Vemos pelo diagrama Que. uma vez iniciada a irradiação. I<t) fica cada

vez menos negativa. pois estamos considerando o caso em Que a Eef' decresce e r;

(ou I.,.) cresce pelo fato de começarmos a irradiação com elétrons de Eef',i= Ep >

E". O pulso dlii corrliinte negativa rliigistrado dliivliiriater, portanto. forma idêntica

3.Quelado pulso (c) na Fig. X.5.

Vimos. porém. no Cao. IX (Seção IX.?) Que os buracos criados oelos

emitidos oodem se acumular na faixa acima da orofundidade de escaoe máxima. T

(portanto acima da oamada doa oalátrons injoatado~). prinoipalmoantoa no inioio da

irradiação. Quando o campo elétrico entre as cargas negativas (Que é a carga Que

está em excesso) e a tela metálica acima da amostra é ainda muito peQueno para

conseguir arrastá-l os em direção ao fundo da zona irradiada. Que fica bem abaixo

da profundidade T. Neste caso é de se esperar que haja interfer~ncia na emissão

logo no início da irradiação. de modo Que a corrente Ir; no diagrama da Fi9.x .8

deverá ser reoresentada. novamente. oela eQuação X.1. Entretanto. o coeficiente

m(Q)deverá decrescer mais lentamente Que no caso dos oulsos oositivos. oorQue

agora a acumulação se faz a uma taxa menor.

Havendo modulação pode acontecer Que m. • durante um certo intervalo de

tempo, decresça. porcentualmente mais do Que cresceria r;. se não houvesse

modulação. Neste caso I.,. decresceria ao invés de crescer e, conseQuentemente.

11(1;,)1cresceria ao invés de diminuir (como era o esperado). Com isso. as

formas dos pulsos (f) e (g) na Fig. X.6 estariam justificadas. Quando esse

mecanismo não ocorre o pulso apresenta a forma esoerada. Que é o caso do

pulso (e) na Fig. X.6.

Vejamos, finalmente. através de um exemplo, Que o mecanismo descrito

acima é oerfeitamente viável •. A Fig. VIII.26mostrou uma curva de corrente com o

"'fundo" arredondado. semelhante aquele do pulso (g) na Fig. X.6. Essa curva foi

registrada enquanto uma amostra de Tef'lon FEP aterrada e descarrega da estava

sendo irradiada com elétrons de 3500eV. Se observarmos o gráfico. notaremos Que

o módulo da corrente cresce durante os 20 segundos iniciais oara deoois começar



180

,aproximadamente -100 volts (medido na curva Vsxt na mesma figura), de modo Que a

energia efetiva dos elétrons cai de 3500 para 3400 elétrons-volts. O coeficiente

de emissão total, i7, por SWi. vez, or&ls;o&apenas 3% nes;s;&Im&ls;moperíodo ou 0,15%

no 1~ segundo, de modo Que não é difícil acreditar Que!!l possa decrescer

poro&lntualm&lnt&lmais; do qU&lor&SO&li7 durant&l &1•• &1P&lríodo

X~A Pulso de corrente durante a descarga

Depois de cada pulso registrado com a intenção de construir a seção da

curva versus E entre os pontos de cruzamento, a amostra encontra-se

carregada positivamente. A operação para descarregá-Ia é muito simples oois

basta .aterr·ar a amostra <invertendo a oosição da chave duola na Fig. VII.6) e

reirradiá-la sem alterar a energia (E~)dos elétrons do feixe (Seção V.3). ComoE~.

nas;te oas;o, á es;oolhida um pouoo abaixo d&l E", o pot&lnoial d&ls;uP&lrflci&l

(algumas dezenas de volts oositivo) vai se reduzindo até estabilizar-se num oonto

ligeiramente acima de zero volts por força do mecanismo de auto-regulação

(Seções IV.6 e IV.7.3).

A forma do oulso observado não aoresenta nenhuma suroresa. Ou se

assemelha à curva mostrada na Fig. VIII.20b ou terá um aspecto ligeiramente

diferente. se a tamoa Que sustenta a tela metálica acima da amostra não for

oolarizada a fim de imoedir Que amostra caoture secundários gerados na tamoa ou

na tsla metál ~ca, mas ds QualQuer modo os pulsos ds dlilSicarga obssrvados tam,

neste caso, sempre a forma esperada.

Quando estamos construindo a seção da curva fj versus E à direita do

~ oonto de cruzamento. a amostra encontra-se. ao final de cada pulso. carregada

negativamente a sua suparfície está oom algumas dezenas de volts negativos. Para

descarregá-la, devemos em orimeiro lugar ajustar o feixe de modo Que a energia E,.

(Que estava acima de Eu) volte eara um valor um eouco abaixo de E" (Seção V.4)

antes de irradiá-la novamente.
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No entanto, irradiar com elétrons de energia Ep ligeiramente menor Que

E" uma amostra aterrada Que já se encontre carregada negativamente e com seu

potencial de superfÍcie alcanyando algumas dezenas de volts é eauivalente (Ver

Seção IX.8) a irradiar, nas mesmas condições, uma amostra Que foi polarizada

negativamente às custas de uma fonte, a fim de se obter um ponto da curva O'

deve ter !lQ.inicio o mesmo aspecto do pulso (2) mostrado na Fig.X.5b. Como,para

descarregar comoletamente a amostra é preciso esperar Que a corrente se anule,

a curva de descarga completa deveria ter o aspecto daQuela ilustrada na Fig. X.9.

I

Fig . .x.9 Curvo de descarga UP..!!:.Q.9.gquando se

utilizo elétrons de energia Ep ligeiramen
te menor que Enpara descarr~gar uma
amostra pouco carregada negatIvamente.

t

o Que acontece, entretanto, no inicio da curva em algumas ocasiões lá

totalmente inusitado (Fig.x.iQ). Ao descarregar uma amostra Que tenha sido

carregada negativamente usando elétrons com energia acima de um certo valor,

aparece no instante inicial, um pico de corrente negativa, antes da parte positiva

da curva ser construida.
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I(nA)

0.6

Fig.X.10 Curva de descarga observada quando se utj
liza elétrons de 950 eV. energia pouco me

nor qu., ElI' para des_carregar uma amostra
de pollestlreno que fora pouco carregada n.!
gativamente com elétrons de 2500 e V .

0.3

o

-0.3

-0.6

1 2 3
t (min)

Todos os materiais estudados manifestam esse comportamento, apenas a

energia a partir da qual se manifesta o fen8meno difere de um para outro. Por

exemplo,para o Teflon, Kapton e poliestireno esse pico de corrente negativa se

manifestou ao descarregarmos amostras Quetinham sido irradiadas comelétrons de

3500. 2000 e 2500 elétron-volts. respectivamente.

Uma possível explicaç:ão para o aparecimento do pico negativo é a

seguinte. Comoo potencial de superfície nestes casos é de apenas algumas dezenas

de volts negativos e se escolhe. para descarregar a amostra, a energia Ep pouco

menor que Eu ' a energia efetiva no inIcio da descarga, igual a Ep + eVS,i ' será

muito próxima de Eu. Emdecorrência disso, (j ,no inicio da descarga, será pouca

coisa maior Que i (Por exemplo.para o Teflon FEP, rj = i,07, áS. Eef,i= i 750eV,

Que corresponde a Ep = i850eV e VS,i = -100 volts). Isto significa dizer Que,se

houver qualquer influ~ncia sobre a emissão. facilmente a poderia cair abaixo
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da unidade, Quando então a oorrente através da amostra tornar-se-ia negativa.

Se isto aoonteoer o cico de oorrente negativa estará exclioado.

Para justHicar comoa emissão coderá ser influenciada, lembremosQue a

amostra está carregada negativamente, mas na realidade existem buracos mais

perto da superfície, QUe foram criados pelos elétrons emitidos, e elétrons

injetados, em maior número Que o buracos, decositados a uma crofundidade bem

maior. Estas duas Quantidades devem, em principio, manter-se separadas pela

simples razão do campo elétrico existente entre as cargas negativas e a tela

metálica não ter codido arrastar as cargas cositivas cara o Tundo da zona

irradiada, seja cela sua fraca intensidade seja ceIo reduzido temco de irradiação

na fase do oarregamento (Seção X.3.3L Comoa nuvemde buracos está numaregião

em Que os secundários cr~ados celos incidentes têm alguma probabilidade de

escapar, um número maior do Que o habitual coderá se recombinar e,

conseQuentemente,a emissão será menor do Que seria se não houvesse, já de salda,

a nuvemde buracos.

O fato de aparecer a corrente negativa na forma de umpico indica Quea

nuvemde buracos inicial é neuí..ralizada. uma vez liberado o feixe, de imediato. A

partir desse ponto u volta a crescer e buracos começama se acumular

novamente até Quea carga negativa seja comcensada.

Emprincipio este mecanismoexplicaria o pico de corrente negativa. Mas

porque ele se manifesta em amostras Que foram carregadas negativamente a partir

de elétrons comumacerta energia? Para esta Questão, ainda não temos rescosta.

X.4. Curvas gg 2: versus f. obtidas ~ método rk2. oulso.

As curvas nas figuras seguintes foram obtidas a partir de medidas

realizadas com amostras de Mylar (DuPont>,polietileno , Kapton H (DuPont>,Teflon

FEP, poliestireno e Lucite (metalizadas numa única face> utilizando o método

do pulso, cuia teoria e roteiro para as medidas foram descritas em detalhes no
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eac. v. (Os dois últimos materiais. como já dissemos. foram preparados no próprio

Gruco de Eletretos dissolvendo o material comercializado na forma granulada).

Elas são acresentadas duas a duas acenas por uma Questão de clareza. cara Que

não haja contos sucerpostosi não houve intenção de estabelecer comcarações. Além

disso nos limitamos a plotar os pontos até 4keV.embora em alguns casos a medida

tenha sido feita até 4.5keVou 5keV.

Os dados .foram conscaguidos com o auxilio da mont.agem QSQucamatizada na

Fig. VII.6,Que é a mais indicada para esse tico de trabalho. por conter o coco de

Faraday e o suporte vibrante para medidas de corrente do feixe e de potencial de

sUPlilr.flcilii, rliisPQctivamliintlii (LQmbramos - SQ9~O X.2.2. - qUQ antliis dlii Qualquer coisa

é preciso determinar E" e isto é feito pelo métododo capacitor vibrante).

Para a maioria das experisncias liiscolhemos uma correntca dca .feixca entrca

3 e 5 nano-amperes (0,42 nA/cm2 e 0,71 nA/cm2)e fizemos o feixe varrer a amostra

à razão de 30 Quadros/s (fv = 15Hze fh = 700Hz).emmédia.

As medidas só foram iniciadas depois Que a corrente do feixe

estabilizou-se a tal ponto de variar menos de 2%cor hora e decois Que a cressão

na c~mara caiu na faixa de 8xiO-7 torr a ixiO-õ torr.

Durante a tomada de dados para construir a 2a. seção da curva r:F

versus E. Quando 15 a 20 medidas podemser feitas no prazo de 1 hora, variando

a polarização aplicada na amostra mas mantendo fixa a energia E,. (portanto sem

.ajustar o feixe entre medidas sucessivas - Seção V.3). a corrente do feixe foi

conferida antes do i~e depois do último pulso ou às vezes a cada 4 ou 5 pulsos.

Na fase de avaliação do método do culso realizamos medidas. com uma

mesmaamostra, na ordem crescente de energia, depois decrescente e finalmente, de

maneira alternada ou aleatória (isto é. determinávamos.por exemclo. r:F cara 3keV

e depois passávamos para iOOeV.com finalidade de verificar a import~ncia da

ordem nas medidas. Dentro do erro experimental os resultados sempre se

reproduziram.
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Fig.:X:.11 Curvas de emissão secundária total em função da energia dos incidentes para o Mylar (P.E.T.) e Lucite obtidas pelo méto
do do pulso descrito no Cap(tulo ]l .
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Fig.X.12 Curvas de emissão secundária total em função da energia dos incidentes para o Kapton H.o Polietilenoobtidas pelo método. ~
do pulso descrito no Capitulo ::sr .
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* TEFLON FEP ( Krainsky et aI. -Ref.102)

• TEFLON FEP DE 50}l m

-----------------------------------------

••
'*

o

O 0,5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

E (keV)

Fig.:X:.13 Curvas de emissão secundária total em função da energia dos incidentes para oTeflon FEP e Poliestireno obtidas pelo mét.Q
do do pUlso descrito no Cap.1l . Os pontos representados por asteriscos foram obtidos por Krainsky et a I. (102) pelo mj
todo do pulso convencional .
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De um modo geral, os result.ados são bastant.e reprodutlveis, mesmo

variando algum parâmetro, conforme podemos notar analisando a Fig. X.14. Os

pontos representados por circulos cheio. e vazios foram obt.ido. em dias

diferentes a partir de duas amost.ra:. de Mylar de 36.(.Lm,utilizando corrente de

feixe de 2,80nA e 3,53nA e energia dos elétrons do feixe de 950eV e 900eV,

rescectivamente. (Essas energias são ambas umcouco menores Que 1000eV,Que é a

energia do ~ conto de cruzamento do Mylar).

o Ep=900eV e Ip=3.53nA

• Ep = 950 eV e Ip= 2.80n A

1

....•

PARAMETROS UTILIZADOS
2

1000500
o

O
E (e V)

Fig.X.14 Curva da emissão secundária total em função da energia dos incidentes obtj
da pelo método do pulso a partir de duas amostras tiradas de uma mesma 

folha de Mylar de 36}Jm mas irradiada sob condições ligeiramente di te 
rentes.
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A emissão secundária num pollmero pode , eventualmente, depender das

condições de vácuo ou da forma comofoi feito (se se usou uma bombadifusora ou

turbo molecular) ou do modo como a amostra ou a pelicula foi preparada.

Entretanto ~ depender, principalmente e em primeiro lugar, do processo de

fabricação. Este é o caso. por exemplo. do Mylar e do Melinex. fabricados pela

DuPont. e pela LC.L respectiyamentej são produtos de mesma fórmula quImica (o

"polyethylene terephthalate"), contudo suas curvas de emissão em função da

energia dos elétrons incidentes são completamente diferentes (60) Em segundo

lugar deve depender do processamento a que foi submetido o material, visando

torná-Io mais adequado para uma aplicação especifica (Por exemplo,pode passar

cor um tratamento térmico. para torná-Io mais ou menos cristalino. aditivos podem

ser introduzidos ete.).

É de se esperar, port.anto, que 05 diferentes tipos de Mylar e Kapt.on

oferecidos pela DuPont, ou de polietileno (de baixa, média e alta densidade) e de

nylon existentes no mercado, por exemplo,apresentem do ponto de vista da emissão

secundária comportamentosdiferentes.

Esses fatos devem ser mencionados para que possamos entender porQue

os;;poucos dados relativos;; a um oart.o pollmero podem apreãentar, como revela a

Tabela X.1 (onde nossos dados tambémestão representados). valores tão diferentes

quando pa._amos;;da uma fonta da rafarancia para outra. Elas;;no. alartam, tambQm,

que não é posslvel estabelecer comparação entre medidas realizadas em diferentes

lugares e por diferentes métodos. quando não se dispõe de informações completas

sobre as caracterlsitcas do material que foi utilizado. Neste caso a comparação

deverá ser feita (Ver seção seguinte) através do coeficiente de emissão

secundária (rendimento) reduzido. S/Em , versus energia reduzida, E/Em

cois. conforme vimos na cágina 21 deste trabalho a curva resultante ("curva

l...Iniversal")é independente de B, A e ~ Quesão parâmetros caracterIsticos do

material em estudo.
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TABELA X.i: Parâmetros relat.ivo a emissão sectl\dária em algu1S pollmeros,

segundo fontes diversas <Os asteriscos na colllla REF.

representam as nossas medidas>.

Teflon FEP

Polietileno

Lucite

Poliestireno

Kapton

REF.

102

•

48

:f

48

•

60

48

•

102

112

60

•

60

I

2,38

2,25

2,85

2,39

2,4

2,58

3,0

2,07

2,13

1,75

1,80

2,1

2,00

3,2

2,Q6

E. (eV>

370

375

250

270

240

250

250

<200

185

210

250

150

190

2SO

200

E.<eV>

1847

1880

1720

1360

1320

1430

900

1040

1020

740

1000

500

950

1200

1000

Em vista dessas considerações não tem sentido. cor exemclo. comcarar

diretamente nossa curva de emissão para o polietileno com a de Matskevich (48) uma

vez Que desconhecemos tanto o tico do polietileno Que utilizamos Quanto o
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utilizado oor ele. Da mesma forma as curvas de emissão oara o Lucite e

polÜa.tirliiino tSm dliii.liiir oon.idliiir.d •• com cliiirt. rliii.liiirv.um. Vliii2QUliiit.i. mliiidid••

s.l.vam ssndo fQit•.••. o mQ.motQmpo sm QUliii•. tQonio•. dQ prQP•.r"ç~o dQ pSlicul •.•

a partir de material granulado começava a ser implantada no Grupo de Eletretos.

As medidas, portanto, foram feitas com amostras conse9uidas na fase de testes,

Quando a técnica ainda não estava completamente dominada.

No caso do Kapton há uma discordância maior entre nossas medidas e as

publicadas, mas estas, oor sua vez, também são bastante discordantes entre si (Ver

Tabela X.1) de modo Que sem Que se realize medidas adicionais, variando o tipo ou

a procedÉincia do material, fica diflcil interpretar os resultados.

Existe também uma discord~ncia acentuada entre nossas medidas e as de

Willis (60) com relação ao M\:.Ilar (principalmente Quanto ao valor de (jmax ),

entretanto os result.ados obtidos por Willis foram descartados por Burke (31), em

seu trabalho de revisão sobre a emissão secundária em pOllmeros, tendo em vista

Que não seguiam o padrão geral observado em todos os outros estudos sobre a

emissão secundária.

Rliiist., finalmliiints, consddliiirar o Tsflon FEP dliiiprocsdancia franCliilãa QUlii

estudamos <Desconhecemos se é de f'abricação francesa ou da própria DuPont>.

Nliists calão a concordancia dlii noslãolã rssultadolã lii aQuliilliilãobtidos por

Krainsk!:l (102) e colaboradores, representados por ast.sriscos na Fig. X.i3, é

bastante satisfatória (A maior dif'erença entre valores de

as curvas para uma mesma energia é de 7%>'

X.5. Curvas Universais

tomados em ambas

Burke (31), analisando o trabalho de Matskevich (4S) sobre a emissão

secundária em pollmeros, observou Que Olãdados por ela obtido., relativos ao. 8

poIlmeros estudados, caiam todos dentro de uma região relativament.e estreita e

bem definida, Quando eram lançados num gráfico de rendimento reduzido (S/8m)
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versus energia reduzida (E/Em)' ou seja, obedeciam todos praticamente a uma mesma

curva univilrsal (Vilr Silçio II.5.4). É: intQrQ•• antQ, portanto, vQrificar .Q o.

pollmeros que estudamos também obedecem a uma curva universal e, em caso

afirmativo, compará-Ia com a curva universal seguida pelos pollmeros estudados

por Matskevich.

O primeiro passo para levantar essas curvas é determinar 8, o

coeficiente (ou rendimento) de emissão secundária, uma vez que nossa montagem

oermite medir aoenas o coeficiente de emissão total (j. Para isso usamos

.3, definição (j = 5 + n (Ver Seção I1.2), onde 1? é o coeficiente de retro

-esoalhamento, que deve ser determinado a oartir de relações (equações, tabelas e

gráficos) conhecidas. As fontes das quais lançamos mão para determinar fi; em

c.ada caso, constam da Tabela X.2.

TABELA X2: para determinar o coeficiente de

retro-espalhameto.

RELAÇÃO UTlUZADA

Tef10n FEP

Lucite e

Poliestireno

Kapton

Mylar e

Polietileno

Tabela

CU"'Vas 11 x E:

EQ.II.1

'11 = 0.1 E-G,2<keV>

<relação acroximada>

102

48

13.18deste trabalho

113
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axtraidos das fontas supr.cit.das , da

relação f7 = 5 + TI e das medidas de f7 em função da energia (Seção X.4)

pudemos então levantar as curvas de rendimento reduzido. 5/Sm, versus energia

reduzida , E/Em • para os 6 pollmeros estudados. O Mylar, Kapton H e

poliestireno obedecem claramente a uma mesma curva universal (Fig. X.15) e o

Teflon FEP, Lucite e polietileno a uma outra curva universal (Fig. X.16), Que

ooincida f"'.zo.valm,anta bam oom • CUf"'V•• a9uid. paIo. polimaf"'o. a.t.ud.do. pOr'

Matskevich (48).

O fato do Kaoton e do M!Jlar seguirem uma curva Que não aquela de

Matskevich não constitui nenhuma suroresa. Em orimeiro lugar oorQue isso

ooderia ou não ocorrer, uma vez oUe esses materiais não haviam sido estudados

por ele e. em segundo lugar, porque alguns materiais podem seguir uma curva comum

mas esta não é a regra geral. conforme vimos na Seção II.5.3. O resultado

inesoerado fica oor conta do ooliestireno Que não seguiu a curva de Hatskevich

como esoerávamos.
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X.6. Determinação do eXDOente a ai!§! do alcance

Quando tratamos das curvas universais na Seção 11.5,foi dito Que, se a

energia E dos incidentes é grande Quandocomcarada com a energia Em (Quecausa

a emissão máxima),o coeficiente de emissão secundária é orooorcional a E-n, ou

seja

(x.v

onde o exooente n é o mesmoQue comoarece na eeuação do alcance (ee. II.7)

reescrita abaixo:

R = CEn+1 (X.3)

Examinando dados disponiveis na lit.erat.ura sobre dez poÚmeros,

8urke (31) pôdliilconcluir que valores d&l n ilntre 0,70 li!0,75 forneceriam um

ajuste satisfatório na maioria dos casos.

conclusão de Burke. De fato, os valores de

Nossos resultados confirmam a

n determinados a oartir das

inclinações das partes retas nas curvas mostradas nas figuras X.i7 e X.i8,

tambémcaem dentro dessa faixa oois variam de 0,71 a 0.74 (Ovalor n = 0.74 oara

o Tef'lon FEP, em oarticular, foi utilizado oara escrever a eQuação IX.2no Cao. IX>.
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Fig.X.18 O coeficiente de emissã;; secundário em função do energia dos incidentes.
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Fig. %.17 O coeficiente de emissão secundária em função da energia dos incidentes.
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CAPÍTULo XI

CONSIDERAÇÕES FINAIS, CONCLUSÕES e: SUGESTÕES

XI.i. ConsideraÇÕes finais ~ conclusões

XI~~. Sobre o acelerador e os sistemas de medidas

Um dos objetivos de nosso trabalho (Seção 1.3) era construir um

acelerador de elétrons de baixa energia (operando na faixa de 1 a 20keV) aue

dispusesse dos recursos necessários para poder ser utilizado como instrumento de

pesauisa em áreas relacionadas com isolant.es.

Esse objetivo foi plenamente alcançado, conforme se pode verificar

at,...avés da leitu,...a dos Capitulos VI e VII,que t,...atam,...espectivamente da const,...ução

do acelerador e dos sistemas de medidas, e do Capitulo VIII que, em part.e,

descreve as medidas preliminares que foram feitas para avaliar o desempenho de

todo o conjunto.

Con.t,...uimos;um • ..::ele,....do,...de eIQt,...on. cui.s p,...incipai. ca,...acte,...ístic.s

são:

1~ Pode ser ajustado para trabalhar na faixa de 0,4 a 20keV,

2! A co",,""entedo feixe chegando (no,...malmente)numa amost,...ade 30mmde di~met,...o

pode ser ajustada facilmente desde iO-õA a iO-iOA,

~ O feixe focalizado pode, quando necessário, varrer o alvo periodicamente e com

velocidade constant.e e

4f A vida do emisso,...de &IIQt,...ons,que ia um fi lamento de tung.tQnio não to,...iado dia

0,1mmde di~met,...o ult,...apaSiõsafacilmlante a. 100 ho,...as nas; condições; em que

trabalhamos.

Du,...anteo p,...ojeto do acele,...ado,...tínhamos semp,...eem mente o conselho de

Pie,...ce(114) : " ... A pe,...son stud'.:::lÍng elect,...on beams to unde,...stand them and
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improve the art should of course be very careful and thorough. The person who

wants to use an electron beam for some particular purpose may lose precious time

b'.::lt.r'.::lingt.o do bat.tar t.ham wall anough". A•• im, oon.idarando qua pret.endiamos

aDenas injetar carga numa amostra utilizando um feixe desfocalizado ou fazendo um

feixe fooalizado varra-Ia periódica e uniformaments, procuramos projetar um

sistema Que, ao mesmo tempo, atendesse a essa finalidade e fosse bastante simples,

tanto do ponto de vista da óptica-eletr8nica quanto da construção, evitando

Quaisquer sofisticações desnecessárias.

Por essa razão optamos por um sistema óptico-eletr8nico, bastante

conhecido, consistindo n.umcatodo (filamento emissor), grade moduladora, primeiro

e segundo anodos e uma bobina, envolvendo o ~ anodo, para fazer a focalização

principal. Esse sistema, em particular, apresenta, além das vantagens naturais de

um sistema misto <lentes eletrostáticas + lente magnética) sobre aqueles Que

empregam somente lentes eletrostáticas (Ver Seção VI.1) , duas outras de natureza

prática. A primeira delas é permitir variar a energia dos elétrons sem causar

alterações significativas na corrente do feixe, uma vez Que o campo elétrico entre

o primeiro anodo e o filamento, que é o responsável pela extração dos elétrons do

catodo, é praticamente independente da diferença de potencial entre o filamento e

o segundo anodo Que determina a energia dos elétrons (O primeiro anodo isola

eletrostaticamente o filamento do segundo anodo).

A segunda vantagem é Que a bobina focalizadora também pode ser

utilizada para centralizar o feixe sobre a amostra, desde Que se providencie (como

fizemos), para Que o seu eixo possa ser inclinado ligeiramente Quando necessário.

A vida relativament.e longa conseguida para o emissor, uma das

oaraotaristioa. po.it.iva. de.t.e aoeliirador (Vsr p.72), deve-sa, prinoipalmente, à

ausiância de diafragmas para limitar a seção do feixe, que são tão comuns em

microscópios eletr8nicos ou em sistemas que empregam soments lentes

eletrostáticas, onde são utilizados para eliminar aberrações diversas. Em vista

disso, pudemos aproveitar ao máximo a corrente do catodo e, conseQuentemente,

trabalhar com o filamento operando a uma temperatura menor do Que aQuela
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normalmenteutilizada emmior'Oscopiaeletr8nioa.

O .sgundo anodo do acslsrador tsrmina numacSmara ds amo.tra (da Qual

fioa separado por uma válvula de gaveta) Qua consta de um corpo ciÜndrico e de

uma base removivel mantida no lugar apenas Pilla pressão atmosférica. No corpo

ciÜndrico instalamos 05 elementos fixos como as entradas para o ar, para as

bombas de váouo, visor etc. Na base removivel, por outro lado, são montados 05

elementos necessários para efetuar as medidas desejadas.

A idláia QUSnortsou o projsto da cSmara ds amo.tra foi a ds dQix~r a

parte inferior do corpo cillndrioo completamente livre, de modo Que as mais

divarsa. experiQnoias puds.sam sar faita. pala simpls. 5ub.t.it.uiçio da ba.lil. Nó.

usamos duas bases, uma para estudar o comportamento da densidade de corrente

numa seção reta do feixe (Ver Seção ~iIII.2)e a outra para realizar a maioria das

experiências descritas no Cap. VIIIe aquelas descritas nos Capitulos IXe X. Esta

última dispõe, entre outras coisas (Ver Seção VII.2), de um dispositivo

eletromeoinico para fazer vibrar o suporte de amostra Que, uma vez acionado,

permite registrar pelo método do capacitor vibrante a evolução do potencial de

.upsrficis ds uma amo.tra mQsmo IiInQuantoliI.t.i slilndo irradiada ;,:)1iI10flilixe

eletr8nioo.

Registrar, como fizemos, o potencial ds superficis de uma amostra

durante a irradiação oom feixe eletr8nico é algo Que, até onde pudemos saber,

ainda não havia sido feito. Sesslsr e von Saggern(115)utilizaram montagem

<;emelhante ~ apenas para registrar, uma vez cessada a irradiação, o

dsoaimanto do potencial ds superfioie de amostras Que haviam sido carregadas por

meiode ummiorosoópio eletr8nioo de varredura adaptado.

~.12. Sobre as medidas

Na 2a. fase de nossc trabalho pretendiamos utilizar o acelerador para

estudar a viabilidade de umnovo métodode medidade emissão secundária, descrito

por von Saggsrn (40) am 1985, Quapromatia soerparticularmenta útil para medir a
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emissão secundária em isolantes. Este estudo se fazia necessário coraue os

primeiros resultados (com pollmeros) obtidos na Alemanha por Gross e

colaboradores (41), utilizando o novo método, apresentavam uma certa discrepância

quando comparados com resultados já conhecidos. Alémdisso, esses pesquisadores

não conseguiram verificar excerimentalmente duas situações crevistas cela teoria.

Esses fatos colocavam sob suspeição tanto o procedimento (ou montagem)

excerimental adotado cor eles comoo crócrio métodocrocosto (Ver Seção 1.3),

Em vista disso dividimos nossa investigação emduas partes. Na crimeira

proouramos analÜi••r pos;sivQis'problQmas;ooorridos; oom a montagQmutilizada na

Alemanha(41) e, na segunda, procuramos rever a teoria da medidaque fôra descrita

S (40). b ' , .' 1 '" hpor von . eggern ,R alXoseguem as prlnolp.us oono usoes a que o egamos:

ia. A COl''f'''entenegativa QUe era esperada toda vez QUBa amostra fasse

bombardeada com elétrons de energia efetiva inicial abaixo da energia do

primairo IJQf'ltode Cf"'\JZ.õlINiItonão fBra obsaiIrvada IJDF"QUQuma absrtura

totalmente livre, como era o caso na montagemenp -egada na Alemanha,se

••---~ta CClmQ uma lente eletrostática aue DOdeinterferir na deDOsição de

elétrons de baixa energia <Drinc.ioalmente>sobre a amostra. Para resolver

esse croblema. cobrimos a abertura com uma tela metálica. Com isso

uniformizamos o caIIlDOelétrico entre a tela metálica e a amostra e eliminamos

a lente eletrostática representada pela abertura o aue nos permit.iu,a part.ir

dal, registrar a aor',"W\t.Q n&gat.iva QSipQf""adaNfiII" Seçtio vm.4).

2a. A int.erruDção brusca na curva de corrente (degrau) através da amostra aue

deveria acontecer toda vez aue ela fasse bombardeada com elétrons cujas

energia efet.iva inicial e energia ganha às custas da tensão aue acelera o

feixe fossem menor QUe a energia do 2! ponto de cruzamento não fBra

observada na Alemanha.muito provavelmente. Delo fato da deposição não t.er

sido feita de maneira rigorosamente uniforme. Isto pOrQUe,a partir do momento

em aue DUdemos garantir a uniformidade da deDosição sobre a amostra. o
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degrau p8de ser observado ~er Seção VIn.5>. A análise deste c:roblema,por

sinal, é QUenos motivoua construir bobinas deFletoras QUepermitissem fazer

o feixe f~li2ado varrer a amostra uniforme e oeriodicamente ~er SeçÕes

M.5 e VIn.2>.

3a. Analisando os dados disIJonlveis na literatura, principalmente as ClrVas de

'11 x E na faixa de 0,2-2,4kaV,para os 8 poli.marosestudados; por Matskavich (48),

notamos QUe10-1.ou mais dos elétrons deixando a superflcie de um POÚmaro

irradiado por faixa eletr8n.ico eram ratro-espa1hados (O,iO < '11 < 0,25 ). Em

faca desse número concluimos QUeos resultados lJQdariamser melhorados se,

ao contrário do QUe fizera von 8eggern. t.ambém considerássemos a

contribuição desses elétrons. Procedendo dessa forma, DUdemosescrever

(Cag. UD uma expressão mais geral para a cor,.--enteatravessando a amostra

dt..rante a irradiação <EQ.m.4).

Por outro lado, para von 8eggern a CON'eI/teatravés de umaamostra em QUeo

potencial de superfície inicial estivesse acima de +5Ovolt.sseria igual à

Dr'ÓI:lriacorrente incidindo na amostra <I,J, fato QUefoi usado no trabalho da

Alemanha para medir a corrente do feixe. Mostramos. entretanto, QUeessa

igualdade deixa de existir QUando levamos em conta a contribuição dos

ratro-esoalhadosi a corrente através da amostra assume uma forma bem mais

complicada <EQ.ID.13>. Isto nos levou a projetar um copo de Faraday ~er

Seção VU2.2>para QUe a corre/te do -'eixe pudesse ser medida de forma

ildaDandente a ~voca.

4a. Tendo introduzido a tela metálica na abertura sobre a amostra. uniformizado a

deDosição de carga e montado um disDositivo adeQuado para medir

corretamente a corrente do feixe, repetimos as medidas feitas na Alemanha.

Infelizmente os resultados continuavam divergindo daQUeles conhecidos, pais

os valores do coeficiente de emissão total (O') encontrados ainda eram

1'tI.aII_•••••••••••••do QUese esperava.
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• J\ •
exper'lenclaS

fomos levados a admitir QUe, indes::Iendentete da amostra estar sendo

carregada oosit.iva ou negat.ivamente, os btracos deixados oara trás pelos

secundários QUe são emit.idos interferem na emissão (por recombinação)

enQUantoestão se acumulando (durante a irradiação) na região QUE!vai da

superflcie da amostra até a proFlnfidade de escape máximados sect.n:iários.

Ou seja. a emissão secundária é modulada Delos btracos QUese acunu1amno

Este mecanismo exolica CJOrQlJeo coeficiente de emissão total medido pelo

métododescrito DOrvon Seggern é menor QUeo esperado.

Nos métodos convencionais de medida de emissão secundária em

isolantes a carga acumulada pela amostra durante a irradiação pode ser um

emoecilho oara a medida, se certas orecauções não forem tomadas, No método

descrito 001'" von Seggern (Quedesignamos Método de Medida Dinâmica),por outro

lado, a carga acumulada faz oarte da medida oois o coeficiente de emissão

secundária total é medido a oartir das evoluções temoorais da carga armazenada

e do potenoial de sUPEilrfioia,enQuanto o alvo 6ist~ .endo irl"'adiado PEillof61ixe(Ver

Seção m.i). Este, 001'" sinal, era um dos asoectos mais at.raent.es do mét.odopois,

oonforme mostl"'amosnos Capitulos III e IV, a oUl"'va ~ x E oompleta podel"'iaseI'"

obtida escolhendo-se convenientement.eapenas três t.ensões aceleradoras oara o

feixe (Nos mét.odosconvencionais varia-se a energia dos elétrons do feixe tant.as

vezes cuantos forem os oontos necessários oara se construir um boa curva), A

elétrons (definida oela Ec. III.3), cue deoende da energia dos orimários e do

potenoial de supel"'fioie no instante em Que os elétrons atingem a amostl"'a,e não

aoenas da energia dos orimários (energia adcuirida às cust.as da tensão

aceleradora) ,
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Porém, ao mostrarmos Que a carga acumulada int.erferia na emissão (Cap.

IX). acabamos mostrando indiretamente Que os valcres de (j obt.idos oelo mét.odo

de medida dinâmica eram valores distorcidos; em outras palavras, o método descrito

por von Seggern não se orestava oara medir a emissão secundária "verdadeira" em

isolantes. As curvas de O'xE obt.idas oor esse mét.odo,ent.ret.ant.o, também são

imoort.antes e oodem vir a ser út.eis do oont.o de vist.a das aolicações (Por exemolo.

em simula9ões feitas com sat.élites para se avaliar as posslveis pert.urba9ões

geradas oela acumulação de carga nos revestimentos isolantes - Ver o .10>, uma vez

Que revelam como é a emissão num mat.erial Que está carregado.

Todavia, mais imoortante Que uma futura aolicação das curvas do

coeficiente "distorcido" de emissão tot.al versus energia são, no nosso ent.ender.

os posslveis resultados que poderão advir de uma análise (como aquela que fizemos

no Capo IX, oor exemplo) do meoanismo da. interferência. exercida. pela carga

acumulada sobre a emissão.

ouderam ser obtidos.

Nesse sent.ido alguns resultados import.antes já

Por exemolo, para explicar porQue as curvas de emissão obtidas pelo

m&ltododa mlidida dinâmica a paIo mQtodo do pul.o .a aproximam ou ma.mo .a

suoerpõem em algumas regiões (Ver Figuras IX.1 e IX.3) ou oorQue as curvas da

figura. IX.2, todas obtidas pelo método da medida dinSmica, sa juntam dapois da um

cert.o oonto, precisamos admitir (Ver Seções IXA e IX.5) Que: i) A nuvem de blracos

se desloca durante a irradiação. às custas de um call1DOelétrico. dirigindo-se cara

o Tundo da região irradiada; ti) a partir do momento em QUe os elétrons

incidentes tSn energia suficiente para ultrapassar a r::roTundidadede esrniDe

máxima,a int.erl~ deixa de existir, una vez QUe a f"LIVEIm de buracos QUe

acomcanha a Trente da zona irradiada não mais OCUDal"áa região em QUe os

da eQUação do alcance <Ec. IX.2>PUdemosestimar a Drofundidade de eSCaDe máxima

!t ~ no caso do Teflon FEP CAcoinc~ entre os nossos rssultados e

aaueles COIlhecidos é ~te - Ver Seção IX.5> e iv) Dentro da mesma linha
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de raciocÍnio pudemosestimar, tambéma J:If"Ofundidademáximaa1cançada pela nuvem

de btracos (cargas posit.ivas), no caso de uma amostra de Teflon FEP carregada
o

lXJSit.ivamente. O valor estimado de 2000A, QUecorrespalde a 0.5"1. da esoessura da

amostra utilizada. concorda com os resultados obtidos na Seção VIU.S, auando

medidas de capacit.ância feitas por dois métodos distintos nos levaram a concluir

que a carga posit.iva estava acumuladaruna. região muit.oprÓximada ~icie.

Embora o método de medida dins'mica não se preste para levantar a

"verdadeir·a" curva de emissão. a montagem adotada oode ser emoregada. com

vant.agem,para:

D Medir. diretamente. a energia do ~ oonto de cruzamento com a orecisão Que

se dese.jar (A tolerância de nossas medidas, neste caso, é cerca de i% - Ver

Seção X.2.2)e

m Medir sem distorção, se considerarmos aoenas a corrente no instante

inicial da irradiação. Queé o instante em Quea amostra ainda se encontra

descarregada.

Esta última oossibilidade foi exolorada no Cao. V Quandodescrevemos o

método do oulso introduzido neste trabalho e utilizado no Cao.x oara levantar

curvas de O"xE relativas a 6 pollmeros. Sob alguns aspectos acreditamos que

este método não só difere como aoresenta vantagens sobre o método do oulso

convencional, descrito na Seção II.7. Emorimeiro lugar está a raDidez comQuea

p~rtQ d~ curv~ CTxE QntrQ Oá pontos de oruz~mento pode ser oonstrulda, uma

vez que é possivel obter um grande número de pontoá da ourva fixando-5QapQnas

uma tensão aoeleradora. Desde Quenão há necessidade de se ajustar o feixe entre

uma medida e outra, nos sentimos estimulados a obter tantos pontos Quantos forem

necessários oara se traçar umaboa curva (Ver Seção V.2).

Umaoutra vantagem está relacionada com a baixa energia a oartir da

Qual oodemos começar a construir a curva da emissão, mesmodisoondo de uma

acelerador Que não ooere embaixa energia (O limite oara o nosso acelerador é de
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400aV a a curva da amissão poda ssr construlda a partir da iOaV).A razão para

isto é Que o par~metro relevante é Eef,i e não Ep

ajustado variando a polarização aolicada na amostra, desde

e o primairo pode ser

o a Ep . Assim, o

acelerador não impõe um limite para o inioio da ourva, oomo aoonteceu com

Krainsk~ (102) e Matskevich (48) que, limitados pela máQuinautilizada, come'iaram

suas curvas a oartir de 100 e 200 elétron-volts, resoectivamente. Comrelação a

isso o miiÍitododo oulso QUQ propusemos leva nitida vantagem sobre o convencional,

oois construir aceleradores oara ooerar na faixa de dezenas de elétron-volts é

uma tarefa. rela.tivamente bemmais complicada (116).

Finalizando, resta dizer Que nos argumentos utilizados na Seção IX.?,

par-a explicar- como se dava a inter-fer-ência sobr-e a emissão Quando a amostr-a

estava carregada negativamente , e na Seção X.3.4 , para explicar o pico de

corr-ente negativa na Fig. X.iO (totalmente inesperada), admitimos que, em amostras

carregadas negativamente, existem buracos (cargas positivas) mais perto da

superficie, criados pelos elétr-ons emitidos, e cargas negativas em maior

Quantidade, depositadas a uma profundidade maior, Que são devidas aos elétrons

injetados pelo feixe eletr8nico. Estas Quantidades devem,em princlpio, manter-se

separadas, pelo menos enquanto o campo elétrico existente entre as cargas

negativas e a tela metálica acima da amostra não arrastar as cargas positivas

para o fundo da zona irr-adiada.

Experiências r-ealizadas para se determinar distribuições de carga

espacial no Myl",re no Kaoton 06110 método do pulso de pressão induzido por laser

indicam Que, pelo menos com amostras carr-egadas com elétrons de mais de 20keVe

de modo Que o potencial de .uperficie permaneça (em módulo)abaixo de 300V, a.

coisas se passam assim, isto é, a carga espacial acumula-se em duas camadas, uma

pr-óximada super-ficie não metalizada e a outra no volume do mater-ial (1.17) Os

autores atribuem à resolução insuficiente do método de medida ( i a 2 Um)o fato

de não ter- sido possivel ver-if'icar- a mesmacoisa para ener-gias menores. Mas o

pico negativo na Fig. X.iO,Queapareceu justamente ao descarregarmos umaamostra

Que havia sido carr-egada negativamente comelétrons de 2500eV,cuia oenetração é
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certamente menor que i.u.m,reforça a idéia de que o mesmo deve acontecer para

energias menores. pois, a menos Que seja encontrada uma outra explicação. sua

existência só pode ser justificada pelo fat.o de haver duas camadas de cargas

separadas (Ver Seção X.3.4). Isto não Quer dizer Que sempre haverá separação,

pois vimos também ao Tinal da Seção X.3.4 Que o pico só aparece ao

descarregarmos as amostras Que haviam sido carregadas com elétrons de energia

acima de um certo valor. De Qualquer modo sentimos que este assunto deve ser

estudado mais sistematicamente no futuro.

XI2. Sugestões ~ trabalhos futuros

XI2.i. Relat.ivas ao acelerador

A primeira coisa a ser feita é implantar no sistema a bomba turbo

molecular, que já está disponivel graças a um auxilio concedido pela FAPESP.

Em segundo lugar seria interessante estudar a possibilidade de

estabilizar a corrente do feixe através de um circuito apropriado, de modo Que as

medidas possam ser iniciadas mais rapidamente. Para esta finalidade a referência

iDOpode servir como ponto de partida.

É preciso t.ambém verificar a possivel emissão de raios-X para toda a

faixa de energia de operação (Por recomendação do professor Gross procuramos

não ultrapassar a energia de 5keV, embora o acelerador tenha sido testado por

pouco tempo até 22.5keV)'

Finalmente, é preciso projetar uma fonte de tensão "triangular" oara

alimentar as bobinas defletoras, a Qual nos permita fazer o feixe varrer a amostra

quando energias mais altas forem utilizadas (Com os geradores de função

comerciais que estamos utilizando, só conseguimos varrer a área de interesse _

40mmx 80mm- se não ultraoassarmos 5keV).
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Xl22. Relativas às medidas

Emcontinuação ao trabalho desenvolvido. o natural seria:

i~ Repetir algumas das medidas de emissão secundária em pollmeros feitas no

Cac.X,decois Que a bomba turbo-molecular for instalada. Comisso coder-se-á

verificar poss;iveis alterações na emissão secundária ceIo fato de se ter

melhorado o vácuo.

descritas no Cac.X usando agora um osciloscócio com memória cara registrar

os pulsos de corrente. Comisso poder-se-á verificar, comparando as medidas

feitas; com o osciloscópio e com o eletr8metro. Slilo tempo dlilresposta finito

do eletrômetro introduziu algumerro adicional nas medidas Que fizemos.

~ Analisar a possibilidade de se utilizar a EQ. III.13 para se avaliar o

coeficiente de retro-escalhamento ( 1'1 >. Neste caso. será creciso introduzir

uma correção na corrente devido à presença dos terciários gerados na tela

metál';'ca pelos elétrons retro-escalhados ou pelo crócrio feixe. Para isto. o

apêndice na referência 63 poderá servir comoponto de partida.

4~ A integral definida. na EQ. IV.', é função de Vs . Se ela for determinada

medindo-se
CT e Vs cara vários valores de E,. a função g(E') coderá ser

determinada cor derivação. Assim. sugerimos investig::lr a cossibilidade de

determinar essa função exoerimentalmente (Ver Seção IV.'>'

Às vezes é interessante estudar,
A

fora da oamara (de a.mostra>,uma amostra

Que tenha sido ca.rrlilga.da.por feixe eletr8nico. O efeito Paschen. entretanto,

restringe essa possibilidade uma vez Que, se o módulo de potencial de

!iuperficie e!itiver a.cima.de 32?volt!i, ocorrerio ruptura!i ao se pre!isurizar a

camara. <VerSeção VIII.?>.À primeira vista poder-se-ia resolver o problema se

anulássemos o ca.mpoelétrico entre a tela. metálica. e a. superflcie da.a.mostra,
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polarizando convenientemente a tampa metálica Que prende a tela (Ver Seção

VII.2) antes de se proceder a pressurização. Sugerimos verificar.

experimentalmente, se isto de fato é possível.
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