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Um novo

RESUMO

espectremetro para estudo de EXI=lFS em

Laboratórios, com tubos convencionais de raios-X, é apresentado.

Este equipamento faz uso de um monocromador curvo para

focaLizaç~o sagitaL e usa a divergência na outra direç~o para

fazer a dispersão em energia, permitindo que todos os pontos do

espectro sejam coLetados simuLtaneamente. O desempenho do

espectrômetro para EXqFS foi avaLiado com monocromadores pLanos e

curvos. qspectos como resoLução em energia, redução no tempo de

aquisição dos dados experimentais e caLibração de energia, foram

abordados, mostrando que monocromadores com raios de curvatura

tão baixos quanto 60 mm apresentam praticamente a mesma resoLução

em energia que os pLanos. Nos testes foram utiLizadas amostras de

Cobre e fiLmes como detetores unidimensionais.
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RBSTRRCT

R new dispersive EXRFS spectrometer, for use with

conventional laboratory x-ray sources, 1 5 presented. The

equipment uses curved siLicon monochromators for simuLtaneous

focusing and dispersion af the available radiationj so that the

whoLe spectrum is coLLected at one time.

The performance of the spectrometer was studied with

both curved and pLane monochromators with respect to energy

resoLution, coLLection time reduction and energy calibration. The

resuLts show that there is practically no resolution

deterioration, with respect to the plane monochromators, for

radios of curvature as low as 60mm. For these tests x-ray films

were used as linear detectors, which can be replaced by other low

paraL~ax unidimensional detectors, such as CCd type.





Cl=IPITULO I

FUNDl=IMENTOS TEôRICOS

o termo EXl=IFS CExtended X-ray l=Ibsorption Fine Structure)

refere-se às osciLaçOes do coeficiente de absorç~o no lado de

alta energia da borda de absorç~o. ~pesar de conhecido a mais de

meiO século, só recentemente este fenômeno foi reconhecido como

uma poderosa ferramenta de análise estrutural.

R primeira observaç~o experimental de estrutura fina

aLém da borda de absorç~o foi feita por Fricke(1920) e

Hertz(1920), que detectaram uma estrutura próxima à borda de

absorção, que pode ser explicada pela teoria de Kossel(1920).

Entretanto, medidas experimentais realizadas em torno de 1930

CRay,1929i Kievet et alo ,1930i Coster,1931) mostravam uma

estrutura estendida a algumas centenas de eV acima da borda de

absorç~o e uma nova

uma interpretação

portanto, dependia

expLicaç~o foi requerida. Kronig(1931) prop6s

em termos de uma teoria de bandas e que

de uma ordem de Longo alcance COt~) no

material. Kronig(1932) também introduziu a idéia de uma teoria

de ordem de curto alcance CO[~) que foi empregada para explicar

EX~F5 em moléculas. ~lguns elementos da moderna teoria foram

esquecidos em sua teoria original mas a idéia fisica de base

estava correta. Por muitos anos, por causa da escassez dos dados

experimentais existentes e da falta de comparação entre teoria e

experimento, existiu uma controvérsia entre "teoria de longo

alcance" em termos de ondas de Block e "teoria de curto alcance"

em termos de espaLhamento de fotoelétrons por átomos vizinhos.
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Todos os elementos da moderna teoria ja eram conhecidos, no

entanto n~o haviam sido reunidos em uma formulaç~o geral. O

renovado interesse em EX~FS começou com os trabalhos de Sayers,

Stern e Lytle (1970,1971) onde eles enfatizaram que uma teoria de

espalhamento simples de curto alcance era adequada para expLicar

a estrutura além de 50 eV da borda de ab50rç~0 (EX~FS) e que os

picos da transformada de Fourier do sinal de EXRFS com reLaç~o ao

numero de onda do fotoelétron, deveriam corresponder às

dist~ncias das primeiras camadas de atomos. ~ introduç~o da

transformada de Fourier transformou EX~FS de uma confusa

curiosidade cientifica em uma poderosa ferramenta de anàLise

estrutural. Desde ent~o, ocorreu um grande avanço na compreens~o

do fen6meno. O acesso às medidas de EXRFS foi tremendamente

aumentado com a disponibilidade de fontes de radiaç~o de

sincrotron. O tempo de aquisiç~o de espectros de amostras

concentradas passou da ordem de semanas para minutos. RLém disto,

estas fontes expandiram as possibiLidades, tornando possiveL a

medida de amostras diluidas que n~o podiam nem ao menos serem

contempladas antes.

Hoje em dia é indiscutivel a import~ncia de EXRFS como

ferramenta de anàlise estrutural em ci@ncia e em tecnologia.

1.1 - Teoria de EXRF5

R absorç~o pode ser determinada pela medida da atenuaç~o

de raios-X quando de sua passagem através de um material. Quando

a energia dos f6tons de raios-X é sintonizada em torno da energia

2



de Ligaçâo de aLgum niveL mais interno de um atamo em um

materiaL, ocorre um aumento abrupto no coeficiente de absorç~o,

conhecido como borda de absorç~o. Para atamos isolados . o

coeficiente de absorç~o decresce monotonicamente como funç~o da

energia do f6ton incidente. Quando os atamos est~o contidos em um

s6Lido, numa moLécuLa ou numa soLuç~o, o coeficiente de absorç~o,

em funç~o da energia acima da borda, apresenta uma estrutura fina

compLexa, conhecida como EX~F5. Um espectro de EX~F5 pr6ximo à

borda de absorç~o do [obre é mostrado na figura abaixo.

2.26 I

1.96

1.67

1.37

:1..

1.08

89.."7.Q 8970 9010 9OSO 9090 9130 ti
ENERGIA 1EV)

9290 9330

Fig.1.1 Espectro de absorç~o de raios-X do Cobre

cristaLino na temperatura ambiente. o

crescimento abrupto, próximo de 9 keV,

identifica a borda de absorç~o e a moduLaç~o

aLém desta energia é a estrutura fina de

absorç~o.
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Espectroscopia, d e EX~ F 5 r e f e~~~_ n à me d id a_cl-ª- 5 t e

c~~Li,=-i~nte de atenuaçã~n_~:n_r_na_~~~n=_~$E) I como função da energia

do f6ton incidente, E=hv. Em um experimento de transmiss~o,

ou (t ê a espessura da amostra), ê obtido a partir das

medidas de 10 e I , onde 10 e I são as intensidades dos

feixes incidente e transmitido atraves da amostra,

respectivamente.

r=

lnC Iol! ) C1.1)

o espectro de EX~F5 geralmente refere-se à região entre

50 e 1000 eV acima da borda de absorç~o. Pr6ximo e abaixo da

borda, geralmente aparecem picos de absorç~o devido a excitaçOes

de elétrons mais internos para alguns estados ligados. Esta

regi~o pré-borda contém valiosas informaçOes sobre ligaçOes

quimicas. O estudo da regi~o pr6xima e acima da borda (X~NES - X-

ray ~bsorption Near Edge Structure), que se estende até

aproximadamente 100 eV acima da borda, n~o teve o avanço sofrido

por EX~FS, devido aos complexos fen6menos fisicos envolvidos

pr6ximos ao limiar de fotoionizaç~o.

~ estrutura fina de absorç~o de raios-X, que pode se

estender até 1000 eV acima da borda e ter amplitudes em torno de

10% ou mais do valor total do coeficiente de absorç~o, aparece

devido a um fen6meno de interfer@ncia entre a função de onda do

fotoelétron e a parte retroespalhada pelos àtomos vizinhos. Os

trabalhos de 5ayers, 5tern e Lytle (1970,1971,1974) estabeleceram

que uma teoria de curto alcance levando em conta apenas

espalhamento simples é adequada na maioria das circunst~ncias.
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Uma excelente revis~o sobre EXRF5 foi elaborada por Lee e

colaboradores (1981), onde as potencialidades e as limitaç~es da

tecnica s~o abordadas.

Do ponto de vista qualitativo, a probabilidade que um

fóton de raios-X seja absorvido por um elétron profundo depende

tanto do estado final quanto do estado inicial do eLétron. O

estado inicial é um nivel profundo localizado, cuja excitaç~o

esta associada à borda de absorç~o. o estado final,

representado por uma onda esférica originando do atamo que

absorveu o fóton de raios-X. Se o átomo central Cabsorvedor) é

envolvido por átomos vizinhos} a onda propagante do fotoelétron

será retroespalhada por esses átomos e o estado final será ent~o

a soma destas ondas, a emitida e a retroespaLhada. E a

interfer~ncia entre ambas que dá origem à variaç~o senoidaL do

coeficiente de absorç~o, ~J em funç~o da energia E

como osciLaçOes EX~F5. Cada par de átomos do tipo

conhecida

absorvedor-

vizinho, introduz uma osciLaç~o de EX~F5} cuja superposiç~o é a

estrutura fina observada.

o fotoelétron deve ir e voLtar do átomo central ao átomo

vizinho para produzir a interfer~ncia. Logo} a frequ@ncia de cada

oscilaç~o de EX~F5 depende da dist~ncia entre ambos. ~lém da

defasagem provocada por esta "viagem" do fotoelétron} existe uma

defasagem devido à interaç~o do mesmo com os potenciais do átomo

central e dos átomos retroespalhadores. 5e conhecermos estas

defasagens, seja através de cálculos teóricos, seja através de

sua determinaçâo experimental em materiais bem conhecidos}

podemos determinar dist~ncias interat8micas na vizinhan~a do
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absorvedor. ~ amplitude de cada oscilaç~o de EX~FS depende do

numero de coordenaç~o e do poder de espalhamento do âtomo

vizinho, bem como do seu tipo de Ligaç~o e da dist~ncia ao

absorvedor. InformaçOes estruturais importantes podem ser obtidas

à partir do conhecimento desta funç~o amplitude.

E importante enfatizar que espectroscopia de EX~F5 por

transmiss~o envolve s6mente medidas intensidades de raios-X,

ap e s a r d e c o n c e i tos c om o e fe i t o fo t o e Le t ric'o e e sp a Lh am e n t o de

eLétrons serem invocados na teoria.

1.1.1 - ~ fórmuLa de EX~FS

normalizado

é dado por

parte oscilat6ria do coeficiente de absorç~o ~ (E),

em reLaç~o ao coeficiente de absorç~o "at6mico", rJE)

= -!(N./krl) F(1J',k) sen(2kr, + 'fI (k»
}.

2 Z
x exp(-2 fi k ) exp(-2r. I Â. (k» ( 1 . 2)

para excitaç~es de um estado s em um sistema no qual foi feita

a média esférica. Esta equaç~o descreve a modificaç~o da funç~o

de onda do fotoeLétron na origem, devido ao espalhamento por N

vizinhos LocaLizados a uma dist~ncia r.

6



s~o os desLocamentos de fase do espaLhamento. O vetor

~ amplitude de retro-espalhamento e dada por

=1/2ik L (2~+1)(exp(i2 61 - 1)(-1)
~

onde 6.
de onda do fotoeLétron é definido como

k = (2m/~2 (hv - EO»1/2

( 1 .3)

( 1 . 4)

onde v é a frequência de raios-X e Eo é a energia de limiar

da respectiva borda de absorç~o. ~o ser espaLhado, vê-se

cLaramente que o eLétron serà defasado por 2kr em sua viagem de

ida e voLta ao vizinho retroespaLhador. ~ esta defasagem devemos

adicionar a defasagem no processo de espaLhamento ~ (k) e duas
I

vez e s a d e f as ag em d e v id o ao à tom o c e n t ra L, &1 (k), p a ra Le v a r em

conta o potenciaL que a onda do fotoeLétron L=1 atravessou (o

primo denota o fato que o átomo central està fotoexcitado e

POSSU1, em geral, um potenciaL modificado). Logo,

totaL é dada por

a defasagem

( 1 .5)

~ função de onda na origem é, portanto, modulada de acordo com

este fator de fase total,que é responsàvel pelo termo senoidal na

equação 1.2. Desordem estrutural e vibraçOes térmicas tendem a
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obscurecer o sinal de EX~F5 e isto é levado em conta, para

pequena desordem estrutural e dentro da aproximação harmÔnica,

por um termo do tipo Debye-Waller,

1."-

expC-2 cf k ). Finalmente,

elétrons que sofreram perdas inelasticas n~o contribuirão mais

para o processo de interferência. Isto é levado em conta por um

termo exponencial de amortecimento, expC-2r /~(k)), onde I.À Ck)

é o caminho livre médio do elétron dentro do material. E este

amortecimento, imposto pelo pequeno caminho livre médio dos

fotoeLetrons na regi~o de interesse de energia (50 a 1000 eV),

que permite uma descrição de ordem de curto alcance em EX~FS,

mesmo em materiais cristalinos. CLee et al,1981i Teo e Jay,1981)j

Bianconi et al,1983l.

1.2 - Metodologia de análise de dados

Na fórmula de EX~FS existem par~metros do tipo

eletrônico e estruturaL. Os primeiros são F('fT',k) , rp (k) e

& (k)i os do segundo tipo são r, ç( e' N. Se, de alguma

maneira, os termos do primeiro tipo são conhecidos, então o sinal

de EX~FS é diretamente ligado, por uma relação matemática

simpLes, à estrutura espacial descrita pelos par~metros do

segundo tipo. Sayers, Stern e Lytle (1971) mostraram que os picos

da transformada de Fourier estão intimamente ligados à função de

distribuição radial do material. Com isto estabeleceram a base do

processo de análise dos dados experimentais utilizado atualmente.
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Existem varias etapas neste processo. Tentativas de

ajuste gLobaL dos dados podem Levar a resuLtados totaLmente

incorretos, devido ao grande numero de par~metros e funçOes

desconhecidos. GeraLmentel emprega-se a técnica da transformada

de Fourier e fiLtrageml associada à técnica de ajuste de curvas.

~ transformada de Fourier separa as contribuiç~es das diferentes

camadas e a fiLtragem reduz o numero de par~metros e funçOes

desconhecidas que entram no ajuste. ~ seguir são descritas estas

etapas ao mesmo tempo em que sâo introduzidas aLgumas hip6teses

do modeLo. No ~pêndice I apresentamos a sequência de anaLise de

dados, através de programas desenvolvidos para este fim.

1.2.'1 - Remoç:ão da linha de base

o primeiro passo na análise consiste em isolar ~ (k)

dos dados experimentais do coeficiente de absorção total

(fig. 1.1).

f (E)

Como o coeficiente de absorç~o de um átomo isolado não é

geralmente disponlvel experimentalmente e cálculos teóricos

atuais não t@m precisão requerida para análise em EX~FSI assume-

se que a parte suave de f(E) representa o }Jo(E) desejado

(fig. 1.2). po(E) geralmente é obtido através de "alisamento"

das oscilaç:Oes do coeficiente de absorç:ão total.

9



Coeficiente

2.26

1.96

1.67

l37

..
:1.

1.08

o:

0.49

0.2'
8930

Fig.1.2

9090 9130 9170 9210 9250 9290 9330
ENERGIA (EV)

de absorç~o/ r (El/do Cobre em

funç~o da energia do f6ton incidente. O

coeficiente de absorç~o ~o(E), que seria

observado se n~o houvesse o processo de

interfer@ncia,

pontilhada.

é indicado pela linha

1.2.2 - Escolha da energia de limiar

~ passagem do espaço das energias para o espaço k é

feita através da transformaç~o dada na equaç~o (1.4). N~o existe

uma relaç~o simples entre o espectro experimental e o valor

preciso da energia de limiar Eo, devido a vàrios processos

fisicos complicados que ocorrem pr6ximo desta energia. O elétron

sal com energia cinética muito pequena e, consequentemente os

efeitos de ligaçOes quimicas, reLaxação do àtomo ionizado,

8spalhamento múLtiplo tornam-se importantes. Por isso,
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fixado de uma maneira um tanto grosseira e, geraLmente, entra

como um par~metro ajustáveL na anaLise. ~ figura 1.3 mostra

apenas as oscilaçOes de EX~FS

base e escolha de Eo.

0.12

0.08

0.05

7-
0.01

- 0.01

X. (k), após remoç~o da linha de

.0.121 I I I -I I I I I I I
0.00 40.00 60.00 120.00 160.00 200.00 240.00 280.00 320.00 360.00 400.00

ENERGIA (EV)

Fig.1.3 : Oscilaçdes de EX~FS do espectro mostrado na

figura 1.2, ap6s a escolha de Eo e subtraç~o

da linha de base.

1.2.3 - Transformada de Fourier

Como enfatizado no trabalho de Sayers et al.(1971), a

transformada de Fourier tem a propriedade de isolar a

contribuiç~o de cada camada at6mica para as oscilaçdes de EX~FS.

Na figura 1.4 mostramos a transformada de Fourier das

osciLaçOes X Ck) da figura 1.3.

1 1

o pico mais pronunciado



cor responde à primeira camada atemica. Este pico deveria estar na

coordenada correspondente à dist~ncia aos primeiros vizinhos se

n~o existisse o fator de fase ~O(k).

I I I
8.00 900 10.00

l-----t
1.00 2.00 3.00 ".00 5.00 6.00 700

R (lI
000

o.

0.25.,.. r- - --I
I \0.21 +

II
I I
I I0.17+

I
II

: ·"1

II
I II, II

0.10

I I
I I0.07+

,
I, II0.031.: r\,

Fig.1.4 Transformada de Fourier das osciLaçOes de

EX~FS. Os picos da transformada cor respondem

às dist~ncias das primeiras camadas de

atomos. ~ Linha pontiLhada indica um fiLtro

na contribuiç~o da primeira camada de

atomos.

E possiveL utiLizar a técnica de fiLtragem para remover a maioria

do ruido e estudar cada camada separadamente. ~ fiLtragem é feita

muLtipLicando a transformada de Fourier por uma funç~o "janeLa",

que tenha um comportamento suave, para n~o introduzir ruidos de

alta frequência na transformada. ~p6s a fiLtragem, fazemos a

12



transformada de Fourier inversa e obtemos a contribuição para as

oscilaçOes de EX~F5 somente daquela camada(s) selecionada(s)

(fig. 1.5), Passamos ent~o ao ajuste para obtenç~o dos par~metros

desconhecidos.

0.10

007

//1\----1r ........'-.....
~

~
I

004

/
/I\001

- 001

-007

-0.12t·--+-------t 1--\-----+------ -+----u+~-___+_--_t--+
000 40.00 80.00 120.00 16000 200.00 240.00 280.00 32000 360.00400.00

ENERGIA (EV)

Fig.1.5 Transformada inversa após a filtragem da

contribui~~o da primeira camada de atomos.

Quando se deseja obter os par~metros estruturais é

necessario o conhecimento prévio dos par~metros eletrOnicos. Uma

maneira de obter estes par~metros experimentalmente, através de

compostos monoatOmicos padr~es em que a estrutura é bem

conhecida, é descrita abaixo.

~ transformada de Fourier tem a propriedade de decompor

uma onda senoidal em uma ónica funç~o de ~ase e de amplitude.

Dada uma onda senoidal com amplitude qualquer

13

'1III-,-,,~_i1n_~_· __\OII_,__ ••__ ·_ •._··__ 'l'_lt"'-·"·'·-i"''''.

1l1BLiOTECA 00 IHSTlTIlTO DE FíSICA E QlIlMICA DE SÃO O.RLOS ' Ujt

FlslCA



zCU = iHU sin ~Ck)

podemos reescrev@-la como

z(k) = 1/2i Q(k) expCi+Ck)) - 1/2i QCk) expC-itCk))

C1 .6)

C1 .7)

Se obtemos a transformada ZCr) de zCk) e se ZCr) e

suficientemente limitada a uma banda em r (garantido peLa

fiLtragem), então o termo expCi~Ck)) corresponde aos vaLores

positivos de r e exp(-i t(k)) cor responde aos valores negativos.

Se antes de fazermos a transformada inversa de ZCr), sua parte

negativa é trocada por zero, o resultado da transformada inversa

é

~Ck) = 1/2i QCk) expCi fCk)) C1 .8)

a fase

Torna-se ent~o muito simples extrair a amplitude ~(k) e

(k), mostradas na figura 1.5,

Çl(k) = 2 12Ck)1

tCk) = argC2Ck)) + W/2

Utilizando esta técnica é possiveL extrair,

compostos com par~metros estruturais bem conhecidos,

de fase e ampLitude.
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1.3 - Possibilidades e limitaçOes do modelo

~presentamos nesta seção, algumas das caracteristicas

ma15 relevantes da espectroscopia de EXRFS.

1.3.1 - Seletividade

Uma das caracteristicas mais importantes da técnica de

EX~F5 é a possibilidade de sintonizaç~o da energia na borda de

absorção de um determinado elemento que se queira estudar. Isto é

perfeitamente p05sivel pois as bordas de ab50rç~o dos varias

eLementos est~o separadas varias centenas de eV uma da outra.

Esta quaLidade permite estudar sistemas compLexos de varias

eLementos, sintonizando a energia na borda de absorç~o daqueLe

eLemento de interesse.

1.3.2 - Estudo LocaLizado na escaLa atemica

Devido ao pequeno caminho Livre médio dos elétrons

dentro do material, apenas as primeiras camadas de átomos

contribuem para o sinaL de EX~FS. Logo, a teoria investiga apenas

a ordem Local em torno do átomo de interesse, contrariamente à

difraç~o

sensives

de

à

raios-X e ao espalhamento de

ordem de longo aLcance. EX~FS

neutrons, que

é, portanto,

s:io

bem

adaptado ao estudo de meios n:io periódicos.

15



1.3.3 - Determinação da amplitude e da função de fase

Para podermos extrair informaçOes sobre os par~metros

estruturais é necessario um conhecimento da função ampLitude e

das funçOes de fase.

Existem alguns métodos numéricos para o seu calculo

teÓrico. Para tanto são feitas certas aproximaçOes, vaLidas em

determinadas circunst~ncias. GeraLmente nestes caLcuLas, é feita

aproximaç~o de funçOes de ondas planas, desprezam-se os efeitos

de LigaçOes quimicas e não se considera a relaxação do átomo

central. Longe da borda de absorç~o estas aproximaç~es funcionam

bem, e isto caracterisa a região de EX~FS. Estes vaLores foram

caLcuLados e tabuLados para ambas as camadas K e L de um grande

n6mero de eLementos da tabeLa periÓdica por Teo e Lee (1979).

Podemos também obt@-Las, empiricamente, utiLizando informaç~es

estruturais bem conhecidas através de outros meios (e.g. difraç~o

de raios-X) e apLicando a técnica da transformada de Fourier,

descrita anteriormente.

Recorremos então, à hipótese da transferibiLidade

qulmica da defasagem e da ampLitude Cesta menos acurada), que

sup~e que estes valores se conservam de um sistema a outro. Um

conjunto de par~metros testados com sucesso sobre um composto

padrão de estrutura conhecida, pode ser transferido ao estudo de

um outro sistema desconhecido. Esta hipótese é váLida desde que

as ligaç~es qulmicas ou as distancias não variem muito do sistema

modelo para o sistema desconhecido.

~s aproximaç~es assumidas nos cáLcuLos da ampLitude e

16



funç~o de fase estão bastante relacionadas ao valor de E() . ~

prÓximo à borda de absorção que aquelas aproximaçOes deixam de

ter validade. Felizmente, existe uma correlação entre ambos.

Quando usamos a transferibilidade quimica na analise de EX~F5

podemos corrigir o erro cometido, tornando Eo

ajustavel da teoria.

17
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GlPrTULO rr

MONO[ROM~DORE5

Desde os prim6rdios da espectroscopia de raios-X, a

intensidade de radiação disponiveL tem sido um obstacuLo quando

se deseja atacar problemas onde o objeto em estudo não apresenta

um sinal comparavel ao do resto do sistema em que eLe esta

contido. Quando isto ocorre, e necessario que se faça a coleta

deste sinal por longos periodos de tempo. Este probLema se torna

particuLarmente importante, quando se deseja fazer espectroscopia

da estrutura fina de ab50rç~o de raios-X ( EX~FS), onde o sinal

e, na meLhor das hip6teses, apenas em torno de 5 a 10% do vaLor

totaL da absorç~o. Este fato torna bastante deficiente a

apLicaç~o desta técnica na anaLise estrutural utiLizando fontes

convencionais de raios-X.

Como a disponibiLidade de fontes mais potentes de

radiaç~o, como as de radiaç~o sincrotron, é muito restrita, a

coLeta e a focaLizaç~o da radiaç~o proveniente de fontes

convencionais de raios-X é de grande interesse na busca de uma

meLhor compreens~o da estrutura da matéria.

Desde a inf~ncia da 6tica de raios-X, a idéia de

monocromadores curvos para focaLizar a radiaç~o numa pequena

regi~o do espaço, aumentando assim seu briLho, tem sido empregada

(von Hamos,1939 i HaLL,1984 i Baterman et aL,1983 i Sparks et

aL,1982 ). ~ utiLizaç~o de monocromadores curvos para focalizar a

radiaç~o provou ser um método eficient.e para aumentar a

intensidade da radiaç~o e assim reduzir o tempo de aquisiç~o de

18



dados em um experimento. Mesmo hojeJ com fontes potentes de

radiaç~o de sincrotron, é necessário o uso de ótica focalizante

(WiLLiam/1982j

na busca da compreensão de certos processos din~micos

OreierJ1986j Phizackerley et aLJ1983j Dartyge et

aL./1986).

O espectrÓmetro que ora apresentamos u til i z a um

monocromador para focaLizaç~o sagitaL (perpendicuLar ao pLano de

espalhamento) que focaliza o feixe divergente em uma direç~o e

utiLiza a divergência na outra direç~o para fazer a dispers~o em

energIa (fig. 2.1).

Fig.2.1 Monocromador curvo para foc~Lizaç~o da

radiaç~o no plano sagital.
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o monocromador que desenvolvemos consiste de uma l~mina

muito fina de silicio curvada em um determinado raio RI através

de um dispositivo mec~nico. Descrevemos neste capitulo este tipo

de monocromador e apresentamos um estudo de aspectos relacionados

à resoLuç~o em energia, aberraç~o geométrica e construç~o do

dispositivo.

2.1 - Resoluç~o em energid do monocromador

Quando um feixe de radiação incide sobre um monocristaL

de silicio formando um ~ngulo e com relaç~o a uma determinada

famllia de planos cristalinos com espaçamento d, somente aqueLe

comprimento de onda À que satisfa~a a condiç~o de Bragg

nÀ=2dsen9 (2.1)

onde n é a ordem da refLex~o, será difratado peLo monocristaL.

Uma dispers~o anguLar, ~ a, provocará uma dispers~o em energia

dada por

(2.2)

Esta dispers~o anguLar 6,8 é devida tanto a fatores

intrlnsecos do material quanto a fatores geométricos do

monocromador. 05 primeiros s~o relacionados à largura angular de

refLex~o e os últimos à aberraç~o geométrica devido à 6tica do

sistema.

20



2.1.1 - Largura de reflex~o e alargamento devido à curvatura

~ largura angular de reflex~o, ó€/ depende do material

e dos planos cristalinos difratantes e seu valor é tipicamente,

para o silicio, 5x10-5 rad . Do estudo sobre as caracteristicas

de difração de monocromadores curvos reaLizado por aLguns autores

(~.Boeuf et al,1978jO.W.Berreman,1978jTakagi/1862,1868), sabemos

que o efeito de imprimir uma curvatura muito acentuada sobre um

monocristaL é produzir uma estrutura oscilat6ria no lado de alta

energia da curva de reflexão, como mostrado na figura 2.2. Esta

estrutura oscilat6ria aparece como um alargamento na curva de

reflex~o que tende a piorar a resoluç~o em energia.

1,0

0,5

o

Fig.2.2

ooE-- 08

~largamento da curva de reflex~o para um

monocristal de silicio devido à curvatura. ~

largura angular natural para um monocristal

de silicio, para reflex~o (111) e em torno

de 10 keV, é da ordem de 4x10-5 .
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Estudos teóricos e medidas experimentais deste efeito

(~.Boeuf/1878;D.W.Berreman,1878) Levam a crer que, no nosso

espectr6metro, este n~o será o fator mais relevante na resoluç~o

em energia. Para efeito de càLcuLo da resoLu~~o em energia, n~o

Levamos em conta este efeito e assumimos que a largura angular de

reflex~o é aquela do monocristal plano n~o tensionado. Para a

reflex~o (111) do silicio, em torno de 10 keV, este valor é

apro~imadamente 4x10-! rad.

R resoluç~o em energia, ~E/E, devido a este fator é

dada, portanto, por

.L\E/E = 4x10-~ cot a

2.1.2 - ~berraç~o geométrica

(2.3)

Se tivermos uma fonte puntual de raios-X emitindo um

feixe policromático de radiaç~o e se esta fonte estiver situada

exatamente sobre o eixo de um monocromador cilindrico, qualquer

raio que incida sobre o mesmo e satisfaça a condiç~o de Bragg,Àn

= 2d sene, é difratado para o eixo do cilindro (fig.2.1l. ~

coordenada ao longo do eixo do cilindro, com a fonte na origem, é

dada por

Z = 2 R cot e (2.4)

onde R é o raio de curvatura do cilindro e 8 é o ~ngulo de

Bragg para aquele comprimento de onda. Observamos, portanto, uma

dispers~o em energia ao longo do eixo. Porém, se a fonte puntual

estiver localizada numa posiç~o fora do eixo,

22
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abeTração, ou se j a , para satisfazer a condição de Bragg, um

determinado comprimento de onda atinge o monocromador numa

coordenada diferente ao Longo de eixo e,

se "refLete" numa posição diferente.

em consequência disto,

Esta aberraçãol que surge somente devido à geometria e

que sempre existe devido ao tamanho finito do foco de raios-XI

introduz uma perda de resoLução no experimento.

Com o objetivo de estudarmos o efeito desta aberração

geométrica sobre a imagem formada, ou seja, sobre a resoLução em

energia, é necessário fazermos um rastreamento dos raios-X desde

sua posição na fonte até sua posição focaL.

o sistema de coordenadas XYZ é escoLhido de maneira que

o elXO Z coincida com o eixo do ciLindro (figura 2.3-a e 2.3-b).

fonte de raios-X está LocaLizada no ponto f do pLano XY e

possui coordenadas (Xf" Yf' 10). Supomos que somente um comprimento

de onda é emitido e, portanto, o ~nguLo de Bragg que o raio-X

forma com os pLanos difratantes é fixo. O raio-X atinge o cristaL

no ponto c, de coordenadas (X,o I Y,oI Zc;), formando um ~ngu Lo 9 com

a superficie do monocromador e é refLetido no ponto d, de

Quando a coordenada Yd for fixada, as

coordenadas Xd da imagem sobre o detetor dependem I em

geraL,
dos~nguLosdeincidência 9ef

Sejam os

pLanosl=lI
B
e I opLanoquecontémoeixo

Z

epassa peLopontoc iopLano quecontém oraio-Xeo pLano

perpendicuLar

aopLano l=lquepassapeLopontoc I

respectivamente.

OpLano éparaLeLo aospLanosdeBragg que

est~o difratando e o raio-X forma um ~nguLo e em
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eLe. I=l projeção doraio-X sobre o pLano~forma um ~nguLo em

relaç~o

ao planor
~é o ~nguLo que o pLano

Rforma com o

plano

YZ.Frojetando o
trajetof-c-ddoraio sobre os planos

Z = O

I
Z = Z,:j

I
I=l

er
obtemos o seguinte conjunto de equaçOes

z = ( R1 t R2 ) co t &

andei

R1 : R - Xf' sen V - y f' cos f

tgt = ( X+, cos'f - Yf" sen'f )/R1

(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

sen\f = Xc/R
(2.11)

o ~ngulo 8 é dado pela lei de Bragg

n ~ = 2 d sen e (2.1)

onde d é o espaçamento dos planos de Bragg difratantes, ~ é o

comprimento de onda considerado e n é a ordem da reflex~o.
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y

Fig.2.3-a Esquema da geometria do monocromador cilindrico

com focalizaç~o sagital

y

x

Fig.2.3-b Projeç~o da superficie cilindrica do

monocromador sobre o plano XV.
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Para estudarmos a variaç~o das coordenadas Xd e Z,;j

num determinado plano c no

cristal e do desalinhamento da fonte de raios-XI

desvio da posiç~o ideal X~ = y~ = O, obtemos,

i.e. Ido seu

a partir das

equaç~es precedentes, as seguintes express~es para Xd e Zd

onde

Xo:;I=[Yo:;I sen~ -tgé (R-Y+, cos~ )]/(cos~ -sen1 tgt)
(2.12)

(2.13)

(2.14)

Por meio destas express~esl podemos obter a imagem

formada por uma fonte puntual no ponto (Xd,Yd/Zd) sobre o plano

Y,:j = constantel representando um filme por exemplol em funç~o

da posiç~o c no monocromador em que ocorre a difraç~o.

Uma fonte puntual de radiaç~o monocromàtica fora do eixo

do cilindro (X~ e/ou Y~/O) n~o produz uma imagem puntuall i. e. ,

as coordenadas Xd e Zd dependem do ~ngulo' (ou de Xc e Yc ).

Como a fonte de raios-X n~o é uma fonte puntuall mas possui uma

extens~o finitaJdevemos sempre considerar pontos fora do eixo do

monocromador el consequentementel sempre existe uma aberraç~o

geométrica. Esta aberraç~o geométrica na direç~o de dispers~ol

6.Z/Z, está relacionada à dispers~o angular Ae, de acordo com a

figura 2.4, por

Ae = (6Z/2R) sen e
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FONTE

DE RX

Fig.2.4

MONOCROMADOR

DETETOR

Geometria do espectremetro. Q dispersão

espacial ÂZ esta relacionada à dispersão

anguLarÃ8

que Leva a uma perda de resoLuç~o em energial

6E/E = D.ZIZ cos2Q (2.16)

o fator em cos201 como veremos, é sempre próximo de um,

Logo a resoLução é dada basicamente peLo fator Â ZIZ.

No Qp@ndice II apresentamos o càlcuLo detaLhado

considerando uma fonte Linha de raio-X de 8mm. Fizemos o càLcuLo

para um ~nguLo de 12,7°, que corresponde, para a refLexão

Si(111)1 à energia em torno da borda de absorção do Cobre. O raio

de curvatura usado para o monocromador foi de 60 mm.

Q figura 2.5

resuLtados encontrados.

e a tabeLa I sumarizam aLguns dos
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x

Fonte dt faiot-x

Mono c romador

curvo de silício
Imagem no

dttttor

OZ/Z jHdZ/Z ~

z

Fig.2.5 Qberraç~o geométrica devido à focalizaç~o

sagital

Tabela I

Yf(mm) dZ/Z
a

OZ/Z
a

dZ/Z
b

b

OZ/Z

O

-1.1x 10-4-0.6 x 10'4 ·4
O

0.3 x 10

-4

-4-442 -3.2 x 10-2.0 x 10- 2.1 x 10-l4 x 10

-4

-4
- 4.4 x 10.4-3.0 x 10-44 -6.2 xlO -5.0x 10

a : Altura da fonte ioual a 8nvn.
b : Altura da fonte Iimi1ada em 4mm.

Como na 6tica geométrica usual, aqui também n~o é

posslvel obter uma imagem com a mesma qualidade em todos os

pontos. Q medida que nos afastamos do eixo do monocromador na

direç~o do eixo X, o erro geométrico na focalizaç~o é mais
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emergindo do mesmo ponto

pronunciado. Existe uma aberração geométrica para raios-X

refletindo em posi~~es diferentes

sobre o monocromador. ~ssim a imagem observada na direç~o de

dispersão é difusa.

Dos resuLtados encontradosl verificamos que, para um

alinhamento perfeito do espectr6metro CYd = Oll a dispers~o

espacial Á l/l é desprezível para efeito de cálculo de resoluç~o

em energia, mesmo se utilizarmos toda a extens~o da fontel 8 mm.

Para um desalinhamento de 2 mm na coordenada Ydl a dispersâo,

Al/ZI é em torno de 3x10-4 I quando toda a extens~o da fonte é

utilizada. Limitando a fonte em 4mml este valor é reduzido a

2x10-4 • que jã seria pouco significante em termos de resoluçâo.

Para um desalinhamento de 4mml a aberraç~o seria maior, mas

podemos ainda reduzir o seu efeito Limitando o tamanho da fonte

de raio-X. ~Lém disto, a Leitura do espectro geralmente é feita

apenas numa regi~o em torno de 2mm do filmei que reduz ainda mais

o efeito da aberraç~o geométrica sobre a resoluç~o.

Existem dois pontos importantes a saLientar em nossas

isto

valores

de um bom alinhamento do espectr6metro el se

Limitaç~o no tamanho da fonte de raios-X.

aberraç~o geométrica pode ser reduzida a

para efeito de resoluç~o em energia e

uma

aprevisOes:

necessârio,

muito pequenos

factivel através

Em resumol tanto a aberraç~o geométrica quanto a largura

de reflex~o d~o contribuições pequenas e da mesma ordem de

grandeza para a resoluç~o em energia, supondo um bom alinhamento

do espectr6metro e que a curvatura do monocr~stal n~o influencia

de uma maneira drâstica a largura de reflex~o.
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2.2 - [onstruç~o dos monocromadores

o espectr8metro de EXI=lFS foi projetado para

monocromadores cilindricos com raios de curvatura podendo variar

aproximadamente entre 60 e 80 mm. Para se atingir estes vaLores,

era necessàrio o preparo de L~minas de sillcio com espessuras

muito pequenas.

E possivelj partindo de principias flsicos bàsicos, fazer

uma previsão teórica da relaç~o entre o menor raio de curvatura

possivel e a espessura da l~mina. Esta relaç~o foi determinada

experimentalmente e a partir do resultado, foi posslvel fazer uma

estimativa de quão fina deveria ser a L~mina para se atingir um

determinado vaLor para o raio de curvatura.

~

~~~-_l-#
F --[ ; j rF x

Fig.Z.6-a Monocromador curvo de silicio. Esquema da

distribuição

l~mina.

de forças atuando sobre a
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ENTO

x

Fig.2.6-b Esquema da distribuiç~o do momento fLetor.

Da resistência dos materiais CTimoshenko,1951), sabemos

que a equação que rege as deformaçnes eLàsticas de uma L~mina,

cUJO momento de 2° ordem da secão reta da L~mina em reLaç~o ao

elXO perpendicuLar ao pLano de fLexão, que passa peLo seu centro

de "massa" é iguaL a I e sobre a quaL atua um momento fLetor M é

dada por,

y" = M/HI (2.17)

onde H é o m6duLo de Young do materiaL.

~ssumindo a distribuição de forças mostrada na figura

2.6-a, teremos uma distribuição de momentos como mostrado em 2.6

b. Na região centraL, entre -L/2+Xo e L/2-Xo I o momento vaLe

portanto nesta região,

M = F Xo
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y" ; F Xo/CE Il ; K

y' ; K X

y ; K X2/2

(2.19-a)

(2.19-b)

(2.19-c)

Logo, se curvarmos a l~mina da maneira indicada na

figura 2.6-a, a superficie compreendida na região central será

uma superficie parab6lica. Veremos mais adiante quel dentro dos

Limites em que trabaLhamos, esta superficie pode ser aproximada

por uma superficie cilindrica. O limite desta aproximação é

aqueLe onde y' se mantém sempre muito menor que a unidade(y'«1).

O raio de curvatura local de uma curva qualquer, y(x),

pode ser calculado faciLmente observando a figura 2.7.

onde

portanto,

y

R = ds/dllC = dx/doc [1 + (y' )2]1/~;

y' = tg oC. = dy/dx

R = [1 + (y')2]3/21 y"

ds

(2.20)

(2.21)

(2.22)

Fig.2.7

X'

Raio de curvatura de uma curva quaLquer
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Para efeito de se estimar o raio de curvatura mínimo

acessível, podemos usar a aproximação citada anteriormente,

(y'«1)j na seguinte equação

R -= [1 + (y' )2]~5/2/y" Z 1 I y" = 1 I K = B UM (2.23)

Como tanto B quanto I são fixosj o ralO de curvatura minimo

acessivel sera limitado peLo momento fLetor maximo que a L~mina

pode suportar .

o
,t-

I 'fI
, '11\
I ',I \
I 'I' \

/ "I \
I ', •I' II I I' \

I 'I I \
I I I ~I ~ \

I 1-&6' \I 1<11 <l \ \

" ': \ \I I I \

Mr/::J I I, \
• I' \

' __ I I I \

Fig.2.8 Oeformaç~o eLástica de uma l~mina de

espessura e, sujeita a um momento fletor M

Seja uma l~mina de espessura e e largura b que sofre

uma deformaç~o totalmente elàstica, devido a um momento M

aplicado sobre a mesma, conforme mostra a figura 2.8 ~ l~mina

sofre uma compress~o na parte superior (acima da linha N) e uma

traç~o na parte inferior (abaixo da linha N). ~ deformaç~o

elástica sofrida pela l~mina està relacionada ao m6dulo de Young

B à seção reta ~ do material e à força. f, normal a esta

seç~o reta, por
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A L /L = f I B~ (2.24)

R força f estâ relacionada ao momento M sofrido peLa L~mina em

um determinado ponto por

M=fe/3

e a sec~o reta vaLe

R = e b

Logo a deformaç~o relativa da l~mina sera dada por

( Â li L) = 3 M I B b e2

(2.25)

(2.26)

(2.27)

Como para quaLquer materiaL que sofre uma

existe um Limiar de deformaç~o (AL/L)M$M

deformaç~o eLastica

a partir do quaL eLe

se rompe, existe um Limite maximo para o momento M apLicado sobre

a L~mina,

MM $>' = (B b e2 / 3)( Â L / L ) M U, (2.28)

Da equaç~o para R e como o momento I da L~mina é I = be3/12,

o raio de curvatura minimo acessiveL é dado por

RM1n = e /4(ÓllL>Mu,

ou seja,

RM I n cC.. e

(2.29)

(2.30)

Portanto, o raio de curvatura minimo acessiveL é

diretamente proporcionaL à espessura.

Como eram necessários vários testes para avaLiar a
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possibilidade de se atingir raios de curvaturas em torno de 60mm/

foi feita uma peça onde era posslveL variar continuamente o raio

de curvatura e aLgumas tentativas de curvar L~minas foram feitas.

Do resuLtado destes testes iniciais/ foi posslvel fazer uma

estimativa grosseira para a reLaç~o

seguinte valor aproximado:

e/R"dn = 3x10-3

Obtivemos o

(2.31)

Vemos a partir desta reLaç~o que para atingir ralO de

curvaturas em torno de 60mmj precisamos de espessuras menores

que O.18mm. Para construirmos l~minas de boa qualidade com

espessuras desta ordem, é necessario tomar muitos cuidados

durante o processo de preparação.

Construimos as l~minas a partir de um bloco cilindrico

de silicio orientado na direção dos planos cristalograficos

(111). Tentamos cortar l~minas com dimens~es de 30x30 mm2, mas

devido às dificuldades de preparação, elas quebravam e ficavam

sempre menores. O limite minimo aceitavel nas dimens~es, para os

nossos monocromadores, é em torno de 20 mm na altura e 15 mm na

largura. Cortamos l~minas dentro destes limites, através de uma

maquina de corte de precisão, sendo que as espessuras ficaram em

torno de 0.8 mm. Em seguida, através de um processo de lapidação,

construimos l~minas de faces paralelas de espessura em torno de

0.2 mm , com uma não- uniformidade em torno de 5%. Fizemos ataque

quimico ("etching") com solução de acido nitrico (95% de HN03 ) e

acido fluoridrico (5% de HF) por aproximadamente 10 minutos.
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Fig.2.9

Fig.2.10

Dispositivo para curvar os monocromadores.

Para se atingir uma curvatura cilindrical as

l~minas precisam ser cortadas na forma de

tri~ngulos is6sceles.

Suporte do monocromador com geometria

focalizante no plano sagital. R l~mina de

silicio é prensada entre dua.s superficies

cilindricas.
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Obtivemos assim l~minas com espessuras entre 0.1 e 0.15 mm.

Com o intuito de atingirmos a curvatura desejada,

construímos e testamos varias dispositivos. Inicialmente fizemos

um dispositivo, onde era posslvel variar continuamente a

curvatura e que requeria l~minas cortadas na forma de tri~nguLos

is6sceles, para obtermos a desejada curvatura cilindrica

(fig,2,ô), Este dispositivo foi importdntQ para o estudo da

relação entre d gçpeçsura da l~mina e o raio mlnimo acesslvel,

mas sua região 6tiL, como monocromador, era bastante restrita

devido, basicamente, ao próprio formato do corte e à discrep~ncia

do formato cillndrico. ~lém disto havia um efeito de segunda

curvatura na direç~o transversal bastante

al/1982),principalmente nas bordas do

ordem que produzia uma

pronunciado(Sparks et

monocromador.

O dispositivo final com que obtivemos o melhor resultado

é mostrado na figura 2.10. Ele é constituido de uma superficie

cilindrica c8ncava de raio R+e e de uma superficie cilindrica

convexa de raio R. ~ l~mina retangular de silicio é prensada

entre essas duas peças e o raio-X atinge o monocromador através

correto noposicionamento

andorinha"

encaixe tipo "rabo de

angular permitem o

Estes monocromadores

O

para ajuste

espectr8metro.

peça convexa.

fenda

na

ae

aberturaumade

foram utilizados nos testes do espectr8metro de EX~FS descrito

mais adiante.
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U1P I TULO I Ir

ESPECTROMETRO DE EX~FS DISPERSIVO

COM MONOCROM~DOR P~R~ FOC~LIZ~Ç~O S~GIT~L

~ recente disponibiLidade da radiaç~o de sincrotron,

juntamente com uma melhor compreens~o do fen6meno, resultou no

estabeLecimento de EX~F5 como uma prática e poderosa ferramenta

de anáLise estruturaL.

o interesse crescente na an~Lise de EX~F5 para

determinaç~o de estruturas torna necessário o desenvoLvimento de

equipamentos para laboratórios com fontes
..

convenCIonaIS de

raios-X. Estes equipamentos devem prover um aLto fLuxo de f6tons,

boa resoLuç~o em energia e fLexibiLidade no sentido de mudancas

nos requisitos experimentais.

~ grande desvantagem das fontes de raios-X convencionais

em reLaç~o à fonte de radiaç~o sincrotrOnica e a baixa

intensidade, aLem daqueLa n~o possuir certas propriedades

inerentes a esta (coLimaç~o, aLto grau de poLarizaç~o). Este fato

Leva a tempos de aquisiç~o de dados muito Longos (de vários dias

em certos casos).

o desenvoLvimento de um prot6tipo de um espectr6metro

para obtenção de espectros de EX~F5 em Laborat6rios com tubos de

raios-X convencionais em tempos razoáveis (de aLguns minutos a

algumas horas), viria preencher uma lacuna existente.

No método convencional de obtenção um espectro de EX~F51

um feixe de raios-X, com uma pequena lar~ura em energia, é

selecionado do espectro continuo de radiação branca através de um
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cr·istaL monocromador adequado. Cada ponto do espectro é coletado

sucessivamente mudando a energia do raio-X com um passo bem

determinado. Num estágio inicial I usualmente levava-se varios

dias para obter-se um espectro de EX~F5 de boa quaLidade com uma

fonte de raios-X de laborat6rio. No sentido de diminuir este

tempo de aquisi~3o de dados, tem sido feito esforcos através do

de uso de ótica focaLizante. O emprego de monocromadores curvos

tipo Johansson, onde a superficie do cristaL é curvada em um raio

R e 05 planos cristalinos são curvados em um raio 2R, utilizado

hoje em dia em laborat6rios, é Limitado ao método de varredura em

energla e coleta ponto a ponto. Nenhum esforco tinha sido feito

até hoje no sentido de utiLizar a focaLizaç~o sagitaL e o sistema

dispersivo em equipamentos de laboratório.

Descrevemos aquI o espectrflmetro de EX~FS que

construimos, o qual utiLiza um monocromador curvo quel ao mesmo

tempol focaliza a radiaç~o no plano sagital e faz a dispers~o em

energIa, permitindo a coLeta de todos os pontos do espectro

simultaneamente.

3.1 - Descriç~o do espectrflmetro de EX~FS

~ geometria e o esquema geral do espectflmetro s~o

mostrados nas figuras 3.1-a, 3.1-b e 3.2. Na fotografia 1

podemos observar alguns dos detalhes de sua construç~o.

O cristal monocromador cortado simetricamente e curvado

com um raio R

divergente do ponto

está localizado na posiç~o c . ~ radiaç~o

f é difratada e focalizada sobre o detetor
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z
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P2
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Fig.3.1 ~ vista superior do espectr6metro é mostrada

em Ca) e a lateral em Cb). o eixo Z coincide

com o eixo do monocromador c e passa pelo

foco f e pelo detetor d. Giramos a plataforma

em relaç~o à P2 através de parafuso com

rosca sem fim. Os deslocamentos Lineares,

tanto do detetor, quanto do monocromador

também s~o feitos através de parafuso com

rosca sem fim e eixo com roLamentos Lineares
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na posiç~o d. Somente a radiação com energia satisfazendo a lei

de Bragg é difratada peLo monocromador. Devido à divergência do

feixe, existe uma dispers~o em energia ao longo do eixo Z

Esta dispers~o produz a varredura em energia necessària para a

obtenção dos espectros de EX~FS,

O posicionamento do monocromador e do detetor em relaç~o

à plataforma Pl e da plataforma Pl em relaç~o à pLataforma p~ é

feito através de sistemas de deslocamento linear mostrados na

figura 3.1-a. Giramos a pLataforma movel Pl em relação à P2J para

o posicionamento do ~ngulo desejado, através de parafuso com

rosca sem fim. Para posicionar tanto o detetor, quanto o

monocromador nas coordenadas desejadas, também utilizamos

parafuso com rosca sem fim e eixo com rolamentos lineares.

~ parte mais critica do espectrÓmetro é o seu

alinhamento em relaç~o ao tubo de raios-X. Como apontado na seç~o

2.12, a fonte n~o pode se afastar muito de sua posiç~o ideal. O

espect~metro é alinhado de maneira que o eixo que conecta as duas

plataformas

alinhamento

esteja exatamente sob o foco da radiaç~o. Um

com uma precis~o de 1 a 2mm ja é suficiente para a

aquisiç~o de espectros com boa resoluç~o em energia. Em seguidaJ

o suporte do monocromador é posicionado no raio de curvatura

correto através do sistema de deslocamento linear tipo "rabo de

andorinha"J que permite o deslocamento do eixo do cilindro no

plano horizontal. o eixo do monocromador cilindrico deve

coincidir com o eixo que passa pelo foco e pelo plano do detetor.

O alinhamento final é feito por meio de um ajuste angular do

suporte do monocromador. Este ajuste permite o deslocamento do

41



eIXO do cilindro na direç~o vertical.

Construimos monocromadores com raios de curvatura de 60

e 70 mm Como o ~ngulo o de Bragg pode ser variado

utilizando

continuamente desde 11 ° a 26°, elementos com número at6mico a

partir de 22CTit~nio) podem ser estudados,

monocromadores de silicioCver ~p@ndice 111).

Como porta-amostras construimos um~ pequena c~mara onde

se pode acondicionar tanto amostras sólidas (l~minas finas)

quanto amostras liquidas. Fazemos a substitui~~o da amostra de

maneIra simples, não sendo necessario mover em nenhuma out,'a

parte do espectrômetro. Colocamos a amostra o mais prÓximo

possivel do foco de raios-X para minimizar o efeito de n~o

uniformidade e de fluorescência da mesma.

~ deteç~o e feita atraves de filme colocado na linha

focal da radiaç~o. UtiLizamos fiLme para raios-X Kodak Industriex

~X5. ~pesar de fazermos a aquisiç~o de dados utiLizando fiLmes,

dimensionamos o suporte de detetor de modo que possamos instalar

um detetor localizador linear, o que tornaria muito maIS

eficiente o processo de aquisiç~o.

Tanto o suporte do monocromador quanto o cassete do

filme são feitos de aluminio para se diminuir a radiaç~o de fundo

devido à fluoresc@ncia.

3.2 - Geometria do espectr6metro

o posicionamento do espectr6metro para o estudo de um

determinado elemento é feito de uma maneira bastante simples e
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Fig.3.2 Geometria do espectrômetro para EX~F5 dispersivo

envoLve apenas desLocamentos Lineares. Dado um 3nguLo de Braggl

podemos obter, observando a figura 3.2/ o seguinte conjunto de

equaç[Jes,

onde

Z = 2 R cot 8

Y = Yo+ ~ tg (90 - 9)

90 = 9 + c(
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Nestas equaçOes Lc e Ld s~o as dimensOes Lineares do cristaL

e do detetor na direção de dispersão. 90 é uma constante que

corresponde ao maior ~nguLo de Bragg admitido peLo espectr8metro.

Nestas condiçOes, a energia correspondente ao ~nguLo 8 é

focalizadadifratada exatamente no meio do monocromador e

exatamente no meio do detetor.

O ~nguLo de divergência da radiaç~o que o cristaL pode

aceitar, na direç~o de disDers~o, é dado por Lc sen28/R, onde

Lc é a Largura do cristaL. Na direção de focalização o ~ngulo de

aceitação é dado por Hc sen8/R, onde Hc é a aLtura 6tiL do

monocromador Cfig.3.1-b). Quanto maior este ~nguLo maior o fLuxo

de radiação incidente sobre detetor.

Um programa computacionaL que calcula estas coordenadas

para varios elementos da tabela peri6dica e para diversas

reflexões do silicio é apresentado no ~p@ndice 111. Este programa

foi desenvoLvido para uma maior faciLidade de manuseio do

espectrÔmetro.

3.3 - ResoLução em energia do espectrômetro

estudado no capituLo lI,o sistema de monocromatização,

introduz uma perda de resolução em energia devida,

principalmente, à largura de reflexão do cristal monocromador.

Discutimos nesta seção outros fatores, basicamente relacionados à

geometria, que também introduzem perda de resolução.

44



Da Lei de Bragg, introduzida pela equação 2.11 sabemos

que uma dispersão angular À8 leva a uma perda de resoluç~o

~ E/E dada pela equação 2.2 I

A ElE = cot 8 ~Q

onde 8 e o ~ngulo em que esta centrada a dispersão.

(2.2)

Discutimos a seguir os fatores geométricos que produzem

esta dispersão anguLar 68 e, consequentemente, infLuenciam na

resolução.

3.3.1 - Dimens~o da fonte de raios-X

Na seç~o 2.1.2, onde discutimos a aberraç~o geométrica,

Levamos em conta apenas a altura da fonte de raios-X, pois sua

largura era desprezivel com relaç~o àquele efeito. Nesta seç~o,

analizamos a perda de resoluç~o em energia devido a esta largura

MONOCROMADOR

FONTE .
DE RX R .t A . --. - - e DETETOR~ . -l~

Fig.3.3 Perda de resoluç~o em energia devido ao

tamanho finito do foco
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finita da fonte de raios-X. Esta largura subentende um ~ngulo

~ 8, que introduz um dos fatores teoricamente mais reLevante na

perda de resolução. Da figura 3.3, vemos que 6.S, 6F e Â Z

est~o relacionados entre si por,

~ Z : A F / senQ

AS = (AF I 2R) sen8

As : (Az I 2R) sen2Q

Logo,

AE/E=cote As=( AZ/2R) sen8 cosS=(ÂF/2R) cose

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

o ~ngulo 80 màximo do espectr8metro é aproximadamente

25°, o que implica que o fator cos 8 deve variar

aproximadamente entre 0.9 e 1. Logo, a resoluç~o é dada

basicamente pela relaç~o entre o tamanho do foco â F e a

dist~ncia entre a fonte (ou detetor) e o monocromador, i.e., o

raio de curvatura R. Para manter a resoluç~o dentro de limites

aceitàveis em espectroscopia de EX~F5, usamos o foco linha do

tubo de raios-X (0.4 x 8 mm) e um ~ngulo de salda de 6°. Temos

assim uma contribuiç~o para a perda de resoluç~o, devido ao

tamanho finito da fonte, dado aproximadamente por

A E/E = 3,5x10- ...•
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3.3.2 - Regi~o ativa do sistema de deteção

Todo sistema de deteção possui uma regi~o ativa ao Longo

da quaL o fóton de raios-X pode ser detectado Cfig.3.4). Como os

f6tons penetram no detetor formando um ~nguLo e em reLaç~o à sua

superficie, temos uma região ao Longo da direção de dispers~o

onde f6tons com mesma energia podem ser detectados.

emulsão
foto<;lra'fica

substrato

Fig.3.4 Perda de resolu~~o devido à espessura finita

da emuls~o fotográfica.

utiLizando filmes de raios-XI onde a espessura da

emuls~o fotográfica é de, aproximadamente, 9 = 0.025 mml essa

regi~o Ô. Z será dada por

Â Z = 9 co t e

logo,

/;:..E/E = g/2R cos28
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Como cos~!.8~ 1, a perda de resoLução devido a este fator e,

aproximadamente

(3.14)

3.3.3 - Penetraç~o no monocromador

Quando o raio-X incide sobre uma l~mina de sillcio, ele

penetra no material uma determinada quantidade, &, e e difratado.

Esta quantidade J, conhecida como dist~ncia de extinç~o, depende

do coeficiente de atenuação naquela energia. Este valor

corresponde à dist~ncia na qual a intensidade da radiação cal a

1/e do seu vaLor. Como o raio-X incide com um ~nguLo 8 rasante,

esta penetraç~o é importante no cáLcuLo da resoluç~o em energia.

Da figura 3.5, vemos que isto provoca uma dispers~o espacial 6z

dada por

Fig.3.5 Dispers~o espacial devido à penetraç~o da

radiaç~o no monocristal de siLicio.
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onde ~~~ é o coeficiente de absorção do monocromador de silicio.

Logo,

àE/E = (3.16)

~lém do fator sen8, que varia sensivelmente ao longo do

intervaLo angular do espectr6metro, o fator ~~~)introduz uma

dependência em àE/E com a energia da radiaç~o. Esta contribuiç~o

para a perda de resolução em energia depender~ sensivelmente,

portanto, de cada elemento em estudo.

49



[~PITULO IV

RE5ULT~D05 E DI5[U55~E5

o espectrômetro para EXRFS apresentado neste trabalho

demonstra ser uma ferramenta de grande potenciaLidade na anaLise

da estrutura da matéria. ~ grande import~ncia deste sistema é que

eLe vem suprir uma defici@ncia dos laboratórios com fontes

convencionais de raios-X, além de ser extremamente simples na sua

utilização. Os resultados obtidos, como veremos, demonstram a

eficacia do sistema no que diz respeito à re50Luç~o em energla,

diminuiç~o no tempo de aquisição de dados e fLexibiLidade de

utiLizaç~o, podendo varrer uma vasta gama de elementos da tabela

peri6dica. Com o intuito de anaLisarmos estas quest~es, coletamos

espectros de EX~F5 do Cobre, cujo espectro é bastante conhecido,

tanto com o monocromador curvo na geometria sagital, quanto com

monocromador pLano. Os espectros foram coletados com fiLmes de

raios-X, e os dados foram obtidos por meio de um

microdensitómetro. ~presentamos a seguir os resultados obtidos,

bem como uma comparaç~o com outros sistemas existentes em

Laborat6rios.

4.1 - ~ fonte de raios-X

~ radiaçâo é produzida por um gerador de raios-X, com

retificação de onda completa, TuR M 62. Usando um ~ngulo de salda

de 6°, o foco linha no antepa~o do tubo possui uma dimens~o de

CO,04x8)mm2• ~ tensâo máxima do tubo pode chegar a 40 kV e a
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potência maxima aceita a 1200 watts. UtiLizamos, nos nossos

testes, um tubo de tungstênio(W), pOIS este, aLém de possuir um

espectro de radiação branca dos mais intensos, tem suas Linhas de

emissão L na região em torno da borda de absorção do Cobre, o que

faciLita a comparação e a caLibração das energIas.

4.2 - Descrição do microdensitômetro

o microdensitemetro Optronics Photoscan P-1000 possui um

sistema de tambor de varredura rotatório, sendo a Luz transmitida

através do fiLme medida por uma céLuLa fotomuLtipLicadora,

ampLiada por um ampLificador Logaritmico e em seguida

digitaLizada em 256 niveis de intensidade, proporcionais à

densidade ótica do fiLme. Este equipamento funciona Ligado ao

computador POP11/45, que armazena os resuLtados da Leitura para

posterior anaLise. O equipamento oferece opç6es de três fendas

distintas,
de 25, 50 e 100 ~m. UtiLizamos para nossas leituras

fendas de 100~m, tanto na direç~o Longitudinal quanto transversal

do fiLme, fazendo média entre dois pontos, pois a resoluç~o

um deslocamento transversal,

teórica, em termos espaciais,
era malor que 200 ~m. Por meio de

liamos uma regi~o de 2 a 3 mm de

Largura no filme.
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4.3 - Calibração da escaLa em energla

~ correlaç~o entre a coordenada espaciaL, Z, e a energla

da radiaç~o, E, incidente sobre o monocromador e difratada sobre

o detetor é dada peLa equaç~o 3.1

Z = 2 R cot8 (3. 1 )

onde R é o ralO de curvatura do monocromador e & está

relacionado à energia pela Lei de Bragg

E = 12,4/C2dsen6) C4. 1 )

sendo d,

em keV.

espaçamento entre os pLanos de Bragg, dado em ~ e E

Logo, o posicionamento do espectr6metro, para abranger

uma determinada regi~o em energia do espectro, é feito de maneira

muito simpLes a partir desta correLaç~o.

Uma vez obtido o espectro de EX~F5, através de fiLme de

raios-X, é necessario fazer-se a caLibraç~o da escaLa em energia.

Esta caLibração é feita a partir de referências conhecidas no

espectro dentro do intervaLo em energia abrangido. Estas

referências podem ser tanto as Linhas de emiss~o caracteristicas

do tubo de raios-X utiLizado, como a pr6pria borda de absorç~o do

eLemento estudado. Partindo de duas referências Ca e b) no

espectro, fazemos a caLibraç~o do fator 2R que aparece na

equaç~o 3.1, e obtemos desta maneira

52



sendo E reLacion~do a 8 peLa equação 4.1.

(4.2)

cr
")

<r -,
G,....r--CJ Q

'-'f'()a: .o-L()Z
o~J L,-

rrCll.~0 900,~0 910.00 92e.00 93C,~0
t: rrV) (X10l )

95~.00

Fig.4.1 Espectro de emiss~o do tubo de tungst@nio. ~s

linhas
L~

eLp.•..
foram

usadaspara
a

calibração

emenergia, ea
L p 6

para

confirmação

dacalibraç~o. Oerro cometido

foi menor que 2x10-4. ~ largura a meia altura

medida é de 16 eV. R linha mais central

indicada foi identificada como uma linha de

emissão do Cobre.
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Para demonstrar a eficácia deste método, fizemos a

calibração do espectro de emissão do tubo de raios-X com aLvo de

tungst@nio. Este espectro, mostrado na figura 4.1, foi calibrado

a partir das linhas indicadas na figura.

calibração pede ser verificada comparando a energia de uma outra

linha, a
L~6' com o valor previsto pela calibração. O erro

cometido foi menor que 2x10-4(em torno de 1 eV), o que demonstra

um bom desempenho do método. O conjunto de três linhas menos

intensasl que aparecem na região mais central do espectrol não

pertencem ao tungstênio e apenas a linha do meio, indicada na

figura, foi identificada com uma linha de emiss~o conhecida e,

provavelmente, é devida a uma contamina~~o de cobre. ~s outras

duas linhas n~o foram identificadas.

4.4 - Sistema de aquisiç~o dos dados

Os espectros de EX~F5 para o Cobrei que ser~o discutidos

neste capituLo, foram coletados utilizando filme para raios-X

Kodak Industriex ~X5. Para espectros com cristal planol a regi~o

sensibilizada do filme, que era limitada pelo cassete, tinha

dimens~o de 100mm na horizontal (direç~o de dispers~o espectral)

e 10 mm na direçâo vertical (direç~o de dispers~o espacial). Para

espectros com o cristal curvo, aquela regi~o tinha dimens~o

horizontal menor, devido à limitaç~o no tamanho da l~mina de

silicio e, como o tamanho da fonte de raios-X era limitada em

5mm, a imagem na direç~o verticaL tinha es~e mesmo valorl 5mm.

Qpesar disto, na leitura no microdensitômetro,para a obtenç~o dos
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dados, utilizavamos apenas uma faixa de 2 a 3 mm de largura em

ambos os casos.

leitura do fi lme foi feita através do

microdensitemetro descrito aClma, cUJa leitura de salda é

diretamente proporcional à densidade ótica do filme. Como para

filmes de raios-X a densidade ótica e proporcional à dose de

oo
o
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3i. 2525.G'l1ll

M~.
18.7512.5G'l
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€o)
€o)
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Fig.4.2 Espectro de saida diretamente do

microdensit6metro. Na ordenada temos a

densidade 6tica digitalizada em 256

niveis e na abcissa a coordenada

espacial na direç~o de dispers~o em

reLaç~o a uma origem qualquer.
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radiaç~o, o valor de salda do aparelho é proporcional à

intensidade de raios-X. ~ figura 4.2 apresenta um espectro de

salda diretamente do microdensitômetro. Na ordenada temos a

densidade ótica digitaLizada em 256 niveis e na abcissa a

coordenada espacial na direção de dispersão,

OrIgem qualquer.

em relação a uma

Para converter a densidade ótica em

assumimos que a intensidade sem amostra, 10,

Temos, portanto, que a absorb~ncia é dada,

constante aditiva, por

~ t = - I. og O

absorb~ncia,

seja constante.

a menos de uma

(4.3)

ótica-dose de

onde O é a densidade ótica digitalizada.

Para uma anàlise quantitativa mais

necessàrio fazer-se um estudo da curva densidade

rigorosa, seria

radiaç~o

do tubo

para o filme utilizado, obter-se o espectro de emiss~o

sem amostra, loCE), e ent~o proceder a convers~o,

levando em conta a raz~o 1/10' ~Lém disto, fizemos um estudo da

resposta do microdensit8metro com a densidade ótica do filme,

através de filmes padronizados, e verificamos que a resposta

linear s6

densidade.

é vHida para

Para contrastes

pequenas regiOes de

de intensidade muito

variaç~o de

acentuados,

aqueLe comportamento n~o é mais v~Lido e seria necess~rio fazer

a devida correção.

~ caLibraçgo da escaLa em energia do espectro de EX~F5

para o cobre é obtida, como descrita anteriormente, fazendo-se

uma caLibração prévia do raio de curvatura, R,

56

e em seguida



[
uz
cr
mE.)
0::('0o'
(f)
co
a:

Do
T

9~lZl.lZl0
T

91~.00
I I I
92~.0lZl 930.00 9~~.1Zl0

HEVJ eXl!2l1 )

•... Lp"

I I
950.00 960.00

1

97~.00

Fig.4.3:Espectro do Cobre obtido com monocromador planol

tubo de W operando em 26 kV-45 m~ em um tempo de

3 horas. Usamos as linha L~e Lr4 para calibrar

a escala em energia. Os dois primeiros picos que

aparecem no espectro estto separados por 9 eV.

tomando-se uma refer@ncia conhecida no espectro. ~s figuras 4.3 e

4.4 mostram o resultado desta calibraç~o, para os espectros de

EX~F5 do Cobrei obtidos com o cristal plano e com o cristal

curvo, respectivamente. primeira calibraç~o foi feita

utilizando-se as linhas
L'V\.., e L~ •• do

tubo de tungst@nioCW) I

indicadas na figura 4.3. ~ segunda caLibraç~o foi feita
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Fig.4.4:Espectro obtido com o monocromador curvo, tubo

de W operando em 22 kV-50 m~ em um tempo de 30

minutos. ~ calibraç~o foi feita através da linha

Kr do [u e o valor da energia para o pico de

oscilaç~o indicado. ~ resoluç~o é suficiente

para mostrar os dois picos pr6ximos

separados por 9 eV.

à borda,

utilizando-se uma linha do [obre, K~ ' e uma posiç~o de valor bem

conhecido pr6xima à borda de absorção, indicada na figura 4.4. ~

calibração da escala em energia, quando comparada a outros

espectros do cobre encontrados na literatura, é satisfat6ria.

figura 4.5 apresenta um dos espectros anteriores,
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4.3, comparado a um espectro de boa qualidade obtido com radiação

de sincrotron.

o
o
v

o
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U
Z
cr:
Cl)s

a:CJ
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I.:!
O)a:

i2.H 12.~2 12.56
THETACGRAUS)

]2.59 12.e~

Fig.4.5:Comparaç~o entre o espectro do Cobre obtido com

nosso espectremetroCb) e um espectro obtido com

radiação de sincrotronCa). ~ calibraçãao da

escala em energia é muito boa ao longo de todo o

espectro. q resoLução é suficiente para resoLver

os dois primeiros picos próximos à borda,

separados por 9 eV.

q calibraç~o da escala coincide ao longo de todo
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espectro/ demonstrando a acuracia do método de calibraç~o. Tanto

a borda de absorçãol quanto os primeiros picos que aparecem no

espectro, acima da borda, diferem dos valores conhecidos em

menos

4.5

de 2x10-4 (FLank et alo ,1882).

Resolução em energia

~ resoluç~o em energia prevista para este espectr8metro,

levando em consideração todos os fatoresl tanto geométricos

quanto óticos/ discutidos nos capitulas anteriores/ é dada pela

equaç~o 2.2

onde

Â E/E = cotEi àS (2.2)

à82=A8w2+[CÔF/2R)sen9]2+[Cg/2R)cosElsenS]2+[cosElsen28/C2R~s~ )]2

(4.4)

UtiLizando um monocromador de silicio cortado na direç~o

(111)1 com espaçamento entre os planos de Bragg igual a 3/1353 ai

e na regi~o de energia em torno da borda de absorç~o do Cobre

(pr6ximo de 9 keV), teremos um angulo O de aproximadamente 12/7°.

Nesta regi~o,o coeficiente de absorç~o do silicio é

aproximadamente 105,5cm-1, o que corresponde a uma distancia de

extinç~o de aproximadamente 10 ~m. Utilizando o foco linha fino

do tubo de raios-X (O,04x8mm2) e para um raio de curvatura de 60

mm, a resoluç~o em energia prevista é dada p~r
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AE/E = 5 x 10'-~' (4.5)

Este valor n~o difere muito quando varremos o intervalo angular

de trabaLho do espectrÓmetro. Desde que as osciLaçOes de EXRFS

possuem periodos tipicamente 5 a 10 vezes maiores que estes

vaLores (para o Cobre, cuja borda K de absorç~o est~ em torno de

de 9 keV, as oscilaç~es s~o da ordem de 30 eV) esta resoLuç~o

seria suficiente para a obtenç~o de espectros de boa qualidade

para todos os eLementos cobertos peLo intervaLo anguLar do

espectremetro.

Podemos obter a resoluç~o em energia do espectr8metro

medindo a largura a meia altura do perfil de intensidade das

linhas de emiss~o do tubo de raios-X. O valor medido da largura

de linha, descontado o valor da largura natural, serIa a

resoluç~o experimental. Do espectro da figura 4.1, medimos uma

largura a meia altura igual a 16 eV. R largura natural desta

linha, que é em torno de 2 eV, se torna desprezivel diante disto.

Este valor esta muito acima da resoluç~o prevista teoricamente,

que é em torno de 5 eV. Rlem disto, como podemos verificar nos

espectros obtidos, temos uma resoluç~o muito melhor quando

estamos trabalhando na regi~o de EXRFS onde não exista uma linha

de emissão. Esta discrep~ncia é devida, provavelmente, ao fato da

intensidade de raios-X naquela posiç~o ser singularmente maior,

acarretando um maior espalhamento de raios-X pelo ar, pelo

cassete de aluminio e pelo pr6prio filme. Rlem disto, para

intensidades maiores o filme pode sair da sua regi~o linear, onde

a densidade 6tica é proporcional à intensidade. Outro fator que
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pode influenciarl e que foi discutido anteriormente, é a curva de

resposta do microdensit8metro em funç~o da densidade ótica, que

foge do comportamento linear para grandes variaçOes da densidade.

Dos espectros de EX~F5 mostrados nas figuras 4.3 e 4.4,

avaliamos que a resolução em energia do espectrOmetro, para esta

região, é melhor que 9 eV. ~pesar de uma daquelas linhas

desconhecidas do espectro de emiss~o do tubo de raios-X estar

exatamente sobre a borda de absorção e mascarar o sinal de EX~F5

naquela região, é possivel ainda observar-se os dois prImeIros

picos bem conhecidos do espectro, que estão separados por 9 eV

CFlank et alo ,1982jMatsushita et alo ,18B1jPhizackerley,1983). Da

figura 4.5, observamos que as principais caracterlsticas do

espectro de EX~F5 do Cobre est~o presentes, sendo o sinal do

nosso espectro mais atenuado apenas pr6ximo à borda de absorção.

Na região de EX~FS, longe da borda, o sinal é perfeitamente

comparável em ambos os casos. Na figura 4.6, mostramos a

comparação entre nosso espectro do Cobre e um espectro obtido com

tubo convencional de raios-X pelo método de varredura, utilizando

monocromador curvo tipo Johansson, que é o método empregado hoje

em dia. O espectro foi coletado em 1 hora, com tubo de

Molibid@nio operando em 23 kV e 30 m~, e uma banda passante de 10

eV (Williams,1982). O decaimento no espectro ocorre porque a

reLaç~o 1/10 foi medida. Quando comparamos os dois espectros em

termos de resoLuç~o em energia, notamos que muitas

características importantes daqueLe espectro são perdidas.
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Fig.4.6:Comparaç~o entre nosso espectro e um espectro

obtido pelo método convencional de varredura e focalizaç:~o com

monocromador tipo Johansson.

Um resultado muito importante em termos de resoluç:~o, e

que j~ foi discutido anteriormente, é que tanto o espectro com

monocromador plano Cfig.4.3), quanto o espectro com monocromador

curvo Cfig.4.4) apresentam praticamente a mesma resolução. Este

fato pode ser apreciado na figura 4.7, onde são graficados ambos

os espectros. Isto confirma a previsão de que os efeitos devido

à curvatura do monocromador n~o seriam os mais determinantes na

resoluç~o em energla.
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Fig.4.7:Espectros do Cobre com monocromador curvo (a) e

monocromador pLano (b), obtidos através de nosso

espectdlmetro. Os dois espectros apresentam

basicamente as mesmas caracteristicas com

reLaç~o a resoLuç~o e caLibraç~o em energia. O

espectro ( b ) foi obtido com uma dose de

aproximadamente 2 vezes a do espectro (a), e por

isso apresenta um meLhor sinaL/ruido.
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4.6 - Ganho em intensidade

o espectro mostrado na figura 4.31 em que utiLizamos

cristal monocromador pLano, foi coLetado usando-se tubo de W foco

fino, operando em 26 kV e 45mQ, o tempo de aquisiç~o foi de 3

horas. O espectro mostrado na fig 4.4, foi coletado usando-se o

mesmo tubo, operando em 22 kV e 50 m~. Em contrastei o tempo de

aquisição de dados foi de meia hora. Medindo-se a densidade ótica

do filme de raios-X em ambas, verificamos que a reLação entre as

mesmas era próximo de 2, ou seja, o cristal plano recebeu o dobro

da dose de radiação que o cristal curvo. Como para o cristal

plano o fator a mais no tempo foi em torno de 6, avaliamos um

ganho em intensidade, para o. cristal curvo, em torno de 3. Logo,

outro

mais

em termos do ganho em

é analizada observando-intensidade com a geometria focalizante,

os detaLhes das principais caracterlsticas do espectro de

incLusive na regi~o pr6ximo à borda, que é perdida no

espectro. ~ seguir apresentamos uma anaLise quantitativa

rIgorosa do ganho em intensidade.

O desempenho do espectr8metro,

podemos inferir que para obtermos um espectro com monocromador

curvo com a mesma quaLidade daquele mostrado na figura 4.4,

precisarlamos de um tempo de no maximo 1 hora. O espectro da

figura 4.3 é comparado com um espectro obtido em Laboratório com

tubo convencional de raios-X, utiLizando geometria focaLizante de

Johansson, coletado com tubo de Mo a 23 kV e 35m~ durante 1

horaCWilliams,1982). Podemos observar cLaramente uma qualidade

muito melhor dos dados por n6s obtidos. Nosso espectro preserva

EX~FS,
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se as figuras 4.8-a e 4.8-b

o.

~,tl \r-------_J3
rl 1~ J~ O _

Fig.4.8:Ca) o monocromador plano intercepta uma

divergência &f I e toda a fonte linha contribui

para a intensidade sobre o comprimento h jCb)o

monocromador curvo intercepta uma divergência &,

maiorl mas apenas um comprimento igual a A

contribuir~ para a intensidade na r~gi~o

sobre o detetor.

~ fonte de raios-X emite uma intensidade por unidade de

comprimento e unidade de ~ngulo s6lido i ~ ~ intensidade por

unidade de comprimento, 1, sobre o detetor de raios-XI numa faixa
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de energia AE, é dada pdo produto de i pela divergência Ó I

aceita pelo monocromador, integrados ao longo da fonte de raios-X

(dir'eção xL

Para o monocromador plano, toda a fonte de raios-X

contribui para a intensidade Ip no intervalo A sobre o detetor.

Logo, para uma fonte de altura HI

detetor, passando pelo cristal, temos

a uma dist~ncia total D do

H / :;.~

I," ~ ~ 5
$p d x = (i H ~ I O ) I â

(4.6)

....H 1;Z
ou I" = i H/O

(4.7)

Para o monocromador curvo, a focalizaç~o faz com que a

divergência interceptada pelo monocromador seja maior, mas apenas

uma regi~o igual a /::;.da fonte contribuirá para a intensidade Ic

sobre o detetor. Temos, portanto, para um monocromador de altura

Hc, com a fonte à mesma dist~ncia D, o seguinte resultado

aproximado,

ou

A/;;!

!" ~t5i S" dx = (i ZAH"IDl/6
·..·À':::!

I," = i 2 H" / O

67

(4.8)

(4.9)



o ganho em intensidade, supondo as mesmas condiç~es da

fonte de raios-X em ambos 05 casos, é dado então por

Çl aLtura H da fonte de raios-X

(4.10)

e, como mencionada

antel'iormenteJ igual a 8 mm. Portantol a unica maneira de

alterarmos o ganho é através da altura do monocromador curvo.

Esta aLtura, Hc le Limitada tanto por probLemas pràticos} como o

de fabricaç~o das L~minas, quanto peLa aberraç~o geométrica, que

é mais acentuada à medida que o monocromador intercepta uma

divergência maior. O monocromador projetado e construido para

este espectrômetro possui uma altura Hc de 14 mm}

em um ganho em intensidade dado por

o que resulta

G = 3,5 (4.11)

~ avaLiaç~o experimental deste ganho foi feita a partir

de medidas da relação dose-densidade ótica I onde a dose é

definida como o produto da corrente no gerador pelo tempo de

exposição. ~s medidas foram feitas sob as mesmas condiç~es de

tensâo no gerador de raios-X, ou seja, 22 kV. O resuLtado é

apresentado no gráfico da figura 4.9.

~ relação entre as inclinaçaes das duas retas é o ganho

r
U, definido anteriormel"Jte. Como esperado, a curva do

monocromador curvo cilindrico possui uma incLinação mals

acentuada que a do plano. Destes dados,
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cominclinaç~omaisacentuadaêado

monocromador
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dasduasretaséoganho da

geometria focalizante.

experimental para o ganho

G = 3,4

que concorda muito bem com o valor previsto.

69

(4.12)

.~]Q:*sli;~~~~~~ .._
HS;t(A



Este fator é muito importante, principalmente, quando se

trata de amostras em que são necess~rios varias dias de coLeta

de dados.

4.7 - ~valiação dos dados experimentais

Os espectros de EX~FS obtidos s~o de qualidade

suficiente para permitir a obtenç~o das dist~ncias aos
..

pnmelros

vizinhos. ~s figuras 4.10-a e 4.10-b mostram apenas as oscilaç~es

de EX~FS do Cobre, removida a linha de base. Por meio da

transformada de Fourier destas oscilações Cfig.4.11-a e 4.11-b),

verificamos que a dist~ncia à primeira camada de atamos difere em

menos de 0.5% do seu vaLor conhecido, em ambos os casos. ~

determinaç~o das dist~ncias aos 2° e 3° vizinhos é mais critica,

pois os dados de EX~FS devem se estender a regiOes mais distantes

no espaço k Para o espectro do crist~L pLano, somente a

muLtipLicação peLa defasagem e posterior transformada de Fourier

sobre os dados ja foram suficientes para se obter a dist~ncia a

esses vizinhos com um erro em torno de 1%. Para o cristaL curvo,

como os dados se estendem a uma região menor no espaco k, esta

determinação é menos acurada e, taLvez, o processo de anaLise

mais elaborado, utiLizando a filtragem e posterior ajuste,

pudesse dar resuLtados melhores.
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Fig.4.10:Ca)Oscilaç~es de EX~FS do espectro do cristal plano, e

Cb) do espectro do cristal curvo, mostrados nas figuras 4.3 e 4.4
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Independentemente da analise dos

mostrados apresentam qualidade muito boa,

dados, os espectros

quando comparados com

outros obtidos por outros métodos, como foi feito nas seções

anteriores.

/
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SUGESTDES

Com a experiência adquirida no desenvolvimento deste

espectremetro de raios-X para estudo de EX~FS, sugerimos que para

a continuidade do projeto, e para que o espectremetro tornasse

operacionaL, seriam necessários:

- melhoria no sistema de deslocamento linear do suporte do

cristaL e do detetor, através do uso de 2 eixos com rolamentos

Lineares ao invés

posicionamento, ao

de apenas um.

se varrer

Com isto o aLinhamento e

o intervalo angular

o

do

espectr8metrol seria mais confiaveLj

- construç~o de outros monocromadores de sillcio utilizando

diferentes reflexões. Rlém da reflex~o Si(111), as outras mais

interessantes seriam a Si(400) e Si(422)Cv.Rp@ndice III)j

- estudos para otimizaç~o nQ ganho em intensidade versus

resoluç~o em energia. Por exemplol através do aumento da altura

Hc do monocromador curVOj

- estudos da viabilidade de se fazer vacuo no interior do

espectr6metroj

- estudos com amostras diluldas

- substituiç~o da deteç~o através de filme por um detetor

localizador linearl e automatizaç~o do sistema de deteç~o.
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Rp@ndice I

~ sequ@ncia de anàlise de dados, descrita anteriormente,

ê apresentada aqui atravês dos programas desenvolvidos para esta

finalidade. Estes programas foram desenvolvidos no LURE

Universite de Paris-Sud - FR~NC~ e foram trazidos ao BR~SIL pelo

Professor ~.Fontaine.

1.1 - DERIVE

~ partir do arquivo de dados inicial, este programa

caLcuLa a derivada numérica, e a utiLiza para escoLher, segundo o

criterio da derivada máxima, o ponto correspondente à borda de

absorç~o. ~ seguir, faz a caLibraç~o em energia de todo o

espectro.

1. 2 - MCVrC

Obtem-se, a partir do coeficiente de absorç~o, ~ t,

apenas as osciLações de EX~FS Ck).

1.3 - FFT

Efetua a transformada de Fourier direta e inversa. Sobre

as osciLaç~es de EX~FS é apLicado um fiLtro para cortar os dados

para k pequeno (região de X~NES) e para k muito grande Conde

a reLação sinaL/ruído n~o é boa). Efetuamos em seguida a
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transformada direta. Neste ponto estamos aptos a aplicar a

técnica de filtragem e analisar cada uma das camadas

separadamente. Também é possiveL, multipLicar o sinal de EXRF5

pelas defasagens antes de se fazer a transformada. Com istol os

picos da transformada de Fourier darão diretamente as dist~ncias

interatemicas.

1.4 - FIT

Qp6s ter sido feito a transformada inversa de Fourier da

contribuiçâo de até duas camadas atÓmicas, pode ser feito o

ajuste de até 8 par~metros, a serem escoLhidos entre dist~ncia ao

primeiros e segundos vizinhos, número de coordenação da primeira

e segunda camadas de àtomos, fator Debye-WaLLer, ener~ia da borda

de absorção Eo. e o fator de amortecimento Devemos par.a'"

tanto entrar com os vaLores da defasagem do àtomo centraL, as

defasagens e ampLitudes de espaLhamento dos primeiros e segundos

vizinhos.
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~p@ndice II

Descrevemos aqui com detaLhesl o procedimento para o

cáLcuLo da aberra~~o geometrica do nosso espectr6metro de EX~F5.

Pdrd tantol é necessario fazer o rastreamento dos raios emitidos

por cada ponto ao Longo da fonte de raios-X e difratados em

pontos diferentes no monocromador cilindrico.

Para efeito do cáLcuLo numérico, é interessante utilizar

todas as variáveis normaLizadas em rela~~o ao raio de curvatura

R. Das equa~Oes em Xd e Zd podemos obter

- X,::t =

( X.f' - X <:: y .••I y c ) ( 1 - yo::lYc ) + Xc Yd ( 1 - y.p y c - X.p Xc ) I ( y c ( 1 - y.p y c - 2x.,. Xc + Xc Xc y.,. I y c )

e

onde

e

Definimos a dispersão espectraL por
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onde Zo 6 o valor de Zd para um determinado y, e x, = Xc = O

Zo = 2 cot 8 [1 - (Y. + Yd)/2l

Um mesmo tipo de aberraç~o geométrica ocorre para o

cristaL pLano. Uma fonte puntuaL monocromatical tambem produz

uma imagem curva. Esta dispers~o espectral é facilmente dedutivel

por meio de argumentos geometricos simpLes, mas pode também ser

obtida como um caso limite das equaç~es para o monocromador

curvol quando o raio de curvatura tende para infinito e a

distancia da fonte ao monocromador é mantida fixa. Rs expressões

para o caso do monocromador pLano s~o as seguintes:

X,~ = 2 Xc - x+,

z/z = {1 - [Cx+, - Xc l/C 1 - v+' )tg8]2}1/2 - 1

o programa ~BERR.B~5 caLcuLa a aberraç~o geométrica em

ambos os casos, tanto para o monocromador pLano quanto o

monocromador curvo. Os resuLtados est~o dispostos na Listagem

anexa para um caso particuLar. Destes dados construimos a tabeLa

1.
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10"

" .,

DIP(*10(l)D2 ('*·100)XD

II u,

R1=1-YF*SQR(1-XC*XCI-XF*XC
R2=1-YO*SQn(I-XC*XC)-XD*XC
TE=eXF*SQR(I-XC*XC)-XC*YFI/(l-YF*SQR(l-XC*XC)-XF*XCI
10=(R:I.+R2)*R*SQR(1/T/T-TE*TE)
OZ=100*(20-/0)/ZO
DZP=100*(SQRe1-«XF-XC)/C1-YFII*«XF-XCI/(1-YFII*T*TI-1)
I....F'F(INT" 01;

L.F'R I Nl' LI!:; I NG " tl:*tH# o it#tt:tt-" ; I ~,XD*R, D Z , D Z P
NF~XT I
NEXT J
NE:XT 1<

GUTO 10
EI'~D

450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
56C)

lO I NPUT 11Plr'~c;LJ'-[) DE BRP,GG:::::11; TH: T=T Pd\1(:3. 11+16'~'TH/180)
20 IF TH=O GOTO 560

::::;0 I NF'LJT 11Rr-l I [) DE CWWATW~{"~:::: 11; I:~

40 I NPUT 11DI!3T ~1ClN[)C-F H"ME: O SE=RA I (); 1 SE::-:.YF; 2 SE FCJCAL I UmCl 11; FYD
~:.;O YD=F'YD

60 IF R=O GOTO 560

70 II\lPIJ"rIlYF MINllvllJ :::::11;AI

ElO I NPUT 11 YF M{~X11'10 = 11 ; (~F

90 1NPUT11 PAECO t:M vr = 11 ~: f.lt\

100 INPUTIIXF ~1INII''lCl :::;:1I;B1

110 n"'PUT"XF Mr;XII"IO :::::";BF
120 I NF'lJf 11 F'(,,~S~;ClEt'1 XF :::::"; E;tl
:I.::::;0 I....F'F~INT" "

140 I....PF~INT" CAI....CULODA ?H3EF;:R~iU;OGECJI'1ETI:~IC{) DO Ef.':;PECnmMETFW"

1.~50 LPfU NT 11 11: L.F'F([ I\!T 11 ( XF , YF) : COmmENADA DO FOCClII

Ull L..F'FnNT" (XC:' ye) : comWENI~D('~ I\KJ 1"1ClNOCFmMADiJRII

1'/0 I...PF~I NT" XD::DI !:iF'r:J;;S{40 ESP(.4CI {.)L11

.1UO L.f'R I NT 11 IP u V'l' C'r')f'='[')i~I~ (0' /::,OC'F':rE'O(hl'l"F'1 ~""I 11. LF't/;:" I1\,11"" /I.. /.." \::Jr /l 10, H " ""IJ ,J \/L. ri I'

1C;i() LFT<I NT" RPil: () DE CLJR'v'(~TLJF(ADO t1UNOCRlWIM)C)R::::";
::':'00 LJ'::'F( I NT US I NG" ~H~1h~#. *~"; F(

2:1.O LPH I I\lT" AI\IGUl...CI DE BI=(AGG ::: "; TH; : LF'R I I\IT" GR(~l.JS"
2:::::0 LF'H I I\IT" "
::;~:50 L.F'n I I'H "
2·q·O L.pn I NT" XF
250 FOR K=AI TO AF STEP SA
:,;~6 O YF:::::~:::I I:~
270 IF FYO=1 THEN YO=YF
280 lF FYD=2 THEN YD:::::-e2*YF/el-2*YF»
290 ZO=2*R*(l-(YF+YD)/2)/T
::::;00 L..pn I NT" YO:::::"; : LPR I NT US I NG" ##:~. :tJ:" ; YD*R

::~:10 LPRINT"YF':=";: LPI~INT LJSING"~t#:t.j:. tt"; ~:::;
:Y,?O L.PF~I NT"

:::~;::~;oI...PF~INl us:n:t~G"#4Ht.~*:tJ:.#"; 70
340 Fon ,1=0 TO 6 STEP 3
:::~;~::j() X C::::'] I F~

::::;60 LPF~ I NT" XC::::" ; : I....PR I NT U~:;I N(3" iHt:i*. fr." ; ,]
370 Fon I=BI TO BF STEP SB
::~;HO XF::::l/li
390 YC=SQF(el-XC*XC)

400 Xl=-eXF-XC*YF/SQRCl-XC*XC»*e!-YO*SQRCl-XC*XCI)
410 X3=XC*YDJbQF(C1-XC*XCI*<1-YF*SOR(1-XC*XCI-XF*XC)
420 X2=1-YF*SQn(1-XC*XC)-2*XF*XC+XC*XC*YF/SOn(1-XC*XCI
430 XO=(Xl+X31/X2
440
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CALCULO DA ABERRACAO GEOMETRICA DO ESPECTROMETRO

(XF,YF):COORDENADA DO FOCO

lXC~VC):COORDENADA NO MONOCROMADOR
XD:DISPERSAO ESPACIAL
DZ:DISPERSAO ESPECTRAl

RAIO DE CURVATURA DO MONOCROMADOR = 60.0
ANGUlO DE BRAGG:::::12.7 GRAUS

,(D:::." O. O

\'1·· ..- 'I ,..)t ., '"" "'I.., p I.

xc>: 0,,0

XF XD zo

1:;' r.; ," "1
1-/') "\ ••1\ •• '•.• ,,",

xc> :3. O

xc::::: 6"0

-4.0000

-2.0000
0.0000
2.0000
4.0000

-4,,0000
-2.0000
0.0000
2.0000
4.0000

,,:,.. ..,r:: () (),_) li l \..J •...

1.8750
0.0000

-1.8750
-3.7500

3.5410
1.6824

-0.1878
-2.0697
-3.9634

-0.0099

-0.0025
0.0000

-0.0025
-0.0099

0.0056
0.0068
0.0035

-0.0042
-0.0165

-0.0099

-0.0025
0.0000

..··0. 002~5

....·0.0099

-0.0304
-0.0155
-0.0056
-0.0006
-0.0006

YD= 0.0
YF= 0.0
xc= 0.0

-4.0000 3.3346
-2.0000 1.4902
0.0000 -0.3772
2.0000 -2.2682
4.0000 -4.1831

0.0296 -0.0620
0.0234 -0.0397
0.0142 -0.0223
0.0019 -0.0099

-0.0134 -0.0025

J:::"'''' r'l e:
u·,,:-..::, • ....J

X c::=: :::." O

XC:= 6.0

-4.0000
-2.0000
0.0000
2.0000
4.0000

-4.0000
-2.0000
0.0000
2.0000
4.0000

-4.0000
-2.0000
0.0000
2.0000
4.0000

4.0000
2.0000
0.0000

-2.0000
-4.0000

1.9934
0"0000
2.0067

-4.0268

~.9474
1.9868
0.0000

-2.0134
-4.0541

-0.0113
-0.0028
-0.0000
-0.0028
-0.0113

-0.0101
-0.0025
-0.0000
-0.0026
-0.0102

-0.0066
-0.0017
-0.0000
-0.0017
-0.0068

-0.0113
-0.0028
O~OOOO

-0.0028
-0.011~

-0.0346
-0.0176
-0.0063
-0.0007
-0.0007

-0.0706
-0.0452
-0.0254
-0.0113
-0.0028



YD= 0.0
YF= 4.0
XC= 0.0

X ('" "., ..\ " (). ",' ' .

xc:::: b. O

....·4.0000 4-. ::;'1:357-O. 01.:;'<]..·..0,,01::::;0
"<2.0000

::~': •• :L 4~2C?."..O" OO:~;:~:"-O. 00::~;2
0.0000

0,,00000,,00000,,0000
2.0000

--L~u 1L~:~.~(j....·0. OOS~:~'-0" 00::::;2
4.0(JO(J

-.l~.n ~~~EJ5'7'''''0" 01 :;?Cf....·0" 01~:::O

-4.0000

1 ~ I '''VI"\._l). (y~:()Ü-..o . (Y~~:97J.. n •• (':) / .L:'

-,,2.0000
:? :V.J.B4·....0. 01.LI·Ó-"0.0202

0.0000
(J a ~:~ 1. LI·~j._i). OO~30'-0. O(JT~;

2.0000
....·1.9:::;47.._(> •• 0011....·0" 00013

f.~.0000
....·4 • 099:::~;....·0. OO~::2·-·0" 0001:3

-LI· " 0000

4"h4:'il·-0 ..O~:i~:~;6..·..0" OU10
....:~..0000

:~..~::)~5~:~~tJ·..·0" 0:::~;L~9"-O" 0~5:LU

0.0000
O• 4~:~;O:::;:-'0.0199-,,0.0291.

:;~"0000
..·..1" '7226-..0.00B7_"O.01:::;0

4.0000
-<~;"9066-·0. 00 1.::~:",,,0.OO::::;:~~

Si.

514.7



Rpêndice rI1

Rpresentamos aqui o c~lculo das coordenadas

posicionamento do espectrômetro para elementos desde o

para

numero

at6mico 22(Tit~nio) ao número atómico 40eZircónio) I para algumas

reflexões do silicio. Rlem disto, e calculado a resolução devido

à largura finita da fonte de raios-X, que é o fator preponderante

no calculo da resolução. Neste programa, RES e a resoluç~o

relativa, DE é a resolução absoluta, E2 é a energia varrida

depois da borda, XCRIS é a coordenada do monocromador, XDET ê a

coordenada do detetor e Y é a coordenada angular. O calculo foi

feito para um raio de curvatura de 60mm e largura da l~mina de

silicio igural a 22mm.
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10 A=5.43052:DIM A$(80)qlK(80)qH$(5)
20 F'FUNT" ·tHH 1'.1EDIDPI~) EI~1 l'1IL.llv'i::THO~:3 ·lt**!1

:30 INPLrr"TAlvIANHO DU FOCO :::::11;: DF

40 I NPUT 11NlWlERD ATD!'-1I CO DO PF~I 1\fIEI FW EI...E~IE:N'rO::: 11= 11W

~.::iO I NF'UT 11NUMERO A lClI'11 eu DO UI...T ]:MO El..EME~rro~;;;11;MX

60 Ih/PUT11 FU':·, Io DE el..JF~VATUF<{1:::";F~

'lU I NPUl' IICClI'1F'n I MENl'U DU cn I ~;;;r{')L ::::" ; L..l...

c'o [)I'" "'''A 11111" 11'~.lr:.•() 11 11":~'~l;"~'11 II LI· () O 11 "4':·1':.\11~J. ~ , ~~- , ~~~, --, ~~

90 DATA TI,2.49734,V ,2.2691,CR,2.0702,MN,1.89643,FE,1.74346

Y"

11 •,

DATA CO,1.60815,NI,1.48807,CU,1.38059,ZN,1.2834,GA,1.1958,GE,1.1165E

I)r-I-n ,~ 'l ~LI·~ ~F.= C-7C7~ f.·I~C?-~ ~~ C6~~? R~C 81~~LI· ~R' '769-7~I-~ 1"1 f'l ~.), .• U· ..J, ~J._, • 1 ? I "t ~IJ \, • 7.,...U "t ~, r·.r\, • çJ l.J ,J .•..., .d,. \ . ...J d ,;:) , •.... '
DATA Y q.72766qZn •.68883.NB •.65298.MO •.61978.TC •.58906.RU ••56051..... " ., ..
1)0"'-)R~LI ~~~o~ I~D ~()CO? 0{~ ~cl~oC (~r) ~6~O'7 11'.1 4~~71 S'~I 4?467t"1 (.i I, II \.J ,.. ,.. 7 ,J, , n \.J .. 1 ...•..., t"1 .J, n A<J c. \.JCJ"7 ~1.J ,. t t .. , \I, •• ~ ...I , (', •.•...

I O''';.' ]'/'.''''-1111"I F"F"]' ".1"'''11 I::·'f.:·f:·' I::~V{J/::'~ [)(J C' 11 '1'("[ rJ F'(.'\[·'-0 I J("() EIVI E:XAFS'II...r r .. 'I " .•. I .1' I __ ..A. d d ,. ~. ,rlt·1 ..;:) •••..

L.F'H I I\Il'" PETH(~IO lLJ,Jt1:[ WiDf·) DU CF\ I frU-iL.. : L ;;;;;";
L.PFU r-.lT U3 HH3" :IHI:~LW' ;: LI...: L.PFU N'r" F~PtlO DE CURV("i'lURA

I....F'F~INT U~3INf3 11 f.t:tt-:lf.• H" ;; f~

LF'F\I I\IT" Vm~m::Dl.JR{4 DE~;DE EK·-O.:I. (4 []:::+E2"
L.PHINT" /I: LF'I:~INT" /I

FOR 1=1 TO 5:READ H$(I):NEXT I

FOR NA=22 TO MX:READ A$(NA),lK(NA):NEXT NA
FOR NA=MW TO MX:CO=LK(NA):EK=12.399/CO

L..F'r~J NT" EL..EI··iIENTCl:" ;i : I....F'F~J 1'-.11" U~3INU 11 Mt#" :i /\/Pl;; : LF'Hl/\rr" ";; ;';1;(I\I~~)
I....PF~I N'r" LAI'1BDr:':' 1<";:: LF'H I NT U!:; I NG" :f:HHHt" :f:/::/:f::IHH:f:" ;: eu;:
L.F'HINr" ENEm:;I(.)1<:";::: L_F'I=i:J NT L.J!3ING 11 # Mt:I:J::1:f:• ##:f:t" ;:EK
I....F'F<INT " " ;

L.F'F~INT" o F~E~3(E>-:~;) DE (E',})1:::::.2 (E~V) XCR IH XDET

FOR N=l TO 5:H=VAL(LEFT$(H$(N),1»:K=VAL.(MID$(H$(N),2,1»
L=VAL..(RIGHT$(H$(N),l»:CO=L.K(NA)
E,OElUB 41.0
IF' lA)<>0 T'HEN ::::80
XC=X!2-11.0:XD=X-245
XC=XC-25:XD=XD-75
IF(XC<O) THEN 390
IF(XC>185) THEN 390
IF(Y>246) THEN 390

L..F'F<INT' 1'-1~f;(I\~) ;

L..F'HINT'" ";:::L..F'FUNr U[lING 11 ##:I:f::f:t*~. #H:i*" ; B ,·HE,DE, E2, xc, XD, Y
NEXT N:LPFUNT" ":NEXT I\I,~
END

IF(H/2<>INT(H/2»*(K/2<>INT(K/2»*(L./2<>INT(L../2»THEN 440
IF(H/2<>INT(H/2»+(K/2<>lNT(K/2»+(L/2<>INT(L./2»THEN 640
IF(H+K+L..)/4<>INT( (H+K+L.)/4)THEN 640
Q=SQH(H*H+K*K+L*L..)
I F' U:::::O GOTU 6·<lO

D=A/Q:' D DE BHAGG
S=CO/(2*D):' SE NO
IF ~::;>:L GUTO 640
C=SQR(1-S*S):F=S/C:' TANGENTE
B=57.2978*ATN(F):' ANGULU DE BHAGG
Y=35+740*TAN«27'-B)/57,,2978)

370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490

::;:('}O

::::00
::~; 1. o
.::;20
:::~::::::0

;;10

"'.ll. ().,c.u ..

::~'70

·::::40

:220
~?:::~;o

160
170
180
190
200

?10,1_ •.•

100
110
120
130

14()

~50

520 ' COORDENADA ANGUL..AH
530 X=2*H/F:' COORDENADA DA BORDA DE ABSORCAO
540 DX=DF/S
550 EK=12.399/CO:RE=DF*C/(2*H)*1000:DE=RE*EK
560 Sl=12.399/«EK-. 1)*2*D)
570 IF Sl>1 GOTU 640



580 Cl=SQR(1-S1*Sl):Fl=Sl/Cl:Bl=ATN(Fll

I'"~c () ;{j ::<.:~'l>i-FU F J :: :' iJi""l f:" "', I·:: '·....1 :'; ['~; r ("i, '1' 1····.1·1·f' '[ ....I I') (") I') f.::'T· f.';; "I" (I F'",.1 ;,,, .. , .•••.... L \1..1 "" I ti I ) I I } ".,, \.. .. " ,,,_ ,,_ ,,~

600 F2=1/(LL/R+l/Fll:B2=ATN(F2)

610 E2=(12.399/(2*D*SIN(82»)-EK)*1000

1.:)20 :.

630 W=O:RETURN
640 W=l:RETURN

ENERGIA VARRIDA DEPOIS DA QORDA



REFLEXOES DO SILICIO PARA USO EM EXAFS

R"I~':'-:; I .\ O" I I !JI..,llll 1(1 D (: DC" '":I:~']' CI '1"i\ l • I :::: 'Y'.:O (),_b .H _.. "1 \/1-1 I 1 J L \ "....l ti _ • ,_ .•....•...•"

'"'IA '1' ") r)t::' ("'IIF;"! 01"lJR" 1\. L"\""\ .. t .L.L ",_ ,vIl. H. de.U
VARREDURA DESDE EK-O.l A EK+E2

ELEMENTO:
LAMBDA K

:I. 1 :I.

:?2 TI

o
ENERGIA K: 4.965

RES(E-3) DE(EV) E2(EV) XCRIS

0.306 1.518 570.278 3.192
XDET

-4:~;.616
y

80.644

ELEMENTO:

LAMBDA K

111

2.26910
o

ENERGIA K: 5.464
RES(E-3) DE(EV) E2(EV) XCRIS
0.311 1.698 579.875 19.573

XDET
"",10. 85~5

y
109.964

ENERGIA K: 5.989
RES([-3) D[(EV) E2(EV) XCRIS

ELEMENTO:
LAMBDA K

1.1.1

2-4 CF(

2.07020

(>

19.278 1 C'IC~ /1.• ,J'.J·..t ,....''')'''y :/-r"~ji:l / • .(...~I CJ

y

1....·/:: -·.....6.),J. I~II)

ELEMENTO: 25 MN
LAMBDA K 1.89643

O
111 17.60-4

ENERGIA K: 6.538
RES(E-3) DE(EV) E2(EV) XCRIS
0.318 2.077 593.452 54.102

XDEl'

50.204
y

157.445

72.291

ELEMENTO:
LAMBDA K

11.1

26 Fi:::
1.74::::;46
O

16.144

ENERGIA K: 7.112
RES(E-3) DE(EV) E2(EV)

':":_ r:"'M,.--v~ • ..:.. .I I
XCRIS XDET

94.581
y

176.91::::;

ELEMENTO: 27 eo
LAMBDA K 1.60815

o
1:1, 1 14. 861

ENERGIA K: 7.710
RES(E-3) DE(EV) E2(EV) XCRIS
0.322 2.484 602.250 91.132

XDET
1::~2.264

y
194.170

ELEMENTO: 28 NI
LAMBDA K 1.48807

O
111 13.728
220 22.801

ENERGIA K: 8.332
RES(E-3) DE(EV) E2(EV) XCRIS
0.324 2.698 605.488 110.613
0.307 2.560 1000.630 7.731

XDET
171.227
-34.537

y
209 • ~i:~:'f.l

89. :::'24

ELEMENTO: 29 CU
LAMBDA K 1.38059

o
111 12.719
220 21.072

ENERGIA K: 8.981
RES(E-3) DE(EV) E2(EV) XCRIS
0.325 2.920 608.177 130.832
0.311 2.793 1012.190 20.724

XDET
211.665
-8.551

y

y
2:::::5.900
1::::;:;;~.0781H • ::~.9~::;

XDETXCRIS
151.951
34.198

ENERGIA K: 9.661
RES(E-3) DE(EV) E2(EV)
0.326 3.152 610.436
0.314 3.035 1021.870

ELEMEN10: 30 ZN
LAMBDA K 1.28340

O
111 11.811
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XCRIS
48.092

F]"..E];IENTO:: :::::1 U~:I

I 1\ t1··..''1") 1\ I/ 1 1rJ I:::' jj .""..r·1 rJ,L t·i ....•. ",1 ,...I CJ l)

(>

220 18.14:::")

' .... 1'11:: .. [ .. ,(·'·[ /, I···· j'" ":'" 9::. ·~c.r\ J. t"j ....•. U .. ·..)l)

'''''f.'''C'' (E" ..;,. I..·'....([.""'!) 1:""'''1 (E-I').., I:' \...i "~"-.•I / .) ::. f~.'v. L:~J~. V

0.317 3.284 1029.970
XD~T
46. ltl4

liI

[J_~:.11EIH() :
L.'·111BDPl K

:Y.? C3E

1 • 116~5Ei
(>

16. 90~;

ENERGIA K: 11..104
RESCE-3) DECEV) E2CEV)
0.319 3..542 1036.800

XCRI\;)

62 ..l.j.::~6
XDET

74. B~i:?
y

166.740

y
181.624
91.471

1.04. :::'1. O

KDf~T
T7. 1. ::5~5
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~~;..006 1.OLI'::~~.~57O

ENE:F~GI ti K: :I. 1." flb~i

""'E"'!,' (E" ";1" ]'E' (r"'!) ['''r'l . ["'V'"\ ..:.,:1 -:. )} J" I;:~v::'.::. (;;;. I
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O
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("lI"; ..;,."'Y ("\" .c~." '.)'; ",r
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O ~7? li· 070 10LI·7 ~10.. a •... 1•••• 1 ••• 11 ••• i "I II ,J ...

yXDE'r

1,:y+. 7~:i8

XCFi 18
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o
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·éiOO
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0.92040
O

13.869
19..815

ENERGIA K: 13.471
RES(E-3) DECEV) E2(EV) XCRIS
0 ..324 4.360 1051.720 108.026
0.314 4.225 1484.620 31.526

XDET
166. 05~'~

1:~:;.052

y
207.62:2::
128.2fr~;

ENEF\GIPI 1<: 1·4..~::2~5
RES n><::) D[ ([') [2 ([\I) XCRIS y

219.129
144.419
E17.000

XDET
1913.691
36.819

-37.016

4 ..652 1055 ..390 124.345
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0.:~:16
0 .. :::::07

o
1:::::.. O~::?
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400
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y
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XDET
2::~:2.128
-:::;:6..819
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--16.660
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16.670

XCRIS
141.064
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ENERGIA K: 15..203
RES(E-3) DE(EV) E2(EV)
0 ..326 4.952 1058.540
0 ..307 4.666 1921.590
0.318 4.834 1503.660
0..310 4.712 1821.830

::~:7 F~B
O .. G 1~:i~54

O
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I·I:?:?

O
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RESCE-3) DE(EV) E2(EV) XCRIS
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0.310 4..992 1938.210 16.481
0 ..320 5..149 1511 ..260 67.970
0.313 5.035 1835 ..750 27.064

XDET
266.495
-17.039
85.941

4 ..127

\I
T

172. :".563
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ELEMENTO:

lAMBDA K

••• 1••••• 0 ••• 1.

,"t. ",'I

Lj·OO

o
20. ~~:;I'+

19.161

[J.IEF~GI (~ 1<: 1'7. 040

RES(E-3) DE(EV) E2(EV) XCRIS
()u31.2 5"325 1952.61() 26n569
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XDET
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y
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191.:)" :~:;D9

\/
T

1:~;5. ElO-=?
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ELEMENTO: 40 ZR
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O RES(E-3) DE(EV) E2(EV) XCRIS

y
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206.984
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XDET
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164.347
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RES(E-3) DE(EV) E2(EV)
0.317 6.013 1976.140
n ~7f L l~LI. 1~0G ~O~.' " 'M" ••••• i \,J a "i \"0 .~ t:> • \._ tJ ,_

0.319 6.049 1867.550

"""-I'-r
••.• , I
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LAMBDA K 0.65298
O
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O
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92.135

"
T
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ELEMENTO: 43 TC
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O
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ENERGIA K: 21..049
RES(E-3) DE(EV) E2(EV) XCRIS
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0.325 6.849 1537.040 134.982
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XDET
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11:5.401
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LAMBDA K 0.56051
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o
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14 . 6 .il· ~:::!
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"
T
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y
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XDET
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106.791

ENERGIA K: 23.221
RES(E-3) DE(EV) E2(EV)
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0.324 7.513 1894.6601::::;n C'j :~:; ~l

o
14.B01.
1.:1.. :::!A1.400
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