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This work describes the design, construction and characterization of a a-a x ray
diffractometer for the study of liquid and polycrystalline materials.

The novelty of the design is in the mechanism that produces the source and
detector rotations, based on the principle that two concentric pulleys with the same
diameter and attached to belts will equally rotate when these belts are pulled by the.
same amount. With the proposed design very good reproducibility (±O.002°) and low
hysteresis (±O.02°) is achieved with low precision mechanics.

The minimum angular increment of 0.0005° is performed by a stepp motor that
drives a translation carriage which, in its turn, pulls the belts.

The diffractometer was characterized, using CuKa radiation from a conventional
laboratory X ray source, with and without a curved silicon monochromator.

Some examples of diffractograms from powder and liquid samples, obtained with
the equipment, are also presented.



Este trabalho descreve 0 projeto, construyao e caracterizayao de um
difratOmetro a-a de raios X para 0 estudo de materiais Irquidos e policristalinos.

A novidade do projeto esta no mecanismo que produz as rotaQ6es da fonte e do
detetor, baseadas no princfpio que duas polias conc!ntricas, com 0 mesmo di4metro e
Iigadas a cintas girarao igualmente quando estas cintas forem puxadas com a mesma
forya. Com 0 projeto proposto foi obtida boa reprodutibilidade (±0.002°) e baixa
histerese (±O.02°)empregando um mec4nica de baixa precisao.

o incremento angular mfnimo de 0.0005° e conseguido por um motor de passo
que trtranslaciona um carro que, por sua vez, puxa as cintas.

o difratOmetro foi caracterizado usando radiayao CuKa com uma fonte de
laborat6rio convencional de raios X, com e sem um monocromador curvo de silfcio.

Alguns exemplos de difratogramas de amostras policristalinas e Ifquidas, obtidas
com 0 equipamento, sac tambem apresentadas.
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Introdu~ao

Esta disserta~ao mostra 0 trabalho realizado para constru~ao de um
difratometro a-a. Ela foi dividida em 6 capftulos, come~ando com uma descri~ao das
amostras aceitas pelo difratometro e terminando com uma avalia~ao dos resultados.
Exceto 0 primeiro capftulo, que trata dos tipo de amostras aceitas pelo difratometro, os
demais abordam 0 aparelho sob diferentes aspectos.

·0 Capftulo I trata dos policristais e dos Ifquidos. Em cada um destes assuntos e
feita uma descriyso estrutural da materia. Em seguida enfatizamos as informayoes
estruturais que podemos obter de um difratograma. 0 capftulo tem como objetivo
introduzir 0 difratometro sob este ponto de vista.

o Capftlo II trata da 6ptica de raios X envolvida nos difratometros .. Sob este
tftulo estao agrupados alguns t6picos desta materia que sao importantes na
compreen~ao deste equipamento. 0 capftulo foi dividido em tres se~5es. Na se~ao 11.1
(·Geometrias·) fazemos um apanhado das geometrias utilizadas em difra~ao de raios
X, indiscriminadamente para Ifquidos e policristais. Na se~ao 11.2(·Monocromadores·)
sao mostrados alguns monocromadores, algumas tecnicas de curvatura do cristal e
um metodo (Diagrama de DuMond) de estudo dos elementos 6pticos.

o Capftulo III descreve 0 difratometro sob dois aspectos: mecanco e 6ptico.
Alem disto sugere uma sequencia de a~5es para 0 alinhamento. A descri~ao mecanica
nao s6 introduz 0 mecanismo responsavel pela movimentayao do difratometro mas
tambem enfatiza alguns detalhes de constru~ao e montagem. Calculamos tambem a
varia~ao angular mfnima e aconselhamos alguns cuidados para manuten~ao do
equipamento. Finalmente, descreveremos os porta-amostras utilizados e os
dispositivos de alinhamento. Na descri~ao 6ptica serao fornecidos os parametros dos
elementos 6pticos utilizados.

o Capftulo IV aborda 0 hardware e 0 software empregados no projeto. Na se~o
IV.1 serso descritos os m6dulos eletronicos do ponto de vista funcional, estando fora
do escopo deste trabalho 0 detalhamento dos circuitos. Na se~ao IV.2 mostraremos
como e feita a comunica~ao entre 0 difratometro (atraves da Interface SCOPE) e 0

usuario (atraves da interface serial do microcomputador). Apresentamos em seguida
os programas que desenvolvemos.



o Caprtulo V mostrara como 0 difratOmetro foi avaliado. Descrevera os testes
realizados e seus resultados. Em seguida faremos algumas observa95es realizadas
durante os trabalhos experimentais. Na ultima seyao do caprtulo 0 leitor encontrara
alguns difratogramas obtidos com 0 equipamento.



Capitulo I

Espalhamento Elastico de Raios X



As amostras policristalinas sac formadas por cristalitos com alguns microns
de diametro [KLUG,1974], orientados aleatoriamente. Desta forma 0 p6 resultante
expoe todos os pianos de difraOaodo monocristal.

Historicamente a concePOao e a abordagem das redes cristalinas sac
extensoes diretas das observaooes macrosc6picas feitas nos minerais. No seculo
XVII Huygens explicou a forma externa e a clivagem da calcita (CaCOa),
visualizando-a como um empacotamento regular de corpos esfericos.

No seclo XVIII, Hauy sugeriu que se um pedaoo de calcita fosse
repetidamente clivado, os fragmentos, que sempre teriam a forma do cristal original,
poderiam eventualmente ser reduzidos a pequenos paralelepipedos com a mesma
forma do cristal original, e contendo uma molecula.

Antes da descoberta dos raios X a abordagem macrosc6pica deu origem a
cristalografia 6ptica, que classifica os cristais atraves da sua atividade 6ptica, da Lei
da Constancia dos Angulos Interfaciais e da Lei dos Interceptos Racionais:

Lei da Constancia dos Angulos Interfaciais: ·em uma dada especie qufmica
ou mineral, independentemente das irregularidades de crescimento presentes, os
angulos entre as faces adjacentes ou projetadas, escolhidas de maneira
semelhante, sac essencialmente constantes •

Lei dos interceptos Racionais: ·as relaooes entre os interceptos das faces de
um crista I devem ser numeros racionais·.

Usando estes conceitos os cristais foram classificados em sete sistemas
conforme os angulos entre suas faces e 0 tamanho relativo dos parametros axiais.
~a tabela a seguir mostramos a classificaoao usada.



Do ponto de vista dos cristal6grafos do seculo passado os crista is eram
formados pela justaposicao de unidades basicas, as celas unitarias. Por sua vez as
celas eram formadas a partir de uma rede tridimensional de pontos distribuidos
regularmente no volume ocupado pelo crista!.

" " "./7 " ·
. . L./. . . .

Em 1848 Bravais demonstrou que existem 14 reticulos possiveis, que
receberam 0 nome de IReticulos de Bravaisl

•

Com a descoberta da difracao de raios X em cristais por Laue em 1912, a
estrutura interna pode ser estudada, primeiramente atraves de tecnicas fotogrcUicas
como a de Debye-Scherrer, Laue e posteriormente com os difratometros.



A cristalografia estrutural nao s6 classifica os cristais de acordo com os 14
retfculos, mas localiza os ~itomos e moleculas que formam sua estrutura em relayao
a urn sistema de coordenadas.

Instalando 0 sistema de coordenadas em uma das celas, qualquer ponto
reticular pode ser descrito da forma

-onde aj sao os parametros axiais e mj sao numeros inteiros. Na Figura 1.2

mostramos estes parametros para 0 sistema cubico.

o espayo descrito pelos eixos iij e chamado de espayo direto, em

oposiyAo ao espayo reclproco, definido pelos vetores

de tal mane;ra que ~ •bj = au .



o espayo recfproco foi criado para facilitar a interpretay80 dos padroes de
difrayao obtidos nas tecnicas fotograficas como explicado, por exemplo, por
[BUERGER,1949], [STOUT, 1989] e [AZAROFF,1958].

A ViS80modema encara 0 cristal como formado por um retfculo, onde podem
ser definidas celas que apresentam algumas simetrias. Do ponto de vista
macrosc6pico existem 32 regras de simetria (chamadas grupos pontuais),
encontradas tanto no cristal como na sua cela.

Alguns grupos apresentam um elemento comum entre si, de forma que as 32
regras de simetria podem ser agrupadas em 7 sistemas (citados anteriormente):



Para a descricao da distribuicao atomica no retfculo sac necessarios 230
regras de simetria (230 grupos espaciais) compostos com os elementos de simetria
dos 32 grupos mais os eixos de reflexao-translacao e os espelhos de deslizamento.

Uma abordagem mais rigorosa do assunto pode ser encontrada em
[BURNS.1978].

o difratograma de urn policristal geralmente e formado por picos em
determinados angulos. caracteristicos da amostra. Para sua obtencao 0 po e
levemente compactado numa cubeta. Ela e levada para urn difratometro onde e
feita uma varredura nos angulos de incidencia do feixe.
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Figura 1.3: exemplo do difratograma de uma amostra policristalina de
Quartzo.



A altura relativa dos picos, sua POSiy80angular e largura S80 os dados que a
tecnica oferece. Destes dados podemos deduzir algumas informayoes sobre a
estrutura e composiy80 da amostra.

Bragg utilizou um artificio para explicar a difray80, ele supos que 0 reticulo
formasse pianos onde 0 feixe incidente seria refletido.

A lei de Bragg fornece uma relay80 entre a POSiy80angular do pico ( e ) e a
distancia interplanar (d) de uma determinada famma de pianos. Ela e deduzida
partindo do principio de que os pontos do reticulo formam varias famrlias de pianos.
Cada famma sendo formada por um conjunto de pianos paralelos igualmente
espayados .

.A diferenya de caminho 6ptico entre os raios ·refletidos· por dois pianos
paralelos deve ser igual a um numero inteiro (n) do comprimento de onda para que
haja interferencia construtiva, Figura 1.4.

rrer'lie do
ondo

inciden te . ,
d

• &

Figura 1.4: lei de Bragg. A distAncia entre os pontos ·m· e ·n· deve ser igual a um
numero inteiro do comprimento de onda

..
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Concluimos que a partir da posiQAo angular de um pica de difraQAo, podemos
calcular a distancia interplanar daquela famnia de pianos. Cada famnia de pianos de
Bragg corresponde a um ponto no espaQo reciproco, com coordenadas (h,k,I). A
distancia interplanar da famnia e dada por

onde bi sAc os veto res de base do espaQo reciproco e os inteiros h, k e I sAc os de
indices de Miller.

Definindo jj = hb. +k~ + l~ podemos calcular dltJcl2 a partir de

- -H·H.

obtendo uma relaQ80 geral para as distancias interplanares, valida para todas as
fam ilias de pianos de todos os sistemas cristalinos.

Utilizando as restriQoes observadas em cada sistema, obtemos sete relaQoes
que descrevem a distancia interplanar em funQAo dos indices de Miller e dos
parametros de rede.

Com estas relaQoes e possivel obter, em principio, as distancias
interplanares e as dimensoes da cela e 0 tipo de rede, ou os indices de Miller das
reflexoes, tendo os demais parametros da relaQ80.

Estes dados, a intensidade dos picos e sua largura formam 0 conjunto de
informaQoes que tornam 0 metoda de difrayAo de raios X por policristais uma
ferramenta util em varias aplicaQoes.

As amostras Iiquidas sAc formadas por atom os e moleculas dispostas numa
ordenayAo preferencial, sensivel a temperatura e a vibrayAo mecanica.

A principal diferenQa entre os crista is e os Iiquidos e que nos primeiros, os
atomos e moleculas pO$suem uma ordem peri6dica tridimensional de longo alcace.
No caso dos liquidos a ordem e de curto alcance, isto e, a interaQ80 existe quase



I Espalhamento EIAstlco de Ralos X

No caso dos IIquidos a ordem e de curto alcance, isto e, a interayao existe quase
exclusivamente entre os primeiros vizinhos. Alem disto as foryas de Iigayao entre
moleculas e muito menos forte que no crista\.

Conduziremos a explana~ao sobre a estrutura dos Ifquidos, a partir da
intera~ao da radia~ao com os eletrons e atomos. Este tratamento e usado tanto
para cristais como para amorfos e obedecem as mesmas equa~oes ate 0 ponto em
que entra nas rela~oes a restri~ao sobre a distribui~ao espacial dos centros
espalhadores [WARREN,1969]-

o maior responsavel pelo espalhamento da radiayao eletromagnatica pela
mataria sac os elatrons. Uma onda eletromagnatica ao incidir sobre um eletron
sofre urn espalhamento descrito pela eletrodinamica da forma que descreveremos a
seguir.

com freqOencia v, que se desloca na direyao de So,

ao atingir urn eletron a espalhada esfericamente. 0 modulo do campo espalhado,
medido a uma distancia R muito grande comparada com 0 seu comprimento de
onda, a dado por

e= easera
c'lR ·

·a· a a acelerayao sofrida pelo elatron, a= Eoe,
m



a sena e a componente da aceleraoao observada no ponto P ( Figura 1.5 )

Figura 1.5: espalhamento de uma onda por um eletron na origem.

Quando eo(f) incide sobre um cUomo ela e espalhada pelo eletron n na
direcao S:

Figura 1.6: onda incidente e espalhada por um eletron na posicao F"

Somando 0 campo instantaneo para todos os eletrons, 0 campo espalhado pelo
atomo fica



Chamando de P(f) a quantidade de eletrons por unidade de volume
(densidade eletronica), podemos -generalizar- esta expressao para 0 campo
eletrico da onda espalhada, no caso de urn eletron -distribufdo- no espayo:

onde a integral e 0 -fator de espalhamento por eletron- (fe) e representa a
amplitude da radiayso espalhada1 por urn eletron, expressa em unidades
eletronicas.

o fator de espalhamento atomico e entso definido como a somat6ria dos fe
de cada eletron do atomo:

A amplitude da radiayao espalhada pelo atomo e proporcional ao seu fator
de espalhamento.

Seguindo a metodologia para cristais, alguns autores [NARTEN,1979]
utilizam 0 conceito de fator de estrutura (F) no tratamento dos dados experimentais.
Sendo 0 fator F definido como

F =L /"e(21fi/l)(i-ioFi" ,

II

fn eo fator de espalhamento atomico e a exponencial e 0 termo de fase devido a
distancia entre os atomos. A soma e feita sobre os atomos do centro espalhador,

1 a teoria classica, que estamos seguindo 000 leva em conta 0 efeito Compton



escolhido (no caso dos Ifquidos) convenientemente de modo a representar todo 0

volume de material em estudo.

Como a amplitude espalhada por esta ·cela unitarian e proporcional ao seu
fator de estrutura F, conlufmos que a intensidade espalhada com 0 desvio de

direyao S - So e proporcional a IFI2
.

Portanto a estrutura de um Ifquido determina 0 seu padrao de
espalhamento, Le.: a intensidade por ele espalhada e funyao da direyao em que se
mede 0 espalhamento. Na seyao seguinte veremos 0 tratamento matematico nos
padroes de espalhamento que levam 'a informayao sobre a estrutura do meio
espalhador.



o diagrama de espalhamento de um Ifquido apresenta bandas, no lugar dos
picos obtidos com amostras policristalinas.

oJ 28

24
20
16

12

8 •...•....•..• ----------4 .5------- ~.c:::.::::=_..:=--= _
00 0.4 0.5

(sin 8)/>'

Figura 1.7: curvas experimental e de espalhamento independente para uma
amostra de poliisopreno sintatica. (A) espalhamento experimental (B) espalhamento
independente total (C) espalhamento incoerente; (D) espalhamento coerente
independente

Como as bandas sao largas, a monocromaticidade da radiayao a mais
importante do que nos po/icristais para que nao haja uma superposiyao de curvas
que tornara a interpretayao dos dados ainda mais diffciJ.

o diagrama a uma somat6ria de efeitos, a/am da difrayao. 0 -background-, a
absory8o da amostra, a polarizay8o, 0 espalhamento incoerente, 0 espalhamento
multiplo e efeito Compton S80 os efeitos geralmente corrigidos nos trabalhos que
estudam a estrutura de amostras liquidas.

Para 0 experimentador, porem, 0 que interessa e a ordenay8o estrutural da
soluyao. Para facilitar este estudo nomalmente se define um centro espalhador,
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uma especie de cela unitaria que se repete ao longo do Ifquido. Neste sentido a
curva de espalhamento contera informa~oes sobre a distancia entre centros e
tambem a distancia entre atomos do centro.

Na pratica, porem, e diffcil trabalhar com elementos leves devido ao seu
baixo poder de espalhamento. Alem disto, solu~oes formadas por moleculas
complexas formam curvas muito diffceis de serem interpretadas. Nestes casos uma
das tecnicas usadas e a da substitui~ao isom6rfica, onde se substitui um atomo leve
por um atomo pesado, sem alterar a estrutura da molecula.

Partindo da rela~ao entre 0 fator de estrutura e a intensidade do feixe
espalhado

Zernicke e Prinz [ZERNICKE,1927] deduziram pela primeira vez em 1927, a
fun~ao de distribuicao radial:

00

4nr2p(r) = 4nr2Pa + 2; Jqi(q)sen(rq)dq,
o

que relaciona a densidade eletronica p(r) com a intensidade corrigida i(q) (obtida a
partir da intensidade do feixe espalhado). 0 significado de cada urn dos sfmbolos
da rela~ao acima:

p(r) - fun~ao de distribui~ao radial que fornece densidade de centros espalhadores
Pa - densidade media

41rq - vetor espalhamento cujo m6dulo e dado por q =Tsen8

i(q) - intensidade corrigida, obtida dos dados experimentais conforme explicado
abaixo
r - distancia entre centros espalhadores.



Apesar de ter sido corrigida para Irquidos monoatomicos, ela e tambem
utilizada para soluyoes poliatomicas, tomando-se 0 cuidado, nestes casos, de se
escolher centros espalhadores com baixa interay80 entre si, como os atomos dos
liquidos monoatomicos.

Na descriy80 de soluyoes a funy80 de distribuiy80 radial e utilizada na
determinay80 da distancia media entre os centros espalhadores. As informayoes
concernentes a distancia intra-centro podem ser obtidas a partir da equay80 de
Debye [DEBYE,1915],

onde 1kj 2 e a media do quadrado da variay80 da distancia entre os centros k e j.

Normalmente a utiliZay80 destas relayoes pressupOe urn modelo a ser
testado. Neste caso 0 pesquisador, atraves de outras tecnicas, colheu informayoes
sobre a disposiy80 mais provavel das moleculas e deseja validar seu modelo. Para
isto ajusta as relayoes acima com os dados experimentais, obtendo as distancias
entre atomos.

A escolha do tratamento mais adequado aos dados experimentais e a fase
mais delicada quando se faz a analise estrutural de uma SOIUy80. Alguns
procedimentos, que mencionaremos a seguir, S80 comuns a este tipo de estudo.

Como a intensidade do feixe difratado e obtida em valores arbitrarios, deve-
se normaliza-Io a uma escala adequada. A ·unidade eletronica· (u.e.) e muito
conveniente pois 0 fator de espalhamento atomico e 0 fator de estrutura S80 obtidos
nesta unidade.

A normalizay80 e feita fazendo coincidir a curva de espalhamento coerente
independente (dada pelo quadrado do fator de estrutura do centro espalhador) com
a curva experimental, em angulos altos (e.g. 60°). Nesta regi80 espera-se n80
haver mais efeito de interay80 entre centros na curva de dados.



Como dissemos a curva de espalhamento contem nao s6 as informa90es
estruturais mas tambem 0 resultado de varios outros efeitos. Urn procedimento
simples para efetuar varias destas corre90es e obter a curva de espalhamento do
solvente e subtrar-Io da curva da solu9ao. Outra maneira e utilizar as rela90es
te6ricas para cada efeito e a partir dos valores assim obtidos subtrar-Ios dos dados
experimentais. Para maiores detalhes sobre as rela90es te6ricas desenvolvidas ver
por exemplo: [PETKOV, 1989], [MILBERG, 1958], [CROMER, 1967], [CROMER,
1968], [WARREN, 1966], [WARREN, 1970], [CROMER, 1965], [LEVY, 1959],
[PINGS, 1968], [ERGUN, 1970], [HAJDU, 1972].

Normalizadas, as intensidades I(s), elas sac corrigidas (i(s)) , de acordo com
a rela9ao [JOHANSSON,1989],

i(q) =I(q)- Lnj//(q),

onde da intensidade obtida experimentalmente e subtrarda a parte correspondente
ao espalhamento coerente independente.

Os dados assim tratados podem ser levados ao computador e estudados a
partir das relayoes de Debye e Zernicke.



CapItulo II

,Optica dos Difratometros de Raios X

Si:RVIC;:O DE BIBlIOTECA --E INfORMAc;:AO - lFose
FIS1CA
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Neste capitulo faremos uma breve revisao dos varios arranjos utilizados em
difratometria, sob 0 ponto de vista da 6ptica envolvida.

A difratometria de raios X e uma tecnica experimental que fornece a intensidade
difratada por um material em funyao do angulo de espalhamento (difratograma), para
uma dada energia de f6tons. Os difratogramas sao obtidos em um equipamento
chamado de difratometro de raios X, que e constituido de uma parte mecanica que
promove a varredura angular ~.de elementos 6pticos tais como fonte de raios X,.
amostra, fendas, monocromador, filtro e detetor.

A fonte de raios X, normalmente um tubo selado com janelas de Be, produz um
espectro branco de radiayao de freamento superposto a um conjunto de Iinhas
caracteristicas de fluorescencia do alvo utilizado, estendendo-se de alguns keV ate 0
valor correspondente a tensao aplicada entre catodo e anodo (em geral, de 10kV a 50
kV). Este espectro pode ser Iimitado atraves de filtros ou monocromadores.

As fendas Iimitam 0 percurso e divergencia do feixe, controlando assim tanto as
resolu~oes angular e de energia, como a radia~ao de fundo incidente sobre 0 detetor
(normalmente um cristal cintilador acoplado a uma fotomultiplicadora).

As divergencias de feixe e as resolucoes sao normalmente expressas em
termos da largura a meia altura (FWHM, full width at half maximum) de uma
distribuicao que pode, ou nao, ser gaussiana. 0 quociente deste parametro pela
largura a um-decimo da altura (FWTM, full width at tenth maximum), FWHM/FWTM,
serve como um indicativo de desvios em rela~ao a uma distribuicao gaussiana.

A divergencia angular do feixe e analisada em termos de duas componentes:

(i) divergencia radial, medida no plano de espalhamento, Le., 0 plano definido
pelo eixo do feixe incidente e 0 eixo do feixe difratado;

(ii) divergencia axial, medida em urn plano perpendicular ao plano de
espalhamento.

Neste trabalho chamamos de geometria a idealiza~ao da disposi~ao dos
elementos 6pticos no difratometro .

.As geometrias utilizadas em difratometria podem ser divididas em duas classes,
segundo 0 usa, ou nao, da focalizacao do feixe de raios X. 0 usa de focalizacao
permite um melhor compromisso entre intensidade difratada disponivel no detetor e
resolu~ao angular.

A geometria de Bragg-Brentano foi a primeira a utilizar focaIizacao, que era
obtida atraves de amostras policristalizas curvas. A curvatura da amostra, embora'
maximize a intensidade difratada para uma dada resolu~ao angular, torna diflcil 0
acesso aos angulos baixos. Dai a introducao da parafocaliza~ao, que utiliza amostras
planas.
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Normalmente as amostras sac utilizadas em reflexao, i.e.: 0 feixe difratado deixa
a amostra pela mesma face em que incide. Contudo, quando finas e montadas sobre
substratos amorfos e transparentes aos raios X, elas podem ser utilizadas em
transmissao, i.e.: 0 feixe difratado deixa-as pela face oposta aquela em que incide. 0
mesmo se aplica aos monocromadores, que podem ser projetados para 0 caso Laue
(transmissao) ou Bragg (reflexao).

Estas opooes, adicionadas do use, ou nao de monocromadores levam a'
seguinte classifica080 das geometrias de difratometros:

Bragg-Brentano
Parafocalizante sem monocromador
Parafocalizantes com monocromador
(amostra-monocromador);

Transmissao-Transmissao
Transmissao-Reflexao
Reflex80-Reflex80
Reflexao-TransmisS80

Sob 0 ponto de vista da mecanica de rotaoao, ha tr~s tipos de varredura
angular: (i) 29, (ii) 9-9, (iii) 9-29. No primeiro caso a fonte e a amostra permanecem
im6veis e somente 0 detetor se movimenta (e 0 caso da cAmara de p6, onde 0
movimento do detetor e substitufdo por um filme cilfndrico). No segundo caso, que e
utilizado neste trabalho, a amostra permanece im6vel enquanto 0 tubo de raios X eo·
detetor giram com a mesma velocidade angular em torno do centro da amostra. No
terceiro caso, mais comum entre os equipamentos comerciais, 0 tubo permanece
im6vel enquanto a amostra e 0 detetor giram em torno do centro da amostra com
velocidades angulares na proporoao de 1 para 2, respectivamente.

Na apresentaoao das geometrias a seguir, utilizaremos as definiooes de:

circulo de focaliza~o (ou circulo de Rowland): que passa por tres pontos, dois
focos (e.g. 0 alvo da fonte e sua imagem) eo objeto iluminado (e.g. amostra).

circulo difratometrico: cfrculo centrado no objeto i1uminado (amostra ou
monocromador) e que passa por um foco (e.g. 0 alvo da fonte) .

.a) Feixe Paralelo

Nesta geometria 0 feixe nao e focalizado. 0 tubo e trazido 0 mais pr6ximo
possivel do cristal monocromador plano para evitar perda de intensidade. 0 feixe
incide sobre a amostra dentro de um capilar e e detectado por um detetor (ou por um
filme) colocado ao longo de um circulo difratometrico.

A resoluySo nesta geometria e determinada por dois fatores: 1- a largura
intrinseca do cristal monocromador e 2- a distAncia entre 0 crista I e a amostra.
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Quanto maior a largura intrfnseca, menor a resolucao em energia. Quanto maior
a distcincia cristal-amostra, maior a resolucao angular. 0 aumento desta distcincia,
pOrl3m,tem 0 efeito de diminuir a relacao sinal/rufdo.

Alguns autores como [HERMS, 1984] e [KURAHASHI, 1991] fizeram estudos
comparativos entre geometrias e apontam a boa resolucao angular e a intensidade
adequada como caracteristicas desta configuracao.

Figura 2.1: geometria -Feixe Paralelo~.(f) fonte, (m) monocromador, (a) amostra, (d)
'detetor

(i) A amostra e policristalina, i.e., contem inumeros cristais com orientac6es
aleatorias.

(ii) Dados dois pontos, D e F, sobre um circulo 0 cingulo a entre as cordas FA e
AD e independente da posiCaode A sobre 0 arco FD.

Assim, se curvarmos a amostra policristalina sobre 0 cfrculo e usarmos uma
reflexao tal que 28=180o-a, sempre haveni um microcristal, em qualquer posiCao que
ira difratar um raio de F sobre 0 ponto D.

Se d=FD, entao d=2Rsen(28). Dados d e 28, fica definido 0 cfrculo de
focalizacao, passando por FeD com raio

R= d
2sel1(2fJ)
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Este e um exemplo em que todas as Iinhas de difracao ocorrem
simultaneamente, sendo possivel tanto usar um filme ou um detetor pontual. Neste
caso a varredura e feita movimentando somente 0 detetor.

Esta geometria apresenta duas desvantagens: 1- dificil acesso a angulos
baixos. 2- 0 intervalo angular (26) e Iimitado pela posioao relativa do tuba e da
amostra.

c) Parafocalizante

Esta e uma variacao da geometria de Bragg-Brentano. A diferenoa consiste em
deixar. a amostra plana, tangenciando 0 circulo de focalizaoao (ou circulo de Rowland)
e concentrar 0 feixe sobre esse ponto (Figura 2.3).

d) Transmissao- TransmissAo

Neste arranjo e nos tres outros descritos a seguir, sAo utilizados
monocromadores. A utilizacao de monocromador, antes ou depois do feixe difratar na
amostra, determina dois circulos de focalizaoAo (Figura 2.4). 0 primeiro circulo e
definido pelo toco do tuba de raios X (t) a amostra (a) e a -imagem- (i1) do foco do
tuba produzida pela reflexao na amostra. 0 segundo circulo e detinido por i1, pelo
monocromador, m, e pela -imagem- (i2) de i1 atraves da retlexao no monocromador.
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o difratograma e obtido atraves da rotacao da amostra e do conjunto
monocromador/detetor (d), em torno do eixo da primeira. A velocidade de rotacao do
monocromador/detetor e duas vezes a da amostra.

Esta geometria nao e muito usada por atenuar 0 feixe incidente em dois dos
seus elementos opticos, Iimitando sua aplicacao a amostras muito pouco absorventes.

Nesta geometria a amostra transmite 0 feixe incidente e 0 crista I
monocromador 0 reflete. Mostramos na Figura 2.5 uma representacao desta geometria
utilizando urn cfrculo difratometrico formado pela amostra (a) e pela fonte (f), e por urn
cfrculo de focalizacao, formado pelo monocromador (m) pela imagem da fonte (i1) e
seu foco (d), onde e colocado 0 detetor.

A varredura angular tambem e feita ratacionando a amostra e 0 conjunto
monocromador-detetor em torno do eixo da amostra.



11. Optics de Dlfrat6metros de Rslos X

f) Reflexao-Reflexao

Aqui ocorre reflexao na amostra e no monocromador.

Dependendo como a amostra e 0 tubo est80 posicionados, um em relaC80 ao
outro, 0 arranjo diz-se simetrico ou assimetrico.

Os dois arranjos sao encontrados nas camaras de Guinier, onde 0 diametro
tfpico para 0 circulo de focalizacao da amostra fica em tomo de 160mm.

Nestes casos a amostra e curva e novamente surge a Iimitacao com respeito
ao intervalo angular alcanyado. No arranjo simetrico as camaras permitem aces so a
angulos que vao de 55 a 90 graus enquanto no arranjo assimetrico 0 intervalo vai de
30 a 60 graus [KlUG, 1974].

i) simetrico

Neste caso 0 circulo de focalizaC80 -dad-, Figura 2.6, passa por focos da fonte
(d) distribuidos simetricamente como mostrado na Figura. Cada par -dd- e resultado da
difracao por uma familia de pianos da amostra -a-.

·0 padrao de difraC80 pode ser observado em qualquer uma das duas metades,
por filme ou detetor. Note que para isto a amostra deve ser curva .

.ii) assimetrica

Na disposiC80 assimetrica a amostra e plana e 0 segundo circulo de focalizacao
(af) , Figura 2.7, equivale a geometria -Parafocalizante sem monocromador-.
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o difratograma e observado movimentando 0 conjunto monocromador-detetor e
fonte numa varredura 9-9 ou 0 conjunto monocromador-detetor e amostra numa
varredura 9-29.

Nesta geometria a amostra reflete e 0 monocromador transmite 0 feixe
incidente. Representamos esta geometria na Figura 2.8 utilizando um crrculo
difratometrico (fai) e um crrculo de focalizav80 (mdi).

Em ·i· e formada uma imagem virtual da fonte. Uma imagem real e formada no
foco (d) do monocromador onde e posicionado um detetor. Neste ponto e posicionado
o detetor (d).
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Como na geometria anterior, a varredura angular pode ser feita no modo a-a ou

Nesta secyao descreveremos a geometria de alguns monocromadores
indicando alguns cristais mais usados. Indicaremos tambem tres tecnicas de curvatura
para cristais monocromadores e finalmente dedicaremos alguns paragrafos a
apresentayao do diagrama de DuMond.

Esta seyao foi baseada nas referencias ·X-Ray Monochromators· de
Matsushita e Hashizume [MATSUSHITA, 1983] e ·X-Ray Analysis Papers· [PARRISH,
1965]

A descriyao adequada dos monocromadores utiliza a teoria dinamica de
difraoao atraves de conceitos como refletividade, largura intrinseca, fator de assimetria,
etc.

.Os monocromadores diferem muito dependendo da qualidade estrutural do
cristal utilizado, indo desde 0 cristal perfeito ate 0 crista I mosaico. Fixando-se nos
crista is ·perfeitos·, descreve-se 0 comportamento do monocromador em funoao da
curva de refletividade. A refletividade depende do Angulo de incidencia do feixe (9)
pr6ximo ao Angulo de Bragg e da constante dieletrica (e=1-2~-2i~) :

(8-0)2 +b2
R.= (8+0)2 +b2 '
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1 ----- r···············1
: i

I

"

Figura 2.9: curva de refletividade que mostra a regiao angular na qual ocorre
fenomeno da difraQao.R-refletividade; n-Iargura intrfnseca.

A refletividade e adimensional e se restringe ao intervalo de 0 a 1. A largura
intrfnseca, n, e dada em unidades angulares e e da ordem de segundos de arco para
cristais perfeitos, correspondendo a regiao de reflexao total quando a absorQao e
desprezada.

o corte do cristal determina 0 angulo entre a superffcie do cristal e a familia de
pianos de difraQao (ex). Se ex=O diz-se que 0 monocromador e simetrico. No caso de
reflexao assimetrica (CX*O) existem duas larguras intrfnsecas: uma de entrada (coe,
-aceitancia-) e outra de safda (ms)da reflexao.

Estas grandezas estao relacionadas com a largura intrfnseca do cristal simetrico
(n) atraves do fator de assimetria

b = Isen( 8B - a)l
sen(8B +a) ,
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Q
(J) =-

8 Jb'

No caso assimetrico as dimensoes espaciais dos feixes tambem sac alteradas pela
reflexao assimetrica. Mostramos estas duas propriedades, aceitancia e largura do
feixe, para um cristal assimetrico na Figura 2.10. 0 uso da assimetria pode resultar,
em alguns casos, em um melhor aproveitamento do feixe produzido pela fonte de raios
X.

Figura 2.10: um feixe incide sobre um cristal assimetrico. A seyao transversal do
feixe incidente (La) e maior que a do feixe refletido (Ls), mas sua aceitancia (roe) e
menor.

o monocromador mais simples e construido a partir de um cristal plano cuja
face de corte e paralela a uma familia de pianos de difrayao (Figura 2.10). Como a
refletividade varia Iinearmente com 0 m6dulo do fator de estrutura, 0 corte e feito
preferemcialmente ao longo dos pianos com maior fator de estrutura.

Observando a lei de Bragg, vemos que 0 cristal pode difratar, para uma
distancia interplanar -d-, um comprimento de onda A e seus harmOnicos, AJ2, AJ3, etc.
Quando 0 experimento requer um feixe monocromatico, busca-se uma soluyao
utilizando cristais como CaF2 e diamante que possuem baixa refletividade em difrayao·
de ordem 2 ou acima. Outras SOIUy08Ssac adicionar filtros ou manter 0 tube de raios X
sob um potencial inferior 80 necesario para gerar os harmOnicos. Este procedimento,
porem, tem 8 desvantagem de reduzir 0 numero de fotons gerados.
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Figura 2.10: monocromador plano

Fankuchen e 0 nome de outro· monocromador obtido fazendo-se um corte
assimetrico no cristal, Figura 2.11.

Curvando 0 cristal simetrico plano obtemos 0 cristal de Johann, Figura 2.12.

Neste arranjo 0 raio de curvatura e duas vezes 0 raio do circulo de focalizacao
(caustica). Como vemos na Figura 0 foco e alargado (nao pontual), ao longo da
caustica.

De acordo com [PARRISH, 1965], a partir de estudos feitos por [BROGREN,
1955], a aberracao no foco e reduzida pela distorcao elastica da estrutura cristalina
que compensa parcialmente a descoincidencia dos circulos de focalizacao e curvatura.



II. Optics de Dlfrst6metros de Rslos X



II. Optics de Dlfrst6metros de Rslos X

Para esta geometria cristais como mica, quartzo e gipsita tem sido usados com
espessura de alguns decimos de milimetro.

As principais diferen~as em rela~ao ao arranjo de Johann esta na perda de
intensidade devido a transmissao e sua aplica~ao para fontes extensas.

o monocromador do tipo espiral-Iogaritmico tern seu cristal simetrico curvo ao
Iongo de uma curva da forma

A caustica deste monocromador tambam a do tipo r=exp(Acp) e encontra a
primeira curva no foco. Como vemos na Figura 2.14 este tipo de monocromador
permite que urn foco puntual seja obtido a partir de uma fonte extensa.

o monocromador de Johannson a construfdo a partir do crista I de johann, onde
e feito um polimento para fazer coincidir 0 cfrculo de focalizaQ80 com 0 de curvatura.

Com este procedimento as aberraQoes presentes no monocromador de Johann
sac resolvidas.

'Repetindo 0 processo de fabricaQao acima (curvatura e polimento) para um
cristal assimatrico obtemos 0 monocromador de DuMond-Kirkpatrick, que igualmente
remove as aberraQoescronicas do monocromador de Cauchois.

Os monocromadores de multiplas reflexoes utilizam as ideias basicas
mencionadas acima. Suas propriedades de focalizaQao, resoluQao, rejeiQao de
harmonicos, etc, podem ser encontradas em Parrish (1965) e Matsushita (1983).

Alam dos cristais ·perfeitos· sac utilizados tambem crista is mosaicos na
construQao de monocromadores. Estes sac formados por monocristais Iigeiramente
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desalinhados, ou seja, os pianos de difracao sofrem uma descontinuidade (devido a
inclinayao) entre os monocristais.

o cristal mosaico aumenta a intensidade do feixe refletido, em relacao ao·
monocristal, porque seus blocos mosaicos estao em condicoes de difracao para varios
comprimentos de onda. Com isto 0 cristaI mosaico perde na resolucao em energia.

Tipicamente um monocristal possui um largura intrrnseca de alguns segundos
de arco, enquanto que 0 cristal mosaico pode atingir ate decimos de grau. Em termos
de energia, largura intrrnseca do monocristal e da ordem de alguns eletrons-volts,
enquanto que para crista is mosaicos e da ordem de centenas de eletrons-volts.

d) Tecnicas de curvatura

As tecnicas mais utilizadas para se obter a curvatura de cristais em
monocromadores sao:

i) Quatro cilindros - consiste em deformar elasticamente 0 crista I atraves da
ac;aode dois pares de cilindros com espac;amentosdistintos.

ii) Prensa - 0 crista I e prensado entre dois blocos com superficies usinadas com
a curvatura desejada.

iii) Corte triangular - a lamina cristalina e cortada na forma triangular, fixada'
atraves de um dos lados e flexionada atraves da aplicac;ao de uma forca no vertice
oposto.

A tecnica dos quatro-cilindros, tem a desvantagem de restringir os caminhos
6pticos aqueles permitidos pelos cilindros internos.

Na tecnica da Prensa 0 cristaI e protegido pela pr6pria peya que causa a
deformacao formando um monocromador robusto. Deve-se tomar cuidado, porem,
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para que 0 cristal fique em contato com os blocos somente nas areas de pressao para
evitar deformayoes espurias na lamina.

Para um cristal de Si com O.4mm de espessura, uma mordedura de 2mm em
cada borda e suficientemente para flexiona-Io.

c----:J
Q-Il

Figura 2.16: curvtura por moldes cilindricos. Vemos as duas metades entre as
quais 0 cristal e prensado. Para reduzir 0 contato entre os dois blocos e 0 cristal pode-
se construir um sulco tambem na metade c6ncava .

Figura 2.17: tecnica do corte triangular para deformacao de cristais em
monocromadores

Apesar de nao serem essenciais, os metodos graficos auxiliam na compreensao
e no projeto de elementos 6pticos dando uma visao intuitiva dos fen6menos
envolvidos .

.Estes elementos descritos no espaco a-A (angulo-comprimento de onda)
formam os diagramas de Dumond, que exemplificaremos a seguir.

Nesta descriyao uma fonte de tubo selado gera um espectro limitado (l\A) com
divergencia (l\6) definida, assinalado como ·SR· na Figura 2.18. As fendas que Iimitam
a divergencia sao mostradas na figura com 0 sfmbolo ·S·.
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o cristal (C) segue uma relay80 senoidal entre 9 e A, mas como 0 cristal possue
uma largura intrfnseca a senoide deve ser representada por uma faixa senoidal com
largura correspondente a largura intrfnseca do crista!.

Neste exemplo vemos que 0 cristal refletira apenas na regiao de intersecyao
entre C,S e SA.

~SR

S

Figura 2.18: diagrama de DuMond

Como a fenda soller tem a funyao de Iimitar a divergencia axial, ela nao e·
representada no diagrama de DuMond, que descreve apenas a divergencia radial A9.



Capitulo III .

o Difratometro Proposto



o goniometro por n6s projetado e testado segue a geometria de
parafocalizayso. Com 0 acrescimo de um monocromador ela passou a ser de
reflexso-reflexso, segundo a nomenclatura seguida no capitulo II, seyso 11.2.

A novidade deste goniometro esta no seu mecanisme de movimentayao. Ao
inves de engrenagens usamos um sistema com fitas de ayo.

Cada fita trabalha tracionada entre um disco de ayo e urna das laterais de
urn carro (Figura 3.1). Sendo as fitas flexiveis e rnantidas sob tracao gracas aos
torques aplicados pelos brayos da fonte de raios X e do detetor, 0 movirnento do
carro faz com que elas se enrrolem so~re os discos concentricos, transformando
urn unico movimento de translayso x em duas rotayoes contrarias e sincronizadas .

o carro, as fitas e os dois discos concentricos estao na parte de traz do
difratometro. Na parte da frente estao a torre e 0 detetor fixos em dois outros
discos, Figura 3.3. Eles produzem urn torque nos discos de traz grayas a forma
como estso Iigados. Os dois discos que movimentam 0 brayo da torre, urn atras e
urn na frente, estao rigidamente Iigados, assim como os dois que movimentam 0

braco do detetor. Entre os dois conjuntos, entretanto, existem dois rolamentos de
esfera que permitem um movimento concentrico dos dois mecanismos . Um outro
par de· rolamentos, coaxial com 0 primeiro, desacopla a rotayso dos cilindros em
relayao a carcaca do equipamento (rolamentos mais externos mostrados "8 Figura
3.4).
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III. 0 Dlfrat6metro Propos to

1-Brayo da fonte de raJo-X e fendas de fonte
2-Brayo do detetor de raja-X, fendas e monocromador
3-Porta-amostras
4-ConJunto de dols elxos concantricos
5-Discos com 0 rnesmo ralo R
6-Fitas de ayo
7-Gulas c1Undricosretlflcados para os rolamentos linea res
a-carro de transla~o com roIamentos lineares
9-elxo sam JIm
10-Motor de passos
11-contra-peso do tubo de rala-X
12-Tubo de ralo-X
13-Parafusos de nlvelamento
14-Presilhas para as fitas de ayo

Figura 3.1: vista traseira e perfil do difratometro. As figuras 3.3, 3.5a, 3.6 e
3.8 mostram os detalhes mais importantes do equipamento
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Detetor de
raio-X

Figura 3.2: detalhe de funcionamento do sistema de movimenta98o por litas.
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Figura 3.3: rolamentos e conexao entre os discos dianteiros e traseiros.
Detallh~ simplificado da figura 3.1. Nesta figura os discos traseiros sao mostrados

no item 5 e os dianteiros suportam os itens 1 e 2.
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o movimento do carro e regido por um fuso acoplado a um motor de passo.
o fuso passa por dentro do carro que possui um rosca fixa em contato com 0 fuso.
Quando 0 fuso gira, a rosca acompanha 0 fio do parafuso e 0 carro se movimenta
para cima ou para baixo conforme a direyao de rotayao do fuso.

o resultado da subida ou descida do carro e a variayao positiva ou negativa
da posiyao angular dos brayos, do detetor e do tubo. Como, por construyao, os dois
brayos sempre sofrem a mesma variayao angular, no mesmo sentido (+A9, -A9),

eles sempre estarao na mesma posiyao em relayao a linha horizontal que passa
pelo centro dos discos ( se inicialmente tiverem side alinhados em 9=0°).

Quando os brayos estao alinhados, 0 feixe de raios X colimado cruza 0 eixo
difratometrico (0 eixo em tomo do qual giram os discos). A amostra e posicionada
tangenciando sua superfrcie neste ponto de cruzamento e alinhada ao longo do
feixe.

Utilizamos um motor de 5 fases na configurayao de 1000 passos por volta
(0.36° por passo). As caracterfsticas de torque do motor,

Ao longo do projeto experimetamos uma fita de ayo, com resist~ncia a trayao
de 1200-1400 Nlmm2, em tr~s espessuras diferentes: 300, 150 e 50 microns, todas
com 14 milfmetros de largura. A fita de 300 microns se mostrou muito rfgida,
interferindo na posiyao angular dos brayos, principalmente do detetor. A fita de 50
microns possuia 6tima flexibilidade e boa resist~ncia a trayao (ver Tabela 3.1).
Porem, sua baixa resist~ncia a ruptura perto das bordas, onde existem furayoes
(Figura 3.4), tornou seu use desaconselhavel.
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Tabela 3.1: especificaQso da f~as utilizadas no difratOmetro. Resist~ncia a
traQao das fitas: 1200-1400 Nlmm2

A fita de 150 microns foi escolhida como a mais adequada e a empregamos
nos testes decritos no capitulo V.

1
000 lL C J

1000 C__ --")

Figura 3.4: fura9So das fitas utilizadas na movimentayao dos brayos do
difratOmetro

Os tr~s furos da esquerda sac para passagem de tr~s parafusos que

pressionam as fitas entre uma lAmina e a lateral do carro. 0 parafuso e rosqueado
no carro e as fitas ficam rigidamente ligadas a ele.

Em cada disco foi feita uma rosca. Um parafuso passa pelo oblongo da fita
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pressionando-a entre 0 disco e uma presilha. Isto mantem as fitas rigidamente

presas aos discos traseiros.

Na fita do detetor ainda existe mais um furo na extrema direita. Pelo mesmo
processo de compressao a fita e agarrada por uma mandibula da peya de
alinhamento fino do detetor (descrita na letra (e) desta seyao ).

Na parte da frente do goniometro estao dois brayos. 0 da fonte contendo:
torre de raios X, soller e fendas; brayo de deteyao contendo: fenda, monocromador
e detetor.

Idealmente 0 torque aplicado pelo peso da torre de raios X sobre os discos e
igual a componente vertical do peso da torre vezes a distancia centro de gravidade
da torre-centro do eixo do difratometro. No caso em que a componente vertical do
peso eigual ao pr6prio peso 0 torque aplicado e da ordem de 2000N·cm.

Este torque e compensado pelo torque aplicado pela fita ao mesmo disco.
Assim, a fita fica sujeita a uma trayao, transferida ao fuso axialmente. No caso real
o torque necessario para girar 0 fuso depende desta forya axial, do numero de fios
por unidade de comprimento do fuso e do coeficiente de atrito entre 0 fuso e a
porca.

Utilizamos um motor capaz de um torque menor (96N·cm) construindo um
contrapeso para a torre. 0 contrapeso foi instalado no disco de traz correspondente
ao da torre, do lado oposto ao brayo da torre. Figura 3.3a. Com isto podemos
reduzir 0 peso efetivo da torre a valores adequados, que mantenham as fitas
esticadas mas sem sobrecarregar 0 motor. Durante parte do experimento
utilizamos 0 contrapeso diretamente sobre 0 carro. Figura 3.5b.



Para geradores de raios X com cabos de alta-tensao pesados e pouco
f1exfveis, 0 cabo aumenta 0 peso sobre 0 carro. Para estes casos, alem do
contrapeso adequado, a base do goniometro deve ser desenhada para permitir a
livre movimentacao do eabo em angulos baixos.

o braco do detetor apliea um peso suportavel (=10N) pelo motor utilizado,
nao necessitando de contrapeso. Alem 'do detetor 0 braco de dete~ao serve de
base para 0 monocromador, a fenda de recep~ao e fenda de espalhamento.



o deslocamento vertical do carro t§ produzido pelo fuso de 24 fios por
polegada, acionado pelo motor de 1000 passos por revolu980.

Uma transla980 x do carro t§transformada em rota90es +9 e -9 dos discos,
desde que possuam 0 mesmo raio A, atravt§sdas fitas flexfveis.



25.4 P
x= 24 1000

o deslocamento angular (9) pode agora facilmEmteser escrito em fun9So do
numero de passos,

8= ~=8.7271'10-6 P(rad)=5.000.10-4(gra~,

Considerando agora a espessura da fita de a90, 150microns, podemos
recalcular 9 utilizando 0 raio efetivo correspondente ao raio do cilindro mais a
metade da espessura da fita,

Rq =121.27+0.08 mm

8= RX =4.99·10-4. graus
ef

A varia9So angular m4xima depende do deslocamento m4ximo do carro,
estabelecido durante a constru980 do aparelho. Nesta fase foi deixada uma
dist4ncia ao Iongo dos eixos do carro, de 206mm.

Como a altura do carro ~ de 100mm, sobram 106mm para movimenta9So,
que corresponde a 50°,



ParafocalizaQio ou

VariaQao angular mrnima 0.0005 graus

Para 0 funcionamento adequado do goniOmetro a instalayao dos eixos do
carro e dos rolamentos dos discos deve ser feita atentando para nao se deixar
folgas.

Os rolamentos entram sob pressao para evitar qualquer folga no mecanisme
dos discos. Os eixos do carro devem ficar 0 mais espayados possfvel para tracionar
o carro ao longo da sua largura. Com isto reduzimos a folga que pemitiria 0 carro
ter um pequeno movimento de giro que tornaria desigual os 4ngulos dos dois
brayos. Tambem para evitar este jogo, 0 carro possui tr~s rolamentos. dois para um
eixo e um para 0 outro eixo (Figura 3.6).
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Figura 3.6: vista dos rolamentos internos do carro, Item 8 da figura 3.1. 0
carro possui dimensoes de 100x242 mm com espayamento entre eixos de 184mm.

Ap6s a montagem, os cuidados com 0 aparelho se resumem em manter as
fitas de ayo e as bordas dos discos trazeiros Iivres de sujeira e protegidos da
oxiday80.

A sujeira ou a oxiday80 entre as fitas e os discos provocam uma alteray80
n80 controlada entre 0 passe do motor e a variay80 angular dos brayos.

,

Outro cuidado na manuteny80 e manter 0 parafuso lubrificado para reduzir 0
desgaste por atrito com a rosca do carro.

Para fazer 0 alinhamento fino do monocromador utilizamos um suporte
elastico. 0 suporte elastico, feito de ayo inox, permitia a movimentay80 em dois
graus de liberdade: um de rotay80 para ajuste do angulo de Bragg do moncromador
e outro para tornar a superficie do cristal paralela ao eixo do difratometro.
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Outro sistema projetado para facilitar 0 alinhamento 6ptico se localiza sobre
o disco de traz concernente a movimentacao do detetor. Uma peca tendo uma
mandfbula de um lade e uma garra do outro, segura a fita com a mandfbula e e
engatada a cabeca de um parafuso pela garra. 0 parafuso esta apoiado no disco
trazeiro do detetor.

Figura 3.7: detalhe da peca de alinhamento do detetor, correspondente a um
dos !tens 14 da figura 3.1, instalado no disco (cilindro) traseiro, responsavel pela
movimentacao do braco de detecao. A parte m6vel da peca agarra a fita de aco
que tem seu comprimento efetivo ajustado pelo parafuso mostrado. A parte fixa e

colocada na superffcie do cilindro com raio de 121.27mm.

Girando 0 parafuso fazemos 0 disco girar e com ele 0 braco de detecao. 0
parafuso tem um curso de 10mm 0 que equivale a uma variacao de 4.7° no braco
do detetor. Feito 0 alinhamento a presilha que fixa a fita nos cilindros pode ser
novamente apertada.

o braco da fonte contem dois mecanismos de auxflio no alinhamento do
tubo. 0 primeiro e um mancal conico cujo eixo de rotacao e paralelo ao eixo do
difratometro. Um parafuso libera ou fixa a torre na posicao adequada. Este
mecanismo e usado para fazer 0 feixe de raios X passar pelo centro do
difratometro.
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Figura 3.8: vista de perfil do maneal eonieo e do sistema de alinhamento das
fendas. Esta peya e instalada no brayo da torre eonforme mostrada no apendiee II.
o maneal conieo permite que 0 suporte da fonte seja posieionado (girando num
plano perpendicular do eixo do difratometro) de forma a fazer 0 feixe passar pelo
eixo do difratometro.



o segundo ~ um parafuso passante entre a chapa na qual a torre esta fixa e
a chapa que a suporta ( 0 bra90 propriamente dito). Tr~s porcas servem para fixar 0
parafuso. Girando 0 parafuso fazemos as duas chapas se aproximarem ou
afastarem. Este dispositivo permite ajustar 0 plano do alvo do tubo de raios X
paralelamente ao eixo do difratOmetro (Figura 3.8).

Ao longo das medidas utilizamos dois porta-amostras. 0 porta-amostra
inicialmente projetado era fixe na -espinha- (chapa vertical) do goniOmetro. Possuia
um parafuso para ajuste de altura da amostra que ficava sobre uma mesa de
alumrnio. A mesa possuia dois rolamentos lineares para 0 movimento vertical. 0
parafuso empurrava a mesa para cima ou deixava-a descer quando desrosqueado.

Posteriormente passamos a utilizar um porta-amostra preso a base do
goniOmetro. Este novo modelo, alam de permitir a regulagem de altura da amostra,
como 0 anterior, permite 0 alinhamento de nrvel em duas direyees: paralela e
perpendicular ao caminho 6tico, grayas a um sistema com tr~s parafusos. Estes
dois novos graus de liberdade tornaram possrvel completar 0 alinhamento tubo-
amostra-detetor.

Nos dois casos as amostras policristalinas eram depositadas numa cubeta
de vidro sobre a mesa.

Para as amostras Irquidas foi construrdo um suporte especial sobre a mesa
do porta-amostra. 0 suporte constituia-se de uma -capela- fechada para manter a
atmosfera saturada e uma cubeta onde ficava a amostra, dentro da capela.
Utilizamos cubetas de plastico, a90 inox e vidro.

A -capela" feita a partir de um cano de PVC, a urn semi-cilindro cujo eixo
coincide com 0 do difratOmetro. Sobre 0 cilindro foram abertas janelas de entrada e
sarda do feixe, vedadas com filme de poliaster. Esta geometria permite que os
feixes de entrada e sarda atravessem as respectivas janelas perpendicularmente ao
filme de poliester, independentemente do Angulo de difrayao, sempre sofrendo a
mesma atenua9ao.

111.2Descrl~lo Optlca
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A descriQao 6ptica do goniometro visa fornecer as condiQoes de trabalho do
aparelho, do ponto de vista da 6ptica de raios X. Ou seja, estaremos interessados
nos conceitos de divergencia, aceitancia, largura de reflexao, foco, cfrculo de
focalizacao, curvatura e raio difratometrico aplicados no nosso caso particular.

o difratometro utiliza a geometria de parafocalizacao. Ap6s os primeiros
testes com crista is foi acrescentado um ,monocromador na geometria de reflexao-
reflexao, necessario para os estudos de materiais amorfos..

o comprimento dos seus bracos foi escolhido de maneira a formar urn raio
difratometrico de 170mm. Esta escolha influi na intensidade do feixe difratado e na
resolucao angular. A resolucao angular aumenta com 0 raio difratometrico, e a
intensidade do feixe diminui com 0 inverso do quadrado do raio.

Em todos os experimentos utilizamos urn tube selado de 1500 watts com
alvo de cobre , foco de 0.04x8mm, -take-oW angle de 6°, acionado por urn
gerador Kristaloflex da marca Siemens.

As fendas Iineares e a fenda soller sac fabricadas pela empresa Philips. As
fendas sac feitas a partir de dois cilindros de tantalo numa base de aco inoxidavel.
Empregamos fendas de 40, 80, 120, 440 e 880 microns.

Fenda (mm) Divergencia

0.04 0.00044 rad 0.03°

0.08 0.00088 rad 0.05°

0.12 0.0013 rad 0.08°

0.44 0.0048 rad 0.28°

0.88 0.01 rad 0.56°
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A soller ~ construrda com lAminas de aQOinoxidavel de 12x8 mm de area. 0
espaQamento entre elas ~ de O.52mmformando uma"pilha com 19mm de altura.

o monocromador foi feito por n6s seguindo a geometria de Johann.
Curvamos um cristal de Silrcio cortado simetricamente na dire9so (111).
Empregamos a tE~cnicade mordedura entre duas supertrcies cilrndricas ( descrtta
com mais detalhes na se9So 11.2)com raio de 450mm, ou seja, raio de focaliza9So
de 225mm. Este raio foi escolhido por exigir um comprimento acettavel para 0

braQodo difratOmetro.

o cristal monocromador foi curvado ao longo do seu comprimento (15mm) e
instalado sobre 0 suporte elastico a 109mm do ponto de focalizavao do feixe
espalhado. 0 monocromador foi posicionado a 14.220 do feixe incidente para refletir
os pianos (111).

A aceitAncia do cristal e calculada conforme mostrado na Figura 3.9. Para 8=
80 0 Angulo de incid~ncia do feixe e igual ao Angulo de Bragg. Para 8~0 0 Angulo
de incid~ncia do feixe sobre 0 cristal e igual a p. 0 cristal refletira 0 feixe incidente
enquanto 0 desvio

5=dy
dx'
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Resolvendo a equaQao acima para y em funyao de x e fazendo a derivada
podemos montar 0 grafico mostrado na Figura 3.10. Vemos nesta Figura 0 desvio
em funyao do Angulo de incid~ncia, de onde tiramos a aceitAncia do monocromador
que utilizamos:

Dire~iio dos pianos de
/ Bragg no ponto P

crrculo de curvatura
do monocromador
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Figura 13.10: Curva da diferenya entre 0 Angulo de incid~ncia do feixe e 0

Angulo de Bragg, em funy80 do Angulo de incid~ncia. A linha reta corresponde a um
desvio de 6.73- (Iargura intrfnseca para este plano). Conclufmos que a aceitAncia

corresponde aos valores de a que causam um desvio menor que 6.73-.

Finalmente, utilizamos um detetor de cintilayao com cristal de Nal(TI)
Iocalizado no ponto focal do monocromador.
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Como vimos na descriyao 6ptica 0 feixe de raios X e gerado por um tubo
selado, moldado por uma soller e uma fenda de divergencia. Ap6s refletir na
amostra e filtrado por um monocromador e entao· medido por um detetor de
cintilayso. lodes esses elementos devem ser alinhados tomando-se como
referencia 0 eixo do difratometro e 0 plano horizontal.

o foco do tubo de raios X, visto a um Angulo de 6° em relaeao ao plano do
alvo, possue as dimensoes de O.04xO.8mm2.

No alinhamento as laminas da soller sao postas perpendiculares ao eixo
difratometrico. Sua funeao e limitar a divergencia axial.

A fenda de divergencia, sendo uma passagem no formato retangular, na
posieao perpendicular as laminas da soller, limita a divergencia radial. Esta fenda
deve ser alinhada paralelamente ao foco.

Alinhadas a soller e a fenda de divergencia, em relaeao ao tubo ao qual
estao fixas, 0 pr6ximo passo e fazer 0 feixe passar pelo centro do difratometro, ao
longo do seu eixo.

A amostra deve ser alinhada com relayao ao feixe. A zero graus a superficie
do feixe deve estar paralela a superficie da amostra, tangenciando-a. Ou seja, 0

porta-amostra deve permitir um ajuste na altura (perpendicular ao feixe) e no plano
da amostra, de modo a posiciona-la paralela ao feixe.

Quando usamos a geometria de parafocalizaeao, 0 pr6ximo passo e alinhar
as duas fendas do braeo do detetor com 0 foeo. Oa forma que projetamos a
primeira destas fendas e a de espalhamento e a segunda de recepeao. A mais
estreita, de recepcao, e colocada 10mm atraz da fenda de espalhamento. Elas
servem para reduzir 0 background, e devem estar paralelas a fenda de divergencia.

Na geometria de relfexao-reflexao nao foram usadas estas duas fendas. 0
monocromador foi colocado a 109mm do foco (onde. ficava a fenda de recepcao).
Esta distancia foi calculada levando-se em conta que 0 circulo de focalizaeao do



cristal deve passar pelo foco do circulo de Rowland.

Para que haja difracao pelo cristal 0 passo seguinte e ajustar 0 cristal no
Angulo de Bragg. Alem de cuidar que 0 feixe banhe 0 crista I e ajusta-Io no Angulo
de Bragg, 0 alinhamento deve fazer com que a projecao do feixe forme uma Iinha
reta sobre 0 crista!. Sem este cuidado a intensidade observada sera menor que a
ideal, podendo chegar a extincao.
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A geometria de parafocalizacao nao exige que 0 detetor seja localizado em
urn ponto especifico, podendo ficar logo ap6s a fenda de recepcao para evitar a
eventual recepC80 de algum foton espalhado.

Na geometria de reflexao-reflexao 0 detetor deve ser posicion ado sobre 0
circulo de focalizacao do monocromador, com uma tolerAncia igual a abertura de
entrada do detetor.

Os passos para alinhamento nem sempre seguem numa sequencia linear.
Muitas vezes eles sao iterativos e exigem do experimentador mais experiencia do
que tecnica. Vamos descrever, de forma mais fiel possivel, como procedemos no
alinhamento da geometria de reflexao-reflexao. 0 alinhamento na geometria de
parafocalizacao segue 0 mesmo principio.

Em primeiro lugar nivelamos 0 corpo do goniometro e a mesa do porta-
amostra com urn nivel de bolha.

Depois disto usamos 0 nivel de bolha para posicionar os dois bracos na
posicao horizontal.

o pr6ximo passo e instalar a soller, a fenda de divergsncia 0 tubo de raios X
e 0 detetor no arranjo de Bragg-Brentano.

o passo seguinte e tomar a fenda de divergencia paralela ao foco Iinha do
tubo de raios X. Isto e feito girando o· conjunto soller/fenda de divergencia de
maneira a maximizar a intensidade do feixe difratado, devidamente filtrado com
alum rnio para evitar saturacao.

Com uma fenda estreita (e.g. 50microns), fazer 0 feixe passar palo centro do
difratometro. Para isto utilizamos os artificios:



2- instalar uma peya conica cuja ponta coincide com 0 centro do difratometro,
instalada no seu eixo oco.

3- utilizamos um fio de estanho fino para fazer sombra sobre 0 detetor e com isto
localizar 0 feixe

Girando 0 tube em torno do mancal conico fazemos 0 feixe passar pelo
centro do difratometro com auxflio do fio de estanho.

No final do processo 0 detetor deve ser posicionado de forma a fazer 0 feixe
passar pelo seu centro.

Adicionando uma fenda fina de recepcao faz-se um ajuste fino na posicao do
detetor para fazer 0 alinhamento dos dois brayos.

No final desta sequencia 0 goniometro dever apresentar um alinhamento, em
0°, melhor ou igual a 0.1°.

Para melhora-lo partimos para a medida com um padrao. Nos varios
alinhamentos que fizemos usamos dois padr5es. Um monocristal de sillcio cortado
ao longo do plano 111 e um policristal tambem de Si fabricado pela empresa
Philips.

Enviamos um comando para 0 motor executar 28000 passos (14°10.0005°).
A partir deste Angulo, =14°, executamos uma varredura em torno do Angulo de
Bragg para determ inar a posiyao angular do pico Si111. Nesta posicao 0
goniometro pode ser calibrado usando 0 valor encontrado na Iiteratura para a
posicao desta Iinha de difracao.

o detetor pode ser transportado para sua posiyao final no cfrculo de
focalizay80 do monocromador. 0 monocromador e instalado e as fendas de
recepyao e espalhamento retiradas.

Mantendo a abertura do detetor completamente livre giramos devagar 0
ajuste elastico para encontrar a POSiC80de Bragg do cristal monocromador.
Iterativamente procuramos aumentar a intensidade fazendo com que a projeyao do
feixe sobre 0 crista I seja paralela ao eixo do cilindro formado pela curvatura do
monocromador. Alem disto, preferencialmente, fazemos esta projecao no meio do
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III. 0 Dlfrat6metro Proposto

No final destes passos 0 feixe deve entrar e sair do monocromador
aproximadamente a mesma altura, indicando que a luz esta incidindo no meio do
cristal, .onde ele mais se aproximada da curvatura cilindrica ideal.

Deve-se observar finalmente que 0 feixe incida a meia altura no cristal do
detetor.



Capitulo IV



Neste caprtulo descreveremos 0 sistema de controle, detecao e analise dos
dados. Dividiremos 0 assunto em duas partes: hardware e software. 0 hardware
inclui as eletronicas de movimentacao do goniometro e detecao, a interface de
comunicacao, controle e aquisicao de dados. 0 software trata dos programas de
gerencia do goniometro.

A explanacao seguira urna sequencia pragmatica detalhando apenas os
aspectos relevantes de utilizacao adequada do equipamento e a programacao do
protocolo de comunicacao.

A cadeia utilizada e mostrada na Figura 4.1. Ela foi formada por dois
sistemas distintos: 0 sistema SCOPE [RODRIGUES, 1991], desenvolvido pelo
Grupo de 6ptica de Raios X da UFPR e pelo sistema de espectroscopia nuclear da
EG&G ORTEC.

ana1isador
monocanal al'llllificador

fonte de
a1ta-tensao

Os m6dulos da EG&G ORlEC utilizados foram: fonte de alta-tensao, detetor,
amplificador e analisador monocanal. Os m6dulos do SCOPE foram: contador,
interface de comunicacAo e driver do motor.



Os fotons espalhados pela arnostra sac detetados por urn detetor de

cintilayao formado por um cristal de lodeto de S6dio dopado com Talio, Nal(TI), e

urna fotornultiplicadora

folocolodo
folo~.ipl~odoro dilodos crisl~

A fotomultiplicadora a alimentada por uma fonte de alta-tensao que aplica
uma tensao em torno de 900 volts distribuidos entre os dinodos.

o sinal gerado na forma de pulsos contam duas informayoes. Sua freqOencia
madia, isto a, 0 numero de fotons por unidade de tempo e a amplitude do sinal
corresponde a energia do foton incidente.

Este tipo de cirstal cintilador possui urn eficiencia maxima em torno de 50%
(NINo x 100, N-numero de fotons emitidos pela fonte, No-numero de fotons que
interagem com 0 cristal) [HARSHAW, 1978] para uma energia em torno de 10Kev e
urn comprimento de 37mm. Mesmo assim 0 detetor cintilador a largamente usado
por seu baixo custo de aquisiyao e manut.enyao.

o sinal que sai do detetor aamplificado conforme a taxa de amplificayao
especificada pelo usuario. 0 sinal de saida e da ordem de volts. Geralmente as
cadeias nucleares trabalham com tensao de zero a 10 volts. 0 ganho e portanto a
tensao de saida devem ser escolhidos em acordo com os parametros do
monocanal.

o analisador monocanal trabalha em dois modos. No modo discriminador
todo sinal acima de uma tensao ajustavel a considerado e enviado para 0 pr6ximo



elemento da cadeia. No modo Ijanelal os unicos sinais considerados validos sao

aqueles cuja amplitude estao entre dois valores estabelecidos pelo usuario.

A janela e escolhida de modo a deixar passar os sinais correspondentes a
regiso de interessse do espectro emitido pela fonte. A funyso da janela e portanto
ajudar na monocromatizayso do feixe e consequentemente na reduyso do rufdo.

Determinado 0 ganho do amplificador, escolhido de tal modo a maximizar a

relayso sinaVrufdo, 0 monocanal ser deve colocado no modo janela, sendo esta

escohida conforme 0 criterio indicado no paragrafo anterior.

o monocanal tem uma safda normalmente indicada por ·TTL·. Por esta
safda, os pulsos considerados validos sso transmitidos na forma retangular com
amplitude de 5 volts (nivel TIL).

~este formato os pulsos sac transmitidos para 0 contador que trata de conta-
los numa janela de tempo especificada no programa de gerenciamento do
difratometro. 0 contador que utilizamos permitia dois modos de funcionamento,
serie e paralelo. Eles correspondem a forma de utilizacao de dois circuitos
contadores. No modo parlelo cada circuito pode contar ata um valor maximo de
65535 (216). No modo sarie a contagem maxima a de 4,2948x109 (232). No final
de cada intevalo de tempo 0 numero de eventos contados a transmitido para a
inteface que 0 envia para 0 micro-computador.

o usuario pode ordenar nova contagem numa posicao. Neste caso 0

computador envia urn comando de movimentacao do motor atraves da Inteface
SCOPE (IS).

o m6dulo do motor correspondente ao endereco contido no comando a
acionado e executa 0 numero de passos ordenados, posicionando 0 goniometro na
posicao desejada.

A interface tern a funcao de comunicacao entre 0 sistema SCOPE e 0

microcomputador atravas de sua interface RS-232c (interface serial).
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Normalmente 0 micro ativaria 0 pino 4 (RTS- Request to Send) perguntando
se pode enviar dados. 0 SCOPE, quando pronto, ativaria 0 pino 5 (CTS- Clear to
Send) ..Para reduzir 0 numero de fios e simplificar 0 protocolo de comunicaQao os
pinos 4 e 5 do micro foram interligados, Iiberando-o para comunicaQao sempre que
necessario.

Os pinos 6 (DSR- Data Set Ready) e 20 (DTR- Data Terminal Ready) tem
funQoes parecidas com os pinos 4 e 5. Quando 0 transmissor acaba de enviar os
dados, ele ativa 0 DSR indicando ao receptor que a transmissao acabou. Por sua
vez 0 receptor deve responder ativando 0 DTR. Pelos mesmos motivos expostos
acima os pinos 6 e 20 tambem foram interconectados.

Os pinos 2 (TxD-Transmited Data) e 3 (RxD- Received Data) sao os
responsaveis pela transmissao e recePQAode dados, enquanto os pinos 4,5,6 e 20
tem um papelde controladores da comunicaQAo.

No pino 7 (Common) e aplicado um nrvel de tensao comum as duas
interfaces e serve como referincia para os sinais trocados por elas.

o pino 1 e um -Terra de carcaya- que serve de prot~o para os dois
hardwares contra sobre-corrente ou pulsos espurios que poderiam danificar os
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A Iigay80 entre os pinos descrita quando tratamos da IS e 0 meio ffsico palo
qual a comunicay80 se da, baseada em algumas regras agrupadas no protocolo de
comunicay80.

o protocolo e obedecido, por exemplo, quando desejamos obter um
difratograma. Neste caso a sequencia mais simples, sem considerar as varias
situayoes posslveis, e:

escritos em Ietra maiusculas, obedecendo 0 c6digo ASCII, seguidos de argumentos
separados por virgula. Para os comandos CONTADOR e MOTOR a ·sintaxe· e a
seguinte

CONTADOR, E, TC

CONTADOR,P,E,TC



Durante as nossas medidas usamos os contadores com endereyos 18 e 20,
no modo serie.

Usamos tambem dois drivers para 0 motor, com endereyos 0 e 2. Foram
testadas velocidades de rotay80 entre 200 e 400 passos por segundo ( a
velocidade maxima permitida pelo SCOPE e de 400 pps).

pepois de ajustado 0 contrapeso escolhemos trabalhar com 350pps, que
mostrou ser adequada aos esforvos solicitados.

Alem dos comandos 0 SCOPE reconhece cinco caracteres de controle,
mostrados na Tabela 4.1.

Caracter C6digo Funyao
de Controle Decimal

X 24 reset

C 03 cancela tarefa

0 15 sera envida mensagem de erro

M 13 final de comando

H 08 cancela ultimo caracter



Com 0 conjunto de comandos, os caracteres de controle e 0 universo de
caracteres validos para comunicaQQodos dados, a Iinguagem de comunicaQQotem
sua semantica constituida.

2- Supoe-se que um caracter de controle sempre e transmtido corretamente.

A segunda regra e baseada nos testes realizados em ambiente de
laborat6rio onde ·mais de 2 milhoes de caracteres foram transmitidos sem erro·
(INTERFACE, 1989].

Na EPROM do SCOPE 0 programa de comunicay80 esta preparado para
reconhecer 8 tipos de erro. Para cada .um deles uma mensagem e enviada ao
computador informando 0 problema. As mensagems e sua explicay80 est80 na
Tabela 4.2



ARGUMENTO INVALIDO argumento com caracteres
diferentes da sua natureza

CONSTANTE INVALIDA constante de tempo para 0

contador esta fora dos seus
Iimites

DAC MAIOR QUE 255 atribuicao de valores digitais excedeu 0

limite de acordo com a capacidade do DAC

ENDERECO INCOMPATIVEL endereco ultrapassou 0 limite ou, no caso
do motor e do contador, nao e par

EXPOENTE IMPROPRIO expoente do numero de passos do motor
ultrapassou 0 limite

INSTRUCAO INEXISTENTE tentativa de realizar urn cornando
inexistente no SCOPE



Mostramos a seguir 0 algoritmo para comunica~o entre a interface SCOPE
eo microcomputador atraves da sua interface serial RS-232c.

Separar comandos em caracteres
Enquando nao for fim do comando

transmite caracter
espera eco
Se caracter de ida ¢ caracter do eco

transmite retrocesso (08)
espera eco

FimSe
Fim Enquanto
Finaliza comando transmitindo LF (13)
espera eco
Iibera SCOPE transmitindo ·branco· (32)
espera eco
Ler caracter

ecoa caracter
Se caracter = 15

guardar os pr6ximos caracteres como mensagem de erro
ativar flag de erro
sa caracter = 08

eliminar ultimo caracter recebido
Guardar caracter num string

Enquanto caracter ¢ 13
Se flag de erro esta ativado

mostrar mensagem de erro
Senao

mostrar resposta



Para os testes do goniometro desenvolvemos dois program as: -Difrat- e
-Rate-, cujas Iistagens silo apresentadas·no apendice.

o -Difrat- monitora a coleta de um difratograma a partir dos parametros
fornecidos pelo usuario:

armazenando os dados num arquivo com duas colunas, angulo e intensidade,
separadas por um -tab-.

o -Rate- foi usado nos alinhamentos, tanto dos braQOscomo da altura da
amostra. Executa seguidas contagens de fotons na posiyAo corrente do
goniometro. Suas sardas silo sequenciais separadas por -tab-. Para executar este
programa e necessario apenas fornecer a base de tempo para contagem. 0
acionamento de qualquer tecla finaliza 0 programa.





Neste capftulo vamos tratar da caracteriza~ao do goniometro proposto.
Faremos um relato e mostraremos os resultados dos experimentos realizados
visando determinar seus parAmetros de funcionabilidade. Acrescentaremos
detalhes sobre alguns t6picos ou fases que foram relevantes para 0 desenrolar do
trabalho.

A caracterizavao do difrat6metro determina as condi~oes de funcionamento
do aparelho, sob dois aspectos:

o Item -dimensionamento das pe~as- neste trabalho se refere a escolha
adequada das fitas de a~o e do contrapeso.

(i) determinar a correspondencia entre 1 passo do motor e 0 correspondente
incremento angular resultante.

(ii) verificar sua reprodutibilidade tanto para deslocamentos de ida e volta
como para deslocamentos em apenas uma dire~ao.

A reprodutibilidade depende da histerese do sistema. A cada vez que se
reverte a rotavao do motor, as -folgas- do sistema mecanico fazem com que a
resposta angular se atrase em relavao a posi~ao, em numero de passos, do motor
(Figura 5.1).



Figura 5.1: histerese para urn sistema mecanico onde a posi~ao depende do
numero de passos realizados (par urn motor, por exemplo).

Para a calibra~ao do passo foram utilizados dois metodos: (1) medidas
atraves de urn auto colimador, improvisado a partir de urn teodolito e (2) medidas
da separa~ao angular de picos de difra~ao do silicio.

Com esta perspectiva em mente inicialmente tentamos fazer uma calibra~ao
do goniOmetro com urn teodolito no modo de auto colima~ao (Figura 5.2). Tinhamos
a inten~o de medir 0 passo angular correspondente a 1 passo do motor.

imagem2
do fio

imagem1
do fio

Figura 5.2: diagrama de funcionamento do teodolito no modo de auto-
colima~ao. Ap6s uma rota~o do espelho produz a imgem 2 do fio .

.Utilizamos urn teodolito TH-20D, da Pentax com gradua~ao de 10·.
Colamos urn espelho em urn dos bra~os do goniOmetro. Posicionamos 0 teodolito a
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2.5m. A 11.7cm do seu centro esticamos um fio de cobre esmaltado nQ 28. 0
teodolito era focalizado na imagem do fio produzida palo espelho e 0 Angulo de
visada vertical era registrado. 0 motor era acionado de um certo numero de
passos (entre 200 e 1800) e a nova POSiC80da imagem era registrada.

Referindo-se a geometria apresentada na Figura 5.2, 0 deslocamento
angular do espelho e dado palo Angulo 5 e a medida fornecida pelo teodolito e fJ..
Em primeira ordem, a relay80 entre estes valores e dada por:

Do=-A
d

Atraves deste metoda foi determinada a seguinte relay80 entre passos do
motor e incremento angular do difratOmetro:

fJ.9 = (5.02 ± 0.02) x 10-4 grauslpasso.

Os valores que vamos apresentar a seguir se referem as medidas de
calibray80 feitas com um monocristal de Si111 entre as difrayoes relativas aos
pianos (111) e (333). Para tanto utilizamos um um parametro de rede de 5.4307
Angstrons [PARRISH, 1965].

Inicialmente alinhamos 0 goniOmetro. A partir desta POSiy80(0°), utilizando 0
programa de controle para fazer 0 motor deslocar de 28000 passos. Considerando
a relay80 de 0.0005 grauslpasso, 0 deslocamento de 28000 passos colocaria 0
goniOmetro em 14°. A partir dai repetimos 10 vezes 0 seguinte procedimento:



1- coletar um difratograma de 331 pontos executando 2 passos (-0.001°) entre
pontos e contando 1 segundo em cada medida.

3- coletar um difratograma de 500 pontos executando 2 passos entre cada ponto e
2 segundos em cada medida (parando em -47.75°).

6- repetir 0 item 1 no sentido descendente (14.4° - 14.07°).

As condi~oes de operacao foram:'soller, fenda de divergencia de 80 microns
e monocromador. Nas medidas no plano (111) utilizamos 40Kv, 10mA e nas do
(333) 40Kv, 30mA.

Para cada difratograma fizemos um ajuste da metade superior de cada pico
por uma gaussiana,

A _(x-B)2/Ce .
.0 valor de -B- fornece a posi~Aoexperimental do pico em numero de passos

e a Iiteratura fornece 0 Angulo esperado de cada pico (e.g. [KLUG, 1974]) .

Dividindo 0 AngUlo entre 2 picos pelo numero de passos correspondentes,
obtemos 0 deslocamento angular por passo.

Na Tabela 5.1 discriminamos os dados correspondentes as medidas feitas
na dire~Ao de Angulo crescente (ida) e Angulo descrescente (volta).



PosiQAodos picos em passos

ida (1) 333a1 333a2 111a 333a1- Passo
volta (-1) 111a aiustado

-1 94917.8 95254.6 28393.8 66524 4.99671

-1 94911.4 95248.8 28393.2 66518.2 4.99714

-1 94912.2 95250.4 28384.4 66527.8 4.99642

-1 94913.4 95255.6 28397.2 66516.2 4.99729

-1 94920 95257.8 28398 66522 4.99686

Medias:
94915.0 95253.4 28393.3 66521.6 4.99689

±3.3 ±3.8 ±4.8 ±4.1 ±O.OOO3

1 94959.6 95278.2 28432.2 66527.4 4.99645

1 94954.8 95278.8 28427.6 66527.2 4.99647

1 94955.6 95284.8 28417.4 66538.2 4.99564

1 94962 95287 28428.8 66533.2 4.99602

1 94960.4 95286.8 28436.6 66523.8 4.99672

Medias:
94958.5 95286.8 28428.5 66530.0 4.99626

±2.8 ±3.8 ±6.3 ±5.0 ±O.OO04

Tabela 5.1: localizaQAo,em numero de passos dos picos das reflexoes Si333 e
Si111, para as Iinhas CuKa1,2



Na Tabela 5.2 usamos a media das 10 medidas feitas usando a diferen~a.
em numero de passos entre 333a1 e 111a. para calcular a media geral do fator de
calibra~Ao. pelo metodo difratometrico: (0.49965±O.OO005)x10-3graus.

Desvio PadrAo (passos)

Fator de Calibra~o

(grauslpasso)

Desvio Padrao
(Grauslpasso)

Tabela 5.2: dados experimentais de calibra~ao do passo obtidos por difra~ao
de raios X numa amostra monocristalina de Silicio .

Calculamos a histerese para os 3 picos. 333a1. 333a2. 111a subtraindo os
valores para e crescente e e decrescente (Tabela 5.2).

333a1 333a2 111a

41.8 23.6 38.4

43.4 30.0 34.4

43.3 34.4 33.0

48.6 31.4 31.6

40.4 29.0 38.6



Estes valores foram obtidos a partir da TabeJa 5.1 subtraindo os valores por Iinha
(ida menos volta) para cada pico.

Mostramos na Tabaja 5.4 os vaJores medios da TabeJa 5.3 e caJcuJamos a
histerese em graus.

histerese em histerese em
passos graus

43.4 2.2x10·2

29.68 1.5x10·2

35.2 1.7x10·2

TabeJa 5.4: histerese medida em cada um dos picos. Os vaJores em graus
foram obtidos muJtiplicando 0 numero de passos por O.4997x10·3(calibrayao do

passo obtido por difratometria)

A partir da Tabela 5.1 podemos obter a reprodutibilidade do sistema
mecanico no posicionamento angular .. A Tabala 5.4 mostra os valores medios para
a posiyao dos picos da Tabela 5.1, tanto na -ida- quanta na -volta-.

Tabaja 5.5: posiQAo media dos picos da Tabala 5.1, em passos,
determinados em cinco varreduras de -ida- e cinco de -volta-.



que ados outros dois. Isto se deve a superposi9ao das Iinhas CuKa1 e CuKa2 e
pode ser melhorada aumentando 0 tempo de contagem.

Vemos tambem uma Iigeira assimetria quanto a reprodutibilidade do
mecanismo na ida (±3.9 passos, i.e., 0.0019 graus) e na volta (±4.3passos, i.e.,
0.0021 graus). Ela pode ser explicada pela assimetria do mecanismo quanto ao
esfor90 exigido do motor e a torvao no sistema de Iiga9ao entre 0 eixo do motor e 0
fuso. Estes resultados, porem, nao sao conclusivos por uma pequena amostragem
pequena (3 picos).

Considerando os valores relativos aos picos 333a1 e 333a2 , os dados da
Tabela 5.4 demonstram que 0 mecanismo reproduz os picos dentro de ±3.4 passos
ou ±O.0017 graus. Considerando tambem 0 pico 111a a reprodutibilidade e de ±
4.1passos ou ±O.0020graus.

V.2 0l?servaQ08S feltas ao Iongo dos experlmentos

Neste item vamos relatar algumas observa90es feitas ao Iongo das medidas.
Apesar de nao ser um suporte para a caracterizavao do aparelho, a descri9ao a
seguir dara uma ideia de como os experimentos foram conduzidos.

Na caracteriza9ao ou demonstra9ao de funcionamento do goniometro
utilizamos tres tipos de amostra: policristalina, monocristal e soluvao.

As primeiras montagens utilizando a geometria de parafocaliza9ao foram
feitas seguindo 0 procedimento descrito na sevao 111.3(Alinhamento) sem
apresentar dificuldades, com uma amostra policristalina de Silrcio.

Verificado 0 funcionamento adequado do goniometro nestas condi9Qes,
mudamos para a geometria de reflexao-reflexao, i.e, utilizando-se de um
monocromador.

Para isto projetamos um monocromador de Johann cujo raio de curvatura foi
escolhido para manter as dimensoes do caminho 6ptico nem muito grandes (que
aumentaria 0 torque, a atenuavao do feixe pelo ar, etc.), nem muito pequeno
(limitado pelo risco de quebrar 0 cristal).
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v. Testes de Caracterlza~joReal/zados com 0 Dlfrat6metro

Na primeira 0 bloco de aluminio foi fresado em degraus, depois Iixado para
suavizar a superficie ate coincidir com urn molde. 0 molde foi urn semicirculo sobre
papel vegetal com raio igual ao desejado.

Montamos 0 goniometro com 0 monocromador assim obtido. Refizemos as
medidas com 0 policristal tentando melhorar 0 alinhamento.

A intensidade do feixe difratado, porem, era muito mais baixa do que
esperado (aproximadamente uma ordem de grandeza).

Suspeitamos da inadequacao do metoda de construcao que poderia ter
deixado alguma irregularidade na superficie ou mesmo ter produzido um raio de
curvatura diferente do especificado (450mm).

Por este motivo tentamos fabricar um monocromador colando as bordas do
crista I sobre duas bases que por sua vez foram fixas sobre as bordas de uma
lamina de aco (Figura 5.3).

r cristol

Atras desta lamina colamos uma porea. Com um suporte adequado, girando
um parafuso curvamos a lamina e consequentemente 0 crista!. Esta montagem nao
funcionou porque a cola usada entre 0 cristal e as duas bases cedeu.

Voltamos a lamina a posiCao plana e preenchemos de cola 0 espaco entre a
lamina e 0 crista!.

o desempenho desta montagem nao foi perceptivelmente melhor que 0 da
primeira, obtendo-se a mesma relacao de intensidades obtidas originalmente.



v. Testes de CaracterlZB~BoReal/zsdos com 0 Dlfrat6metro

Esta montagem foi abandonada porque 0 crista I partiu numa das tentativas
de ajustar 0 raio de curvatura.

A terceira tecnica tentada seguiu 0 mesmo projeto da primeira, diferindo
apenas na sua execuc8o. Desta feita a superficie cilindrica foi fabricada com auxilio
de uma fresadora e uma mesa divisora onde 0 bloco de aluminio foi colocado a
uma distancia do centro correspondente ao raio de curvatura. Girando a mesa
divisora a fresa usinava 0 alumfnio no formato desejado. Esta foi a montagem
utilizada na caracterizaCao do goniometro.

Durante 0 alinhamento observamos uma queda sensfvel de intensidade, da
ordem de dez vezes, da geometria que utiliza monocromador (Reflex8o-Reflex8o)
comparativamente a geometria de Parafocalizac8o. Notamos tambem a alta
sensibilidade da intensidade com 0 alinhamentoda amostra, onde pequenas
mudancas de posicao faziam a intensidade cair em mais dez vezes.

A opcao adotada para 0 prosseguimento imediato das medidas foi trocar a
amostra policristalina pelo monocristal que possui uma refletividade proxima de
100%. Com isto aumentamos a intensidade e controlamos melhor 0 alinhamento.

Em relacao ao liquido todas as medidas foram feitas com monocromador.
Nestes casos, porem, nao tivemos problemas de alinhamento da amostra, que
devido a gravidade sempre mantinha sua superficie paralela ao eixo 6ptico.

Por acao da tensao superficial 0 volume do IIquido retido no recipiente pode
ser maior que 0 pr6prio volume do recipiente. Tal comportamento auxilia no ajuste
da altura da amostra. Da mesma forma que para os s6lidos, encontramos a posicao
correta da solucao na meia-intensidade do feixe como goniometro a zero grau.

Para dar uma ideia da precisao obtida com este metodo, um feixe com altura
de 0.2mm e uma contagem de 5000cps, a meia intensidade fornece uma contagem
de (2500±150)cps (150=3CJ).Portanto 0 erro na determinacao da altura e da ordem
de±O.01mm.

Durante as medidas longas com Ifquidos observamos 0 efeito da evaporacao
do liquido na intensidade do feixe difratado. Alem deste efeito a evaporacao do
solvente de uma solucao causa um aumento de concentracao que muda as
condic5es de trabalho.



v. Testes de CsrscterJzsfBo ReslJzsdos com 0 DJfrst6metro

Para evitar este problema construrmos um porta-amostra fechado, de tal
forma que ap6s a saturacao do meio, 0 volume do Iiquido nao seria alterado.

c) Relaoao Sinal / Rurdo

A relaoao sinal rurdo e 0 quociente entre 0 sinal devido somente a radiaoao
difratada pela amostra e 0 sinal causado por outros efeitos, entre eles 0 efeito
Compton, espalhamento pelo ar, ruido eletronico, etc.

Nas medidas feitas utilizamos dois artificios para otimizar esta relacao.
Reduzimos 0 tamanho das fendas e instalamos um monocromador (sem fendas de
recepcao e espalhamento).

As fendas disponiveis tinham abertura entre 0.04 a 0.88mm.

o monocromador apesar de reduzir em uma ordem de grandeza a
intensidade medida, melhorava a relaoao sinaVrufdo, com a vantagem de tomar 0

feixe monocromatico .

.Observamos nos difratogramas a baixos angulos, que em 6.5 graus sempre
surgia um pico, independente da amostra em estudo.

Ap6s considerar como possfveis causas 0 espalhamento pelo porta-amostra,
por alguma das peoas do difratometro e a divergencia do feixe, verificamos que a
forma com que foi implementado 0 braoo de deteoao permitia a passagem de uma
parte do feixe direto numa certa posioao relativa entre os dois braoos (0 da fonte e
de deteoao), que corresponde, na medida do goniometro a 6.5 graus.

Mostramos a seguir a titulo de exemplo de aplicaoao, quatro difratogramas
obtidos com 0 goniometro 9-9

A: Silfcio policristalino, primeiros difratogramas. Ver condiooes de trabalho no
. difratograma.



V. Testes de CsrscterJzs~jo ReslJzsdos com a DJfrst6metro

c: Aluminio policristalino

D: Agua destilada



v. Testes de CaracterlzsfBo Real/zsdos com 0 Dlfrat6metro

amostra B C 0

fenda de 0.12 0.12 0.44
divergencia

fenda 0.44 0.44 NAO
espalhamento

fenda recep~ao 0.08 0.04 NAO
monocromador NAO NAO SIM

tempo de 3 3 100
contagem

passe 0.02 0.002 0.5

fonte 30/15 40/15 50/25

(i) A abertura das fendas e dada em milimetro, ° tempo de contagem em
.segundos, 0 passe em graus e a nota~ao da fonte obedece a forma Kv/mA.
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Tratamos no caprtulo I os dois tipos de amostras que 0 difratometro pode
aceitar: policristais e liquidos. Vimos tambem, apesar de nao extensivamente, as
informacoes que a tecnica pode fornecer.

No capitulo II tratamos ainda de forma geral alguns aspectos da 6ptica
utilizada no goniometro.

Nos capitulos seguintes descrevemos 0 trabalho realizado, primeiramente
descrevendo 0 difratometro (capitulo III) e em seguida a forma de controla-Io
(capitulo IV).

Neste ultimo capitulo, VI, vamos fazer um balanco do trabalho realizado.
Faremos uma analise dos resultados expostos no capitulo V. Em seguida
situaremos este trabalho sob 0 aspecto cientifico atraves da revisao bibliografica e
do aspecto comercial. Ap6s a analise deste cenario proporemos uma nova versao
para 0 difratometro.

No capitulo V fizemos um tipo de medida da qual retiramos todas as
informacoes concernentes a caracterizacao do difratometro: 1- calibramos a relacao
entre 0 passo do motor e a correspondente variacao angular; 2- verificamos a
reprodutibilidade do difratometro pela posiCao dos picos; 3- verificamos a histerese
pela posiCao dos picos quando as medidas foram feitas em angulo ascendente e
descendente, consecutivamente.

Medimos 0 fator de calibracao por dois metodos: auto-colimacao do teodolito
e difratometria. Estimamos 0 erro na medida pelo teodolito como sendo de ±10
segundos de arco para 0 deslocamento total em cada medida e dividimos pelo
numero de passos. Estimamos 0 erro na difratometria pela ·estatfstica· das
contagens

Considerando-se a espessura das fitas e tolerancias de usinagem das pecas,
estimamos um fator de calibracao ·construtivo· que'e apresentado na Tabela 6.1,
junto com os valores determinados por esses dois metodos..



Metodo A9min (graus)

Teodolito (5.02±O.02)x10-4

Difratometria (4.9965±O.0005)x10-4

Construtivo (5.00 ±O.05)x10-4

o valor esperado, corrigido para a espessura das fitas e de A9min =
4.9969x10-4 graus. Concui-se, assim, que esta correcao deve ser levada em conta
no projeto deste tipo de mecanismo.

o metoda difratometrico e a melhor maneira de calibracao do passo do
difratometro. Usando 0 erro experimental (5x10-8graus/passo), e supondo que ele
ocorre sempre na mesma direcao sac necessarios 100.000 passos, 0 equivalente a
50°, para que 0 difratograma apresente urn deslocamento nos pic.osde 0.005°.

A histerese medida para os picos 333a1, 333a2 e 111a apresentou uma
media de (1.8±O.3)x10-2 graus, 0 que exigira do software de controle uma correcao
automatica sempre que 0 difratometro mudar seu sentido de giro.

Concluimos com isto que 0 difratometro deve possuir mecanismos de
avaliacao da diferenca acumulada entre a posicao corrente calculada pelo software
(de movimentacao do motor) e a posicao real.

Entendemos que 0 valor de 3.4 passos (0.0017°) para a reprodutibilidade,
considerando os dados relativos aos picos 333a1 e 333a2, e 0 que melhor
descreve 0 funcionamento do sistema. A assimetria na reprodutibilidade em relacao
a -ida- e a -volta- nao e conclusiva com os dados que dispomos.

Do ponto de vista instrumental este trabalho tem 0 merito de introduzir e
testar urn mecanisme simples, de facil qonstrucao e de baixo custo. Aplicando-o a
urn sistema concentrico e sincronico, como e 0 caso do difratometro 9-9, sugerimos
uma simplificacao radical neste tipo de equipamento, 0 que vem de encontro a
necessidade generalizada de se reduzir custos sem perder eficiencia.



Por outro lado, aspectos relativos a engenharia de produto precisariam ser

trabalhados para facilitar sua operaoao.

Atraves de pesquisa bibliografica constatamos que praticamente nao existem
publicacoes sobre mecanismos para difracao a-a., excessao feita a Kaplow [Kaplow,

1963]. Encontramos um pouco mais de material, [WEISS, 1986], [BAUN, 1963],

[NORTH, 1969], [SURATINI, 1992], quando somos menos estritos, recuperando

referencias sobre instrumentaoao para laborat6rios Sfncrotrons, para analise de
superflcie, etc.

c) Proposta para nova versao

Baseado em tudo que foi dito e estudado, encontramos alguns aspectos que
poderiam ser melhorados na pr6xima versao do difratometro, a saber: robustez,
melhor aproveitamento das dimensoes do goniometro, aumento do curso angular e
melhoramento do mecanisme de alinhamento do tubo.

Consideramos que a robustez do equipamento deve ser aumentada no
dimensionamento adequado de suas pecas, visando com isto reduzir 0 peso, 0

custo e aumentar sua vida util. Isto implica tambem na escolha adequada dos
metais empregados, preferindo-se aco inox e aluminio. Neste sentido sugerimos
tambem que a alavanca do contrapeso poderia ser reduzida a metade.

Quanto ao aproveitamento das dimensoes, constatamos que os mecanismos
da parte de tras, principal responsavel pela altura do goniometro, poderiam ser
compactados. Diminuindo-se 0 comprimento do carro e eliminando os espayos
vazios entre 0 fuso e 0 eixo do motor e entre 0 curso do carro e os discos traseiros,
podemos reduzir a altura do goniometro em cerca de 5 cm. Propomos ainda uma
mudanya na posiyao do motor, colocando-o na frente, na espinha do goniometro,
com seu eixo voltado para baixo. 0 movimento seria transmitido ao fuso por uma
correia dentada. Isto eliminaria 0 espayo atualmente ocupado pelo motor mas
exigiria uma nova avaliayao da histerese.

Os mecanismos para alinhamento do tubo empregaram urn mancal conico
(que permite 0 feixe passar pelo centro do difratometro) e um parafuso com porca
(que permite 0 paralelismo da superficie do feixe com a amostra) entre a peya de
sustentayao do tubo e 0 brayo.

o mancal conico funcionou bastante bem,apesar de nao oferecer um
deslizamento suave, util principalmente quando se deseja um ajuste fino. 0 sistema



com parafuso para horizontalizaoao do foco do tubo simula razoavelmente bem
uma rotaoao em torno do caminho 6ptico.

Alem destas melhorias em relayso ao que ja foi feito, podemos ainda

assinalar algumas adiooes que certamente devem fazer parte de trabalhos futuros.
Podemos resumi-Ias em tres itens: (1) a substituicao do sistema de controle por
outro que permita um controle mais estrito da posioao do difratometro. (2)
implementa080 de urn porta-amostra mais fscil de manipular; (3) coioca080 de
blindagem ao longo do caminho 6ptico para oferecer mais seguranoa ao ususrio.

o sistema de controle que utilizamos, 0 SCOPE, foi especialmente
desenvolvido para atender as necessidades de urn laborat6rio. Sua versatilidade e
simplicidade foi de grande ajuda na execuoao dos experimentos. Numa pr6xima
fase, porem, sugerimos que esta parte do difratometro seja trabalhada no sentido
de torna-Ia mais especffica ao trabalho em questao.

Sugerimos que seja implementada uma regua digital ao Iongo do curso do
carro para checar a posicao do difratometro.

o porta-amostra.para este tipo de goniometro deve permitir urn ajuste
vertical (para alinhar a superffcie da amostra com 0 centro do difratometro). Alem
disto ela deve ser fechada para evitar a evaporacao do soluto, no caso de amostras
Iiquidas.

Propomos na Figura 6.1 urn porta-amostra composto de urn cilindo externo
fixo no goniometro. Seu interior contem uma gaveta com duas depressOes. Em uma
e colocada uma cubeta com a amostra, a outra pode ser usada quando se trabalha
com amostras Iiquidas e se deseja manter a atmosfera saturada com 0 solvente.

o nivelamento e feito com urn pequeno movimento de rotacao da gaveta
dentro do cilindro, com 0 auxflio de urn vernier. 0 ajuste vertical e feito
movimentando-se 0 porta-amostra ao longo de dois eixos.



Figura 6.1: porta-amostra proposto. Nao mostramos os eixos para ajuste
vertical

Finalmente podemos concluir que 0 objetivo do trabalho foi alcanyado: a
construyao de um goniometro a-a utilizando um novo mecanismo de acionamento
por fitas metalicas, com desempenho' semelhante aos instrumentos deste tipo
oferecidos comercialmente.

Os testes mostram um desempenho mais que adequado ao estudo de
amostras em p6 ou Hquidas,quanto a reprodutibilidade de posicionamento (0.0017°
) e histerese (0.02°).
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1* DIF'RAT.C version serie 4 *'
1* This program guides the scope system to move the motor and read the .,
1* counter to obtain a diffrat0W'lm *'
1* List of Variables: .,
1* stan start angle .,
I*-ston stop angle ./
I*-~n~~e ~
1* coti counting time ./
I*- nansp DUni>et of angular steps *'
1* mosas motor steps per angular steps .,
1* ttq>f tempormy file *'
1* tfq>v " variable *'
1* IreSS message from scope .,
1* motoD command motor string .,
,. coreD command counter string *'
I*- Sintax motor and counter commands: .,
I*-command:MOTOR,address, velocity,rotation direction,number of steps *'
I*-command:CONTADOR,address,counting ti~ *'
1* Serial port format cormmnication, prgrs(): .,
1* lioectrl = 128 (1 0000000) permit to access booo rate generator *'
I*-m;b=0, 19b= 12 set 9600 bouds .,
I*-lineetrl=3 (00000011)
I*- bit bit *'
I*- 0 1 4 X (even/odd parity) *'
I*- 1 1 8 bits word length 5 X (stick parity) .,
I*- 2 0 1 stop bit 6 0 disable set break *'
I*- 3 0 no parity bit 7 0 disable booo rate genrator access *'
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<process.h>
<stdlib.h>
<dos.h>

#define
#define
#define
#define
#define
#define

I*-characters of control *'
1* reset scope *'

I*-cancel function *'
I*-indicate error *'

I*-end of cormnnd *'
I*-cancel last character *'

I*-release scope .,
I*-addresses 8250 serial port *'

RECfRA (Ox3f8) I*-receiver,transmitter buffer register *'
LSB (Ox3f8) I*-divisor latch,least significant byte *'
MSB (0x3f9) 1*-"" most " " .,
LINECI'RL (Ox3ib) I*-line control register *'
LINESTAT (0x3fd) I*-line status register *'

RESET (24)
CANCEL (03)
ERR_FLG (15)
END_CMD (13)
RETREAT (8)
RELEASE (32)

#define
#define
#define
#define
#define

#define STEP (0.0004992)
#define PREC (1000000000)



#define TRUE (1)
#define FALSE (0)

char fnarre[20];
char moto[30]={"MOTOR,2,350,"};
char cote[30]={"CONTADOR,18,"};
struet {

float stan, ston, span, coti, cuang;
} p~
flLE *fdif~

char reccharO, wairechO;
char *answer();
tong strtO~
flLE *fopenO~

mainO
{

tong count;
FILE *fang;

prgrs();
if( menuO=FALSE )

exit(FALSE);
if( function()=FALSE )

exit(FALSE);

transfu(cote);
count = stel( answer() );
printf( "\n\n%.31\t\t%ld" ,p.stan,count )~
fdif = fopen( fname, "a");
fprintf( fdif, "\n\n%.3f\t\t%ld", p.stan,count);
fclose(fdif);

p.cuang = p.stan;
if( p.stoo<p.stan ) {

if( p.span>=(p.stan-p.ston) )
p.span = p.stan-p.ston;

while( p.cuang-p.ston > p.span )
mnO;
if( p.cuang !=p.ston )

last_runO;
}
else {

if( p.ston>p.stan ) {
if( p.span>=(p.ston-p.stan) )

p.span = p.ston-p.stan;
whi1e(p.ston-p.cuang > p.span )

runO;
if( p.cuang!=p.ston )

last_runO~

1* motor command */
1* counter command */



}
else

mnO
{

long count;
FILE *fang;

transfu(moto);
fang = fopen(wdifrat.angW, ww+W);
if( p.stan<p.ston)

p.cuang += p.span;
else

p.cuang -= p.span;
fprintf( fang, W%.3fW,p.cuang );
fclose(fang);

transfu(cote);
count = stel( answer() );
printf( W\o%.3f\t\t%ld w,p.cuang,count );
felit = fopen( fname, WaW);
fprintf( fdif, w\o%.3f\t\t%ldw,p.cuang,count);
fclose( felit );

cancelO;
}

last_moO
{

long count;
FILE *fang;

if( (p.cuang-p.ston»O )
p.span = p.cuang-p.ston;

else

function(moto);
transfu(moto);
fang = fopen(wdifrat.angW, ww+W);
fprintf( fang, W%.3r, p.ston );
fclose(fang);

transfu(cote);
count = stel( answer() );
printf( w\o%.3f\t\t%ldw,p.ston,count );
felit = fopen( fname, waw);
fprintf( felit, W\o%.3f\t\t%ld w,p.ston,count);
fclose( felit );



cancelO;
}

rrenuO
{

long xstan, xston;
FILE *tfll'f;

printf( "CfRL-C stop the program'o'o");
if( (tmpf=fopen("difrat.ang", "r+ "»=NULL )(

printf( "'o\t\t\t Can't open the file 'difrat.ang'" );
printf( "'o\t This file contain. on the first position of the first line, j;
printf( "'o\t the current angle (in degrees) of the diffraetorreter '0'0" );
return( FALSE );

}
else {

if( fscanf(tlq)f;%f". &p.stan)!=l ) {
priotf( "\n\o\t\t\t Can't read floating point angle \o\n-);
return(FALSE );

}
else

printf( "\nCurrent angle: %.4f", p.stan);
};
fclose(tmpf);

printf( "\o\n\n\t\tfite name: j;
scanf( -%s". fname);

printf("\t\tStop Angle (0< <90): j;
scanf( "%f". &p.ston );

printf("\t\tStep Angle (>.0005): ");
scanf( "%f". &p.span );

printf("\t\tCounting Time (1-65008): j;
scanf( "%f". &p.coti );

return( TRUE );
}

functionO
{

int i;
long mosas;
char tn:pv3[20];
float tmpv1;

if( p.stoo<p.stan )
moto[12]='A';



if( p.ston>p.stan )
moto[12]='H';

moto[l3]=':;
mosas = (Ioog)( (p.spao*PREC)/(STEP*PREC);
Itoa( mosas,tmpv3,lO);
for(i=O; tmpv3[i] !='\O';i++)

moto[14ti] = tmpv3[i];
moto[14ti] = '\0';

itoa( p.coti,trq>v3,lO); 1* prepare counter command *'
for(i=O; tmpv3[i] !='\O';i++)

cote[12ti] = tmpv3[i];
cote[12ti] = '\0';

}

prgrs()
{

outp( LINECfRL, 128 );
outp( LSB, 12 );
outp( MSB, 0 );
outp( LINECfRL, 3 );

inp( RECTRA );
transca( CANCEL );

}

1* 012 = 9600 bouds *'
1* disable boud rate gen., program rs *'

1* read receiver buffer register *'
1* send cancel character *'

transfu( funcao)
char funcao[30];
{

iot i;
chareco;

for( i=O; funcao[i] !=\O'; )(
transca( funcao[i] );
if( funcao[i] !=wairechO )

transca( RETREAT );
else

1* received char=transmited char ? *'
1* if not send RETREAT *'

transca( END_CMD );
wairechO;
transca( RELEASE );
transca( eco=wairechO);
retum( eco );

cancelO
{

transca( CANCEL );



transca( ch ) '* transmit char *'
jnt ch;
{

inp( RECTRA ); 1* oao sei porque coloquei esta tinha *'
while( !(inp(LINESTAT) & RELEASE)); 1* wait scope release micro *'
outp( RECTRA,ch ); 1* send char *'

}

char wairechO
{

while( !(inp(LINESTAT) & TRUE));
eco = inp( RECTRA );

1* iop( LINESTAT );*'
return( eco);

}

char *answerQ
{

iot i,j;
char msgtrq>[50],mess[50];
char lix;

i=-l;
dol

i++;
transca( msgtmp[i]=wairechO );

}while( (msgtmp[i] != END_CMD) );

for( j=O,i=O; msgtrq>[i] !=END_CMD; i++ ) {
if( msgtrq>[i] !=RETREAT) {

messUl=msgtrq>[i] ;
j++;

}
else

j--;

messUl = '\0';
retUm( mess );

}

loog strl(str)
char str[50];
{

iot ij,flag;
char strd[50];
floatdecf;



for(i=Oj=O; str[i] !='\O';itt) {
strdOl = str[i];
if( strdOl= 'E' ){

strdU-l] = '\0';
j=O;

flag = TRUE;
deef = atof(strd);

}
else

};
strdO] = '\0';

if( flag = TRUE ) (
j = atoi(strd);
for(i=O; i<j; itt)

decf*= 10;
}
else

deef = atof(strd);

retum( (Iong)decf);
}.



1* Ust of Variables:
1* coti counting time
1* tJl4>v • variable
1* mess message from scope
'* cote[] command counter string

.,
*'

1* Sintax motor and counter commands:
1* command:CONf ADOR.address,counting time

1* Serial port format comnnnication, prgrs(): *'
1* lioecttl = 128 (1 0 0 0 0 0 0 0) permit to access bood rate generator *'
1* rmb=O.lsb = 12 set 9600 bouds *'
1* lioecttl = 3 (0 0 0 0 0 0 1 1)
1* bit bit *'
1* 0 1 4 X (even/odd parity) *'
1* 1 1 8 bits word length 5 X (stick parity) *'
1* 2 0 1 stop bit 6 0 disable set break *'
1* 3 0 no parity bit 7 0 disable bood rate genratOl'access *'

#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<process.h>
<stdlib.h>
<dos.h>

#define
#define
#define
#define
#define

1* characters of control *'
1* reset scope *'

1* cancel function *'
'* indicate error *'

1* end of cormnnd *'
1* cancel last character *'

1* release scope *'
1* addresses 8250 serial port *'

RBCTRA (Ox3f8) 1* receiver.transmitter buffer register *'
LSB (Ox3f8) 1* divisor latch.least significant byte *'
MSB (0x3f9) 1*.. most • • *'
LINEcrRL (Ox3fb) 1* line control register *'
LINESTAT (0x3fd) 1* line status register *'

#define
#define
#define
#define
#define
#define

RESET (24)
CANCEL (03)
~_~Ci (15)
END_CMD (13)
RETREAT (8)
RELEASE (32)

#define TRUE (1)
#define FALSE (0)

char reccharO. wairechO;
char *answerO;
long strlO;
FILE *fopenO;



mainO
{

long count;

prgrs();
if( menuO=F ALSE )

exit(FALSE);
if( functionO=FALSE )

exit(FALSE);

dol
transfu( cote);
count = strl( answer() );
printf( "\t%ld",count);
cancelO;

}while( !kbhitO);

mennO
{

long xstan, xston;
FILE *trq>f;

printf("\t\tCounting Time (1-6500&): j;
scanf( "%f", &coti );

printf("\n j;
return( TRUE );

}

functionO
{

int i;
char trq>v3[10];

itoa( coti,trq>v3,10);
for(i=O; tmpv3[i] !='O';i++ )

cote[12+i] = tmpv3[i];
cote[12+i] = '0';

prgrs()
{

outp( LINECTRL, 128);
outp( LSB, 12 );
outp( MSB, °);
outp( LINECTRL, 3 );

1* 012 = 9600 boods *'
1* disable bood rate gen., program rs *'



inp( REcrRA );
transca( CANCEL );

}

1* read receiver ooffer register *'
1* send cancel character *'

transfu( funcao )
char funcao[30];
{

int i;
char eco;

for( i=O; funcao[i] !=\O'; ){
transca( funcao[i] );
if( funcao[i] !=wairtchO )

transca( RETREAT );
else

i++;

1* received char-=transmited char? *'
,. if not send RETREAT *'

transca( END_CMD );
wairechO;
transca( RELEASE );
transca( eeo=wairechO );
return( eco);

cancelO
{

transca( CANCEL );
wairechO;

}

transca( ch ) 1* transmit char *1
int ch;
{

inp( RECTRA ); 1* nao sei porque coloquei esta linha *1
while( !(inp(LINESTAT) & RELEASE»; 1* wait scope release micro *1
outp( RECTRA.ch ); 1* send char *1

}

char wairechO
{

while( !(iop(LINESTAT) & TRUE);
eco = iop( RECTRA );

1* iop( LINESTAT );*1
return( eco );

}

char *answerQ
{



char rmgtrq>[50],mess[50];
char 1ix;

i=-l;
do{

i+t;
rransca( rnsgtmp[i]=wairechO );

}while( (rnsgtmp[i] != END_CMD));

for(j=O,i=O; rmgtrq>[i]!=END_CMD;i+t ) {
if( rmgtrq>[i] !=RETREAT) {

~ssm=rmgtrq>[i] ;
jt+;

}
else

~ssm='O';
return( ~ss );

}

loog strl(str)
char str[50];
{

iot ij,flag;
char strd[50];
floatdecf;

flag = FALSE;
for(i=Oj=O; str[i] !=\O'; i++) {

strd[j] = str[i];
if( strd[j]='E' ){

strd(j-l] = \0';
j=O;

flag = TRUE;
deef = atof(strd);

}
else

};
strd [j] = \0';

if( flag = TRUE ) {
j = atoi(strd);
for(i=O; i<j; i++)

decf*= 10;
}
else

deef = atof(strd);

return( (toog)decf);
}.

SERVICO DE BIBLIOTECA E INFORMACAO - IFOSC

F1SICA



Apendice II

Desenho do Difratometro
(vista dos bra~os)
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