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'!ih: Valor da fl..l'l9ão assímetria no i! conto do Dica de Bragg.. ,

ijs' bjs' ef coeficientes da f\rção de ctrreção do fator de esPa1harnento

do átomo j.
I,

~ ~: Partes real e imaginária do!;,fatorde estrutura da reflexão h.
,., ., . IIW

B,: Par~met.ro de vibração t.érmica geral.

Bf Parâmetro de vibração tM'mica isotr6Pica do .t.omo j.

BUT' B12T ... 8337-: Parwtros de vitlratrio anisot.rélc:Ucado álomo j na ,..~

DOSição eQUivalente.

Bm: m :I O , , . 5, p.v-âmetros QUe delinem a radiação de fundo.

C{ i = O ... 4. Constantes da fU"Ção de perlU.

Qladrados.

CQTi: Centro das cargas do pOliedro de COOt"denayãodo Ti+",

~: Cantro das cargas do peliec::fro de COOI"'denayio do Pb+2.

ccnj.n-Â: enésimo ccnjr..nto de ~ cbs8rvaà:l cem A2& :I 0.01·.

ccnj.n-B: ~mo ~to de dados observado com 42$ :I 0.02·.

ccnj.n-C: enU.imo ~ de dados obsarvadc caft 628 :I 0.Q.4·.

(conj-A): conjL.nto de dados oes.rvado médio CClfft A28 :I 0.01·.

(ccnj.8): CQ"ljLri.o de dados observado médio com A28 :I 0.02· .

~: ccnjLrio de dados obsarvado Ndio .~ A26:I OD4·,

(conj,t.,A29): ocnju'lto de dados médio com t.ernpo de lnedida por pente t. e tamanho de

passo 42$.



ca'\j.n,t,; nt ~to de ~dos coa t.eJnI;)o de medida por ponto t

d~Estalistioa.d de t\rbi~Watson.

de, do: distâncias i~lanares calculad&e cbs8rvada.

d): Diferença entre o j1 valor cbser'vado e o calculado para as obsrvaçees.

dfj, dfj: Partes real e ima9inária cara a corr-eçio devida à disoerçio no ~culo

do fator de esoalhament.o.

tj: Fat..or de espalhamento do átomo i.

Fhl: Fat..or de estrutt.ra da reflexão b...
FM: Função rninimização no mélodo de rnlnimos-QUadrados.

G: FIZIÇão de Dert'il de Gauss.

~: Valor da f'U"Çãode cet""fil no i1 conto do cico de Bragg b...
h: (h Ic 1>, Indicas de Míll8f" ,,.,

H,,: Largt.,ra a meia altura da reflexão h.. ,.,

~: Intensidade integrada calculada do pico h... ,.,

'lho': Intensidade integrada observada do pico h.. ,.,

inter: Se reT~ aos reTinarnentos com radiação de f't.rJdoobtida POr' int,en)olação

Jh: Hult.iclicidade da reflexão h... ,.,

L: FtrÇão de cerTil de Lorent,z.

U: Função de cerfil Lorentz-intermediária.

LH:FtrÇão de perfil Lorentz-modificada.

~: Fator de Lorentz e colarização da reflexão b.

m:!"lIltiolicidade de Lma DOSiçãoest>eeial em ~ QNJIJO esoacial (i ~m~M),

m: Constante da f'U1ção de Perfil Pearson VIl.

H: t-\Jltiolicidade da cosiyio geral em ~ ~ espacial.

M~:Massa de l.ma fórmula da fase ~,

m~: Massa da fase ~.



t-ET: MiCr'Oscopia eletr&.,ica de transmissão.

toO): Modelo do octaedr'o rigido.

~: Modelo do octaedro distOf"Cido.

N: Nómero de POntos no perfil observado.

No: nónero de celas unitárias por medida de volume

nj: Faw de ocuoação do átomo j ( O ~ nj ~1 ),

NP: ~ da l:)4U""~l1'lQt.ros ~in-efQ •.

P~: Fur"lÇão de orientação creferencial cara a reTlexão !:}.

Pj: j1 parâmet.ro no método de mínimos QUadrados.

<PjA>:Parâmet.ro lNádio obtido nos r""&'finamentoscem A2e = 0.01·.

<Pr8>: Parâmetro médio obtido nos "'inamentos com A2e = 0.02·.

<PiC}: ParMetro médio obtido nos ~inamentos com A2e = 0.04·.

PCPt.: Poliedr'o de coordenação do PblLa ..

PCT: Poliecro de COOf 'tfenação do Ti

PLT2.5: PbTiOlt •••2.5% em mel de lantMuo.

PLTiO: PbTlOo .•. 10'1. &mmel de l.antJnio.

PLT20: PbTi~ .•.2a1. em mel de lantinio.

c-V: Ft.rIÇão de perfil cseudo-Voi9t.

- PVJI:Função de ceriil Pearscn VIl.

Q: FU"'lCj:io do tasta da signHic~a l:)af'a a &Statlst.ica-d.

R: matriz (3X3)QUe define a rotação de uma coeração de simetria.

R: 1ndica de QUalidade do re/i~RlQf'\to em ;unçio dos pontos do perfil de dHraçio

ele raios X.

RIa: tndice de QUalidade do f"'e'f'inamentoem;t.rIÇio das intensidades intê'gràdas dos .

picos de Bragg.

Re: tndice esperado de QUalidade do relinamento.

,.~: Se ref.,... aos relinamentos em e:a.- os P&r"imetros QUe deTin&ma radiaçio de

h.ndo foram r'eTinados.

Ri: tndice eM QUalidade do reTinamento = RwlRe.



;: desi~ção de fases.

_; Pa"Ceniagem de densidade de Pl T na forma cristalina na amostra.

rc;:LaNJU"'a a meia altt.ra da oarte de Gauss na função de oerlll TOi.

rL.: Largt.ra a meia altura da parte de Lorentz na ftrÇão de oerfil TCH.

J.L: coeficiente de absorção.

f): Densidade real da amostra.

(I: Densidade teórica di amostra.

~o: Densidade medida pOr" ernouxo.

/>x:Densidade obtida cor difração.de raios X.

O'j: desvio padrão do j! parâmetr-o refinado celo método de minimos-ClUadrados.

n: Percentagem lcrentziana cara a função de Derf'il cseudo-Voim..

rt: Porcentagem 10N!f"'ltzianaoara a ft.n;io de Def""fil1'homcson-Cox-Hastings.



Rw:lndice ponderado de QUalidade do refinamento em função dos pontos do perTil de

dif'ração de raios X.

S: Fator de escala utilizado no cálculo de Yic'

S~: fator de escala da fase t.
5: (sen e>/À.

1: (t1.t~.tQ ). Vetor aue deTine a translação de uma ooeração de simetria.

TCH: Função de oerTil Thomcson-Cox-Hastings.

U,V,W: Parâmet.ros que definem a função da largura a meia altura H~r

w~: Fração emmassa da fase ~.

w: Peso da j! observação.

;5{ ( Xj' Yj' Zj ). Vetor que define a posição do j! átomo na cela unitária.

XjJ YjJ Z{ coordenadas fracionárias do átomo j na cela unitária.

Xjr' ~jr' %jr:cOO1"'dQnadasfr.cionárias do álomo j na r~ posiçio QQuivalsnts na csla

':Iio'':Iio' ':Iibintensidade do it ponto do perfil de dUração. o: observado. o:

calculado. b: radiação de fundo ( back~round ).

':lima,,:ponto de maior int.ensidade do cerfil observado de difração de raios X.

(Yi>m.x:ponto de maior intensidade do cerfil médioobservado de difração de

2e~: Posição do pico de Bragg b.

:;' \ t(-::() l·' 1, ()

i



Tabela 3.i. Dados eXPerimentais para as amostras de NaCl e NaCl:KCl (i:i em massa),

Pag.55.

Tabela 32. ParSmetros ;ina.is obtidos no refinamento da estrutl.ra do NaCl com

r"adiaçio de fundo obtida lXt" int.erpolação, &29 = 0.01· e a ;'-"Ção ~-Voigt

para o ajuste do perl'il, e com os dois con~tos observados e o da média ent.re os
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TKlela 3.3. Par~t.roa .pinais obtidos no """inamento da est.n.Jt.ura do NaCl cem
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TaDela 3.4. Resultados finais obtidos nos refina.-ntos do NaCl, com todos os
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Fi9lra 1.1 8uPerPosição de dois picos de Bragg bJ. ( -- ), b2 ( 0-0-0 ) e o perfil

resultante (- ). A intensidade no i! ponto (Yi) é dada pela soma (~ + ~ \. Pag.S:.•.1 :.:2

FiQlra 12 Orva do fat.cr de ~hamento para o átomo j em repouso (fjoJ-) e

CQ'l5iderando àS vibraçeies térmicas (--). Pag.S.

FiO. 23 ÂN'anjc 6tico usado lA) nos primeiros dUralÔmetros (baixa f"'iISOluçio>8 (B)

nos di;rat.êm.lros atuais (~t.a r"'HOlução> com a ;onta de raios X em linha 8 ;end~

Soller para limilar a diver_ncia axial. Pago 32.

Fig. 2.4 As seis ~ instrunent.a.is para dHr.tSmet.ros QUe emor egam (A)baixa

f"'HOluyio Q (B)911Qmetri~ de alta resoluyio, ~ PM'a 29.24·. jj. 34om-!.

Perfil gerado pela fonte (Si) ,.pelas dis~ da planaridade da amostra (92). pela

di~~ axi~ (~, pela transtl~ia da amostra (g,>,pela ;enda de recepção

dif~ n.re elas ('JcrlIo .•. ) e as posi~ dos picos da Bragg 29w.<+> para o

-1i ~ de dados do NaCl com A29 ~ 0.04 ·(conj.1-O, racüaçio de ;uncto obtida
_.

ocr int,en:)olação e a fU"lÇio PSeUdo-Voigt de ajuste de cerfll. Pao.73.



FigLra 32 Perfis cbservado ('=10 ••• ), calculado (\10 -), & difrtlf"l9& entre elu (Yo.

':Ic ... ) • AS POSiçe.s dos picos de Bragg 29wa (+) para o 2t caü.rio de dados do

NaCl com 42$ = 0.04 t<conj.2-C>, radiação de f\rdo obtida por intrpola9ão e a

'~o ~Voigt,.ct. ajusta de prfil. Pa;.73.

-
FiSU"& 3.3 Perfis observado (':'o... >, caloulado (lJc -), a diferença entre eles (':10-

~ ... ) e as POSiçlti dos picos de Bragg Ze. (+) wa o oonU'ilo médio de dados do

N~Çl com A29 = 0.04 t ({conj.-C», I"'adi~o de funde obtida por' .int.&r?ob~o li ~

f\.f'lÇãocseudo-VoiGt de ajuste de cerfil. Pa9.74.

Figlra 3.4 Periis observado (WQ... ), calculado (~ -), a çtif~ entre eles ('.10-

~ ... ) e as pesiçtse5 dos picos de Bragg 29tl (+) para o conju'lto médio de dados do

NaCl com 429 = 0.04 t«conj.-C», radiação de fundo refinada e a ,Ut"lÇiopseudo-Voigl

de ajuste de perlil. Pag.74.

Fi9ll'a 3.5 Diferença entre os perfis observado e calculado (Yo~ ... ) e as

pesiç&as dos Dicas de Bragg 29a (+) para o conju")to rMdio de dados do NaCl can

428 = 0.04 t «conj.-O, I"'adiayão de fundo obt.ida ~ in~açio e as funçtSes de

'::Ic ..• ) e as posiç&s dos gicos de Bragg 29a(+) para o 11 coniunt.o de dados

da amostra de NaCl :KCl (1: 1) com A2e = 0.04 t(conj ..1_0, funç.ão gseudo-

Voi9t de ajuste de cerTil e I"'adiaçio de fU'ldo obtida cor inter'Polação (a) e

refinada (b). Pag.76.



Fi9'l'a 3.7 Periis observado (Yo ... ), calculado (Yc -), a diferença entre eles (Yo-

Yc ... ) e as posiç&s dos picos de aragg 29a(+) para o 2t conjunto de dados

da amost."a de NaCl :KCl (i: 1) com A29 = 0.04 t(conj2_C) e radiação de

ftrldo obtida COI'" interoolação <a)e refinada (b). Pag.??

Figt,l"a 3.8 Perfis OOservado (Yo ... ), calculado (Ye -), I diferença entre eles (YQ-

':Jc.,. ) e as posiçees dos picos de Bragg Z9a<+) para o ~ conjunto de dados

da amost.ra de NaCl :I(Cl < 1: 1) com A29 = 0.04 ·(conj.3-C> e radiação de

ftrldo obtida por int,enx)lação <a) e F"'efinada(b). Pag.78.

FigLl"'a3.9 Perfis observado (Yo.., ), calculado <':Jc- >, a diferença entre eles <\ler

':Jc... > e as posiçtSes dos picos de Bragg ~ <+) para o conjulto médio de dados da

amostra de NaC1:KCl(1:1) com 1129 = O~ t«conj.-C}> • r"adi~ da ~ obtida ~

inten:>olação (a) e refinada <b>. Pa9.79.

Figl.ra 4.1 Perfis observado (\:10,••.• >,calculado (!=lei ->, a di"~ M"ltN! eles (':Jo-

':IcJ .••• ) e as posiç:tSes dos picos de Sragg (h,+> obtidos nos N!finamentos com o

modelo do cctaedro distorcido do PbTi~ f...-ção PRUdo-Voigt para o ajuste do

perfil, r"adiayio de fundo Ntflnada, A29 = O.oe· e o conjunto médio de dados

coletados com t.empopOr ponto • 1s. Pag.93.

FigJ.ra 4.2 Per-f'is observado (Wo, .•• .>, calculado (':IcJ ->, a di.,•..• ça entre eles (\10-

~ ....) e as POSi~ dos Picos de Sragg <h,+) obtidos nos ,....,i~tos com o

modalo do octaedro distorcido do PbTi~ f\.nção PSeUdo-Voigt l)at"'a o ajusta do

prfU. r"adi~ de l\.r)do r-e;inada. al2e • O.os· • o 3! conjunto de dados coltttadcs

com \.emI:lorxr pento • 25. Pag.93.



Fi9LJ'1 4.3 Prfis obar'vado (\10, ..• .>, calculado ~~-), a diftlf"1tr'Ça ent.r. eles (Yo-

Yc, .•. .> • as lX)SiçOes dos picos de SrliS (e.,+) obtidos nos refinaJfllnt.os com o

-modIlo do octaecr-o distcrcido do PbTiOo, ftrÇio oseudo-Voist cara o a.iuste do

I)8f"fU, "'adia9io da fClldo ~inada, 42t • 0.08· • o ~to médio de dados

coletadcs com temcx:>per ponto I: 25. Pag.94.

,..!gido • (b) ~ ao longo da direyio <1 1 0). Pa~.94.

- . -
• as PQSiçeses dos picos (298)do TL2~ obtidos com o mocti1o do oct.aecro ,..lgido,

função Dseudo-Voigt cara o ajuste do cerfil. radiação de tundo
Nrf"inada e o conjl,rtto médio com &2&= O,io·. Pag.ii9.

FigJra ~2 Perfis observado (\:I(u ..• ), calculado (!Jc-), a dif~ Wttre eles (\Icrl:Ic)

• as posiç&!s dos cicas <298>do TliO obtidos com o ~10 do oct.aedro rígido,

função cseudo-Voigt cara o aiuste do cerfil, radiação de fundo
Nrf"in~ e o conjunto médio com 412&= o.io·. Pag.ii9.

Figura 5.3 Periis oCservado (lJo, ... ), c.lcu1ado (1:b-), a dHeret'I9& entre eles (~~)

e as pOSiy&s dos picos <29a) do TL20 obtidos com o modêlo do oct.aect'-o ri9ido,

ft.rlÇãocseudo-Voi9t cara o ajuste do ceriil. radiação de flSldoNri'inadae o
CClI"l.jt..rlto Mdio com 429 = o.io·. Pag.i20.



Figura 5.5 (a) Vista em perspectiva de 3 celas unitárias (MOR)do TLiO e (b)

crojeção ao longo da direção <1OO). Pag.121.

Figura 5.6 (a) Vista em perspectiva de 3 celas unitárias (MaR) do TL20 e (b)

crojeção ao longo da direção {1 OO).Pag..12i.

Figura 5.7 Variação das distâncias dos cátions aos átomos de oxigênios e aos

centros dos poliedros de coordenação. Pag.122.

Figura 5.8 (a) Variação dos parâmetros de rede e (b) do volumepara as amostras de

PbTi~ + y'I.La.Pag.l22.

Figura 5.9 Variação do H~cara as amostras de PbTi03 + y% La. Pag.123

Figura 6.2 Variações das crocriedades ciezoelétricas com a comcosição cara o

PbZrxTi.1-X03.Pag.140.

Figura 6.3 Ilustrações eSQuemá.ticas das idéias de lsucov e Ari-Gur sobre as

variações das c~acterlsticas ;lsicas das ;ases t.etragonal e romboédrica dp PZT

na região de co-existência. Pag.i4i.

Figura 6.4 Perfis observado, calculado, a diferença entre eles, e as cosições dos

cicos de Bragg para o PZT obtido cor co-orecicitação. Pagj.41.

Figura 6.5 (a) Perspectiva e (b) projeção na direção <100>da cela unitária do PZT

obtido por co-crecicitação. Pa9.1432.



SERViÇO DE BliíLiC'tE·'C'X•.t!t·,:~:)RMAÇÃÕ - IFascl
Flslc/\



oolicristalinas, com dados de difração de raios X foi imclantado. Foram realizados

(?b 3 LayHí 03 <PLTI e Pb(Zr1-x TiX>03 (PZTI.
1-Y2.

Para o PLT o MRfoi aclicado cara a determinação crecisa do deslocamento

dos cátions I"'elativamente ao centro dos rescectivos coliedros de coordenação

• •• •0.68(2) A (y••O.025), 0.43(2) A (yaO.iO>I 025(2) A (y••O.20> e Ti - CQTi •• 0.66<2) A



ABSTRÃêT

parameters weN! r-efined with several profile T\.IlCtions anel steg length oT 0.01,

0.02 and 0.04·. The QUGTllit.alive anallolSis t.asl with lhe NaCl:J(Cl (1:1 in wei,ghl)

(Pb
1

_JwLa...,>Ti ~ <PLT) andPb(ZI"I-XTiX)~ <PZT).

In t.he PLT cases the RH was UlOlled Tor t.he precise det.erminat.ion OT the

• •Tor Ti) and it. was f'ound that Fblla - ~. 0.68<2> A (...o.~, 0.43<2> A <y:aO.iO>,

• •••0.25<2> A (~20> and Ti - CQTI • 0.66<2> A (~.025), 0.36(4) A (~.iC» and 0.18m A

(~020).

f'ormulae, and it. ....as TOU"Id to be PbZI"O.30Tio.7A. For t.he second, preoared ~

conventional t.ectYúQUe oT mixu..re 01 oxides, t.he RM ...as appl.ied Tor the



, -
interat.&nicas>, vibr'aç&s at&úcas e ;at.cres de oeupayão (esteQuiometria>,

cano sendo os dados observados, Este é un baR método, mas POSsui. algunas

llmitaçtses, tais comoD necessidade do ajuste crévio • sem int'ormação est.r1Jttral.

atraVés de algunu ~, dos prTis dos picos de Bra99 para o cálculo da

intensidade, o QUe •••• casos de ~iç&ts POdelevar a W'~ JrCbl.mas no

c'lcu1o das int.ensidades de onde" serão extraídas as int'~ sdre a



o mêtodo de iniensidade iniagrada fol utilizado pel~ crimeira vu no

aruil POr' CA. De Simone (1983>em seu trabalho de mestrado, sob a ori"~o di.

Profa. Dra. Yvane P. Hascr..nu no estudo do mineral F10l'encita I! t.m& descrição

mais det.alhada pode ser euccri.rada na sua monografia.

No caso do ~ não 0C0l"'1'eID os croblemas citados anteriormente, pois

o prfil do difrat.ograma é ~Udc ri,ranta o refiNment.o dos ~âmIt.ro5

estrut.lrais. Há t.ambém a possibilidade de mais de una fase ser estudada, assim

cano lJni análise QUIJ"ltitativI (Hill I t-laGrd, 1987) ! de limirh:l de orisWiio

<Madsen e Hi11, 19S8) das amostras. Mesmo nos casos de supet ~i~ mais

severas, .o método pode ser aplicado cem grande pOSSibilidade de se obter

result.ados sat.isfat6rios.

Assim, as maicres potenclalidades do método de Rietveld nos levaram

a decidir pela sua implantação no laborat.6rio de crist.alogra'ia do OFCH-If'QSC-

USP.

Este trabalho foi dividido em QUatro part.&:s.ti) Estudo do método, <li)

l:If"t!I)araçiodo laboratório, üii> testes CCJm materiais cortlecidos e üv) ADlicaçtSes.

~ rrimeira parte foram Ntalizados estudos t.eór'icos sobre o t-R,

através de Plblicaçeles tanto da técnica QUanto de aplicaçees da técnica. Uma

introdução aos conceitos básicos está descrita na carte I desta tese. O

P'ocedimenlo de rnlnimos-QUadrados utlli2ado no Nillnamento não está c::!escritoem

detalhes, visto QUe o mesmo foi amplamente discutido no capo 3 de m.irtha

dissertação de mestrado intit.ulada "Determinação da Simetria de Ccordenação de

Alguns Compliílxos de LanbnldiílOs (JOr DHração de Raios X" ( Paiva-Santos,.1983 >.

A SIKIU"ldacarte constou da coleta de dados cara sua utilização no

~. A maneira ideal foi desenvolvida Delo então altrlO de graduação José Dalton

Cruz Pessoa, o aual construiu l.Ina int.erTace para a coleta de dados Rmi-

automática através do, um lanto antigo, dHr-at.ômelro Phillips do Lab. Crist.alogra'ia

( Pessoa, 1989 ). Desta fonna 'oi possivel registrar as intensidades diret.am&nta em

um micro-COI'IlPUtadorPC-XT,cara depois levá-las para o VAX11/780 onde foram
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analisadas. Outros métodosde obtenção de dados utilizados. enauanto o sistema

o erocesso de digitalização do difratograma pelo digitalizador foi

obtenção do f"UUltado final. aue introduzem erros, cano cor exemclo ( i ) o

para a eliminayão dos ru1dos, POr" umprocesso puramente pessoal. Já o processo de

•.•.•~a passo a passo registrado em papel, apesar de parecer eXaustivo, se

Na terceira parte foram reali%ados t.estes com o NaCl, KCl e PbTi~

os auais estão descritos detalhadamente na Darte D desta mcncx;rafia (caos. 3 e 4).

ciezcelélricas ~~das DOr dois gr"1.D:IS de ~. No cag~ estão descritos

os estudos das cer~cas do UIXl P&f"'OVSkila (ABX\t) comfórmula (Pbl-3Xn lax)Ti ~

0ClID x • O.~, O.iO e 0_.20, cujo objet.ivo foi veri/icar as •.•.•••.•iaç&ts estruU.rais

ocorridas com a ~a9io do la +3 • no ~.6 Ão estudadas as oer~o.1.S de

fOnnula Pb (Zrx Til-X~ com OS objetivos de determinar (a) a DNJC)O("ção das fases

t.etragcnal • romboéà"ica presentes em una amostra pres)al"ada per lRi5U.ra

OCX"'IVencional de óxidos (x :li 0.50) e (b> • esteauiomelria de ~ lUt.erial obt.ido pOI'"

una nova t.éonica de ~ação.



trab&lhos QUe PÇderiaa ser realizados. can o método de Riet.veld, t.anto no seu

estudo QUanto na sua aQlieaçio. Al9U"S desses trabalhes, sctre a aplicação do

""lodo em algunu sit.uaç&ts t.ipicas, poderiam sar realizados por alunos de

iniciação cienÚlica, e QUe iria contribuir bast.nt.e na tcrmação de cris~6grafos

para lr-ab.lharem ~ área de ci~as dos malriais, &nQUanlooutros trabalhos, de

dcutorado, e os rauUados coderão ca1tribuir cara a aolicação do ~ em situações



II P I r t e 1 li
Introdução teórica

o objetivo nesta parte é abordar os pontos considerados crlUcos POr'

nós cara a corD"eensão do mét.odo de Rietveld ( MR ), Assim. no cac.!. descNwemos
o método JJ('6priamente dito e como l.ITla análise QUantitativa de fases pode ser

realizada com os r-esultados do refinamento. Procuramos deixar claro também a

necessidade de l.I'na funçio adeauada cara o ajuste do cerTíl, de modo QUe no caQ.2

descrevemos as fontes ~xperiment.ai5 de distorç&s dos picos e dos deslocamentos

de suas posiçees determinadas pela Lei de Bragg.



o C A f IT U L O 1. O Métodode Riet.veld O

Em 1969, Rietveld publicou un trabalho em QUe a estruU.ra de un óxido

de urânio foi refinada cem cW:fos de di.,,..ação de neutrons, por" un método Que ele

acabava de Pf"OIX)r" e QUe noje , conhecido pcr Mét«lo dtt Rietalttld ~). O método

diferia dos outros atê então utilizados e QUe faziam uso da intensidade dos DiC05

como as observayOes. No seu caso, Rietveld Dt"opos QUe as Clbservaç&ts Tossem as

intensidades dos Derfis dos Dicas, os ClUW eram ajustados durante o N!fínamento

através de l.In& fl.onÇão de OaU5S. ESte método racidamente ganhou novos adeotos.

tttndo em vista a facilidade com aue os dados são ut.lli%ad05. Dr'inoiDalmente no

caso de ~ição de DÍcos <Rietveld.1969)

A adaotação do método cara a sua utilização com dados de di/ração

de raios X Toi ,..ágida, já QUe o Dr"Or:rioRietveld a sugriu em SIlU trabalho, dIIscMt

QUe una flrlÇão satisfat6r'ia fosse encontrada DV'a descrever os Derfis dos Dicas.

Dada então, v~ia.s ft.nçt5e5 ••.••• sendo t.atadas, como Da"" exeq)10 as fU"lÇÕes de

Lorentz, Voigt., Pearscn e algumasmod.i'ic~ das mesmas(comoa ps4tUdo-Voigt,

P••.• son VIl • Thompson-Cox-Hastings ps.udo-Voigt <Y0U'l8 • Wiles,19a2>.

A1g.ns trabalhos t.en sido gci)lioados onde o •• todo de Rietveld foi

aQUcado na análise de tamar't'o Mdio de cristalitos, mas sOmente ela 1988 \.1ft

resultado sat.is'atório foi encontrado can o uso de clJu f\.rçtSH para o ajuste das

lar"9U"'as a maia alt..ur"a devido às caract.erlsUcas flsicas das amostras e da parte

instn.Inent.al <Madsan • Hill, 1988>.



de se rttali2ar & anâlise auantitativa COII a aDlica9io do método de Ri.tveld.

onde S é o fator de escala. Jh é a nIJ1tiDlicidade da reflexão t> LQh• o fator de
N N

Lcrentz e de colarização. Fh • o fator de estruU.ra. Gih é o valor da 'U"lÇão do
N N

crf'il. aih é o valor da fU"lÇão de assimetria na cosição i. Ph é a fu'\ção de
N _

~ção de giC05> no i! NSSO (fig.i.1>, temos

~ic = S ~ Jh '-Ph IFhi' Gil) aihPh + '='~4T' - - - - --
N



Fi;.!.! ~ição de dois oicos de Era;; 01 (--), b2 (0-0-0) e o oertil
r-esult.ante (- ). A intensidade no i1 ponto (':li) é d&da pela 5Clm&(~1+ ~)i'

Ê a Turção de onda do raio X espalhado pelo plano hkl de uma

cela lIÚtária do cristal. O seu mSdulo dá a raz!o da amclit.ude de radiação

esoa1hada celo clano (hleD de LJna cela I.I"'litária. cela radiação esoalhada cor

um lSUCO elétrcn nas mesmas condiç&!5 <Lonsdale.1935>.

onde ;j • ;jo axP [-B';<~/À)2J Q o tator de ~to do átomo a Bj él o

carimetro de vibração isot.r6pi~ do átomo "r'. No caso da vibraç30 na torma

anisotróDica Tica:

o fator de e5Dalhamento cara o átomo em retlOUSO(f ~ varia com

saneI). cano mostrado n& Tí9U"'a abaixo,

fi " ,,
s."t/~ -+

Fig.1.2 Curva do fator de espalhament.o p.,... o átomo J l!fR

r-eoouso (Tjol -) e considerando as vibraç&!s ténaicas (fj,--).



onde ais' bis' Cj do 05 coeficientes para a COI 'T"eção do fator de espa1hamento do

átomo /li/' e cWS' e dIt do 15 partes real e imaginária Dara a caTe9io devida à

Ft\ == ~ + i~.. .. ..

-
L--,somatória sot:re'Uxfos os átemos na U'Údade usimétrica.
j .

~ • sanatória 5obn! todu as cosiçêíes eauivalentes.

Xjr'YrZjr == coordenadas fracionárias do átomo "f' na rl POSição

h,k,l == lncü.ces de Miller da reflexão h.
IV

nj • fator de OCUPaçãodo átomo "f'.

n == R' m = naJlt.iplicidade da POSiyio especial, M == 1W1tiplicidade da

DOSição geral cara o gr"'1JC() esoacial em auestio e 1 ~ m s: H • O s: n s: 1.



Jnf1lJ!ncy da simetria no cálaJIo de F1.

-
necessário tcrnecer, alémdo conir'\to de átomos ~ Tormama ~dade assimétrioa,

o conjunto de ocerações de simetria cue geram as cosi~ remanescentes na

Qualauer ooeração de simetria é una combinação de una matriz

r:otação R<3,3)e l.ID veta' translação ~, assim

cOm os elementos de Isimetria comtranslação na cela unit.ár'ia. i.é. eixos helicoidais.

o argunento de cos em~ POdeser escrito como..

onde Os = b . R • <hs"ksJs> são chamados de 1ndi.ces SQUi••••alentes; e t.s • b . ~ ia uma

" • L n· f· ~exQ-2~ . hs2 a§ 2 -+- ••• )] cos (2~(h_s • X_J' -+- t.s)J 1.13_ . J )O l!J
J

1.2.2 Mult.Uilicidade "Jh••-
em un único pico de cüfração. Tal cica possui l.Ift& intensidade bemmaior do QUe a

resultante de um único claro. Esse aunento de intensidade é l•••..ado em conta ao



intensidade. Na t.écnica de difração de PÓ o valor de "J" deoende sómente da

simetria do cristal. Da eauação de Bragg o. • 2 d sene> ta-na-se evidente QUe com

12.3 Fatcr de Lcrentz-oolarização Q.D)

Fator de ~lariZação (o)

A radiação característica de um t.ubo de raios X t.orna-se polarizada

p = ~ (1 + cos2z9>

..- -
ele não será estritamente mcnocromát.ico.

de sua crientaçio ou do t.amoo em QUe ele permanece em cosição de reflexão. O

f'ator ele l.oM!ntz para o dif'r.tômetro de pÓ <$-29) é dado POr' ()Qug te..

É a h.r\ção G utilizada para ajustar a f'orma dos piÇ9S em un pacrio

de di/rayão, dLranta o rwfinament.o dos garimetr'os at.&nicos pelo méLodo de

mlnimos-QUaC:k-ados. Essa f'u-ção deve estar corretament.e norm&lizada de modo QUe



CIOI G d<2t) a 1.
-40

Al~ raullidos, part.iculannllnta OS par_t.ros t.ánUcos, são

srcslveis à ftrÇãO ~il, de modoQUe ela deve Ar' adeQuadarMnteasoolhida.

Existem várias T\.I'lÇÕa QUeestio sendo utilizadas, tais como:

Gauss( G): Esta T~ é adeauada QUando se utiliza ditração de neutrons

<Rietveld,1969) .

<:o- 41n2

Hn. (U ~2e .•.v ~ e .•.w )112..



c _ 2.(m (21/._ 1)1/2

• - [( m - O.5)1[J.1/2

onde G e L são. respectivamente. as T~ 1.18 e 121 e.

f1' • 1.:36603Q - 0.47719 Q2 + 0.11i6 Q3

alttra gara a carte de LClf"'entz do h1 pico de Bragg na TU1Ção TOi. e 2Aejh = ZSj
•

A ftllÇão de per"'fil ao ser mult.iclicada cela intensidade int.egrada das

reflexões de Bragg. fa ileCe o cerfil de t.odo o ~drão de difraçio e. através da

variação dos par~metros, a f~ de padrio calculado •• ajustado ao PAdr'io



12.5 Ft.nÇio de A!ssimetria (aih)
•

Essa fl.l"lÇio leva em consideração a a5simetria do Dico devido à

aberrações instrllnent.a.is e caract.erlsticas flsicas da amostra, e é dada POr'

onda A • Q wâmetro de asaimet.r'~ QUe lambQm • a~st.ado na ~lNr'1t.o de

rnlnimos-QUadrados .

tS = C- 11 No: v
- 11

onde C é lI1\& constante QUe deoende acenas das condições excerinwnt.ais • e

crmanece constante dlrant.e t.odo o ext>er'imento.11 e IJ são resoectivamenta as

x • Me é o núnero de celas unitárias ccr \l\idade de '101..... (=i!V onde, V lá o

volune da cela U'Út.ária>.

. -
É a lunyão QUe CON'ige para os eleit.os de orient.ação ~~ na

amestra e • dada lXlI'" a=CP4,,1 crida p • un par~tro ,....,inável e 4tt • o angulo
M M



A intensidade da radiação de '\.I'MX) no i! DUSQ, '4;1 DOdeser obtida

através da interpolação ent.r1! pares de pa'ltos <29;,,-,;>do difratocrama ou POr ~

;unçio espaci;ica QUe larl'lbQm POde set'" ajustada clirante o I"'efinamento. ESQ

TlI'IÇão é dada cor'

5 { ( 29. ) }i~i = LB· ....J. - 1
';:0 J B.

onde B1' é a c:rigem do ~inômio, ou. saja, para Z9; = B1' o valor de Y~4 é igual a Bo.

.o'jI • m,.• massa da Tase • presente na amostra.

V~,. • ~ = massa da Tase 9 em una cela tIlit.ária.

~ = rúnero de fórmulas unit.árias da fase 9 ocr cela unit.ária.

m"S,.=C -~-V, Z. M,

De onde • POSslvel obtQr-se a Tração em massa da TãSQ 9 <W~

"'- S,. (VZM >_w., = em; = tS; (VZH )j 1.43
I

Dessa maneira code-se obter a fração absoluta de massa das fases,

incluindo a fração de amorTO,se Tor adicionado un cadrão interno na amostra; ou

então. se todas as Tases são cortlecidas e a-istalinas. a eQUação (1.36) tambem

fOI'1"IeCe a fração absoluta de ceso sem a necessidade de un oadrão interno.



Normalmente em situações exgerimentais nos defrontamos com sistemas

onde o rúnero N de eauações QUe r-ecresentam as OOserv_açães bi é di f eren t e

do número NP de par~melros Pj.

onde aij e bi sio T~.idos. Se N < t-F não existe solução única cara o

dá aualauer indicação da crecisão do Pj derivado. Se N ) t-F. nonnalm8nte não se

cede satisfazer a todas as eauações exatamente. surgindo assim a necessidade de

definir una solução mais adeQUada cara o sistema de eQUações. Jsso é feito

através do método de minimos-quacfrados. QUI ~ina a. melhcr solUÇlio como aQUela

QUe míninúza FH (ftlÇão rninimizaçio) dada cela sana soma do QU&Ó"'ado da difer-ença
- •...- -

1ft
FH • L d~2 1.4~

).1 ~
QUando t..odu as eQUações dj 510 lineares, inc::JegesldeI.tas • de igual CNldibilidade.

Entretanto. o desvio dj de una eQUação POde ser, cor exemolo,v vezes mai or

Que o di de outra. de modo Que o CON'~t.4t ",alor de ~ iõW'á vi ",ezes m.ior

-QUe ~. Assim. t.orna-se necessário dividir dj por ~ ant.es de adicioná-lo em FH. a

fim de se obter l.Ra fU"lÇão mais acrocriada. Portanto a flrlÇão minimização será

.cnde Wj é o P8SO CI'OfX)I"Oiona1 ao ,...~ do QUadradodo..,..o <emt..-mos

utatlsticos. O reciproco da "'ar'iança) encontrado na ~ eQUação.



o mlnimo da função FH com relayâo ao parâmetro Pi é encontrado

f',.p 8QUaÇÕHa I'-F parâmatros (sislama da .,aaçõ-s ncrui.s - A o mnmo • escrito

na ~onna matricial, a matriz ~onnada pelos coeficientes dos parimetros é chamada

de matriz r'lCI"!Ul), QUe pode ser ruolvido exatamente para os Pi QUe minimizamFM.

Como já foi dito, o método é válido QUando as eauações em dj são

Neste caso a linearizac;ão é feita desenvolvendo as eauações em série de Tawlcr-

em t.c:lrno dos valores apr"Oximadosdos parimetros <Pjc}(Ando QUe agora a soluyio

do sistema se dá cara os desvios 'j = Pj - Pjc). de forma QUe Dara a aolicação do

método em refinamento de estruturas cristalinas se torna obrigatório o

w .• .J....
1 ~io



onde Cjj é o elemento diagonal da inversa da matriz normal. N é o f'Únero de'

observações YiO' P é o rúnero de parâmetros ~dos e C é o número de vincules

~I'J!)O' Jnc'
•• t/lho'

1\ ••
"

o QUal dá uma indicação da QUalidade dos parâmet.ros estrut.urais r--efinados, sendo

aue '1~' não é realmente obser'vado. mas é obtido da maneira descrit.a COr"

observe QUe o nuinerador em Rw é a Dl"6ori& ft.rlÇão núnimizaçio. Ando. COr"tanto &

QUe nos dá a melhor indicação da aualidade do refinamento.

=R1.RH• Re

• ccrl'"1ecido como um indica de ~. QUalidade do ~inam&nt.c ( goodness-O-;-fil ). Un

lndica Ri &m t.orno de i.O indica QUe o ,...,inam8nlo esU ccmplato; ltSbt.1sUcament.a

falando. ele não pode ticar melhor, uma vez QUe ·0 lndice R~il pOf lder ado já
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[ICAPíTULO 2. U

II GecDetria de Difrat.&netros a Perf.is de P1cas de Difração 11

2.1 w.raiJção

alterando suas POSi~s e largt,ras. Esses assuntos foram amplamente discutidos

por Klug & Alexancter:<1974)no livro QUe hoje é considerado como um "livro de

diTratado é chamado de Dlano eQuatcrial ou focal. e a direção perpendicular, QUe é

oaralela ~ eixo do goniometro é chamado de direção axial.
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.. '"
amostra plana A é tangente ao oir-eulo T~l de r'aio ,... As dist.incias amostra-Tonte

/JF e amostra-deiector AO ~o a~ mesmas e iguais ao r'aio R do circulo do

ç,oni&netro. O tri~o AnO' é una S8Çio axial através do cone de diTr'aç1o de

ânQUlo de semi-",*"lice 29 diV8r"'gindoda A (esta triançulo NtPI 'QSQnu a int.srsec:ção

deste plano com o plano eQUatorial). Os r'aios difraiados chegam a un& Tocagem

aa"Oxirnada em D, QUe é a pOSição da Tenda de r'eceoçio, e divergem novamente

QUando entram pela janela do contador (Ti9 2.3>. ~ anàlise da Tigu"'a 22 mostra

2.i

A M5iio interceotada cela fenda de receoçio situa-se sobre o

olreulo de r'aio

22

o ~o •• ~ a r-egiio de limiu9io do M'OO do gcn.iômetro, o

QUal• em t.crno de 1~· na maioria dos inst.n..m8ntos.

A Ti9lZ"a 2.31\ • l..IN perspect.iva do arranjo ótico Ql.e Toi empregado

nos crimeiros difrat.ânetros e que ainda encontra aclicações ocasionais. O ponto

Tocal (F) • visto longitud.inalmente, ccmo é a prat.ica conun em técnicu

ângulo de vista ( ~o de ut.ks-cl'f" ), 4, • tl8QU&nO -' ~ ordem de 1.5 a 2.0· para

melhorar o coder de resolução. A laNlUl"'a ~ da ionte é então h s.ne. A

di~a &QUatorial ( "1 )e axial ( 8 ) do feu8 ~imário são limitados pel.as

dim&nsÕes x e IJ da fenda P< do iaue direto para valClf"'SS~livos de 1.~ e 3.0·.
\---

A cc.rçio da suoerf'icie da amostra ilunlnada cel().. feixe consiste da zona u de

máxima intensidade e duas alas D ~ intensid~~~ial. Por causa da apreciável
lM'gUra projetada da fonte de raios X, assim como da considerável diversência

&Xial, o foco da Tenda de r-eceoção G não é muilo agudo. Ent.ret..anlo, a alta.

intensidade obtida com essa geometria ccx:::leser muilo útil ~ situações onde não
se M!!quer um toco muit.o agudo.



A figura 2.3B mostra a geometria característica de U'R difrat.&net.ro

típico atual. O ~t.o focal é visto lateralmente, de modoque a lãr9ura. aparente da

fonte' SÓCl'lQnte/AI seM, onde 4 ncrmalmente situa· •• 1Int.Nt3 •• 6·. Uma 'cnt.a de

(-

Soll••.• S1 e S2 para ~ feixlS' incidentA e dirrat..ado _resPeCtivamente. Tal

colimador consista de placas" da metal allamlianla a~~-~ibdQnio ou tlnt.alo>,

placas de ocmprimento 1 • 12.7 mm e espaçamento s • 0.5 na empilhados ~ una

alu.ra de 10 mmna direçio axial. A a.bef"'u.ra angular buica ( 4 ) de aualauer par

de placas ~djascentes pode ser deflnida como

A radiayão de ftrldo é diminuída colocando uma.fenda antiesoa1haJnento

na posição M ou 1-1'.a aual exclui do recector todos os raios X. exceto os QUe
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2.4. Perfil e Posiç&s dos HixiWlS di! Difração

~a a t.t"~ia da amostra aos raios X int.roclJzlIm~ayões no perfil

de difraçio ClrO. 05 auais ruem can uue ele seja (1) mais ou ~ assimélrico. (2)

alargado, e (3) deslocado de seu valer teórico de Z9sobre • escala goniemitrica. A

laru"a e a forma de una linha de difração são imoortantes na medida de t.amIrtlo5

de cristalitos e dist.orçÕes da ~ enauanto QUe o deslocamento da lirN. é

signiticanle na determinação cc::rreta de escaçamentos inten:llanaNils e constantes

da crigem do DErfU exDerimental usando o crincioio da CO'lVOluryio. e tratar de LI'nêl

maneir~ nWs delalhada li Ql..lanlileliva iaS abrrayê5es inst.runenbl •• ;1sicu QUe

alargam e deslocam as linhas de suas DOSiÇÕ8s teóricas.

lÃRgrTil de difração CU"O croduzido cor un PÓ cri5tallno <não

modificado pelos efeitos instrumentais> t.em un perfil natlral Qt.M é det.enninado

cela distribuição de t.amanhode cristalit.os. natureza e magnitude das dist.cr'çÕes

da rede. e distribuição esoectral de energia na radiação incidente (falta de t..m

o efeit.o de QUalQUer"instrunent.o de difraçio de raios X na

deT'Of"'maçãode un Dico de difração oc.ro DOde ser analisado ef1lClf"'egando-seo

teorema da suoeroosição (Soencer..1939;1949).De acordo com esse t.ec:lrsma. o oerfil

do Dico observado h<1.) é a convolução do oerf'il de difração oc.ro (I.) com a função

instrunental oonderada g(1.)
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A ,unção "ri' excressa a sana total dos efeitos instn.lnentais sobre a

ftn;ãO PUra QUeestá sendo medida. A variável (, mede o desvio angular de QUalQUer

ponto de sau an;wc de 8SP&lhamento t.&6rico 290. (,'11 tem a mesma dimansio de 28.

cede ser· razoavelmente considerada como consistindo de. 6 <seis) ,unções

instrumentais ~'icas 91 I 92 I 93 I •••, g, . O~ll instrunenlalloW é então a

ca'lVOll.lÇão multiDla destas seis ftrlÇÕes

A. Fonte de raios X, 9,

onde k1 :I 1.67/"1 I -1 é a largra a meia alt.lra. Quando o ponto focal é visto

horizont.almenta (l1g. 2.3A>a lD ângulo de tak•• ctf de 1.5·, -1 • em torno de 0.i5 ou

0.20· PM'a tubos de dif'ração comel"C~.i.alsliPicos. Com essa geometria de baixa

Quando o TOCO • visto lat.era.lmente a 3· (arranjo de alta f"'8SOluçio>. a

l~a a lnQia alt.Lra • •• lemo de 0.Q2·, PQdlm do assim. o SIIU ef'eilo. sar

dominado DOr" aualauer outra das Tt.rlÇÕes do sistema. Uma aNlise da lig.2.4

facilitar' o julgament.o da i~a de 91 em geometrias de baixa resolução.



B. Pl~idade d~ Suprflcia da Mostra, 9,

E5t.. f~ Slra da variação do deslocamento ( f ) de diferentes

pe::rções da suPerf1cie plana da amostra até o circulo focal, ao QUal é tangente.

com os limites angulares c. = O e " = ,.,. 1~~ & ~aus. Tem-se QUe o efeito de g2 é

deslocar o oerf'il na. direçio -i.. isto a, cara rnet"\C1I"'eS valeres de 29. Ccmcarando

int..eroeotar' complet.amente o feixe incidente - CClIIVimento > i R cosec<e) para

amostras de absorção moderada e alta.

C. Dive ~ lCia Axial, gw

Em prir'dpio o perfil desta f\l'Çio • detenninado, mas na prática a

complexidade dos cálculos é tão grande QUe perfis corresoondent.es a una grande

faixa de condiçtles UDerimentais úteis não foram determinados ~.i963(a):

Eastabrook,i952>. Mas. para algunas sit.uaçOes simpliflcadas os perfis foram

calculados. A fig. 2.4 mostra uma repnesenução do PlIf"Til de divergÊncia axial

~ a 2$ • 24·, • umcoePiciante c:fQ ~o linear IJ,dQ34 em-!. Para

difrat.ânetr-os SQfR as f~ SoU•• , em CIUR o comc:rimenlouial ilunirnldo da

amostra é grande com relação ao ~imento da fonte a da fenda de recepção, a

ftJr"lÇiode divergÊncia axial assume a forma <East.abrook,i~.

Os limites da eQUad'o2.9 vão de (, = O a (, :I _ (~) cotg e graus Na
T- 4 x ~7.3 .

fí9U"a 2.4B está mostrado o perfil ela divergência axial calculado per um método
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em, comprimento do POnto focal e fendas X e G (h , y , " na figura 2.38) todos 11mm,

co1imador Soller com 19 placas ~adu de 0.6 mme com abertura angular A =
2.25· .

Embora a forma de ~ seja dHerente para difrat.êmetros com ou sem

Tendas SoUer, em ambas as situaçtles a magnitude da cüsta-çio da linha é maior

PAra menores valores de 29, se aproximandode zero na r-egião de 90· < 29 < 120· I

deslocamento do cer'fil é na direção -4.. enauanto QUe na região ''back-f'''eflection" é

na direção +(, <Eastabrook.i952; Pike.i9S9>. Para baixos valores de 29. a distoryão

-
da lar"'9U""a n&ll..ral do espectro da radiação oaracl&r1suca ~da. Ent.ret.anto.

na Nl9ilo 120· < 29 < 180·, a dist.orçio devido i di~a axi~ • difícil de

de Lcrentz e colariza9io.-- -

Esta f~ ~ da penetração do feixe na amostra de coeficiente

de absorção f'inito oU. Quando a amostra é !5Uf'icient.enente grande Dal"'a intercegtar

QUe Qllra o faixa difraLado da màxima intansidade. a f~ tr~a g4

assune a forma
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para (, ext'('tiSO em go-aus. Na ag: 2.11 , varia entre os limites O e -00. As

auantidades D e /I são, resoectivJJnente. as densidades do material sólido QUe

coeficiente de a~o linear do material sólido.

para amostras Tinas com baixos coeficientes de absorção Dara raios X. Amostras

Deve-se enfatizar QUe os tres rat.or'tts assimétricos ~ 9Q e 9.

conTerem ao ~il final g(c.) uma maior assimetria para dHrat.ômetros de all4

E. Fenda receptor., 95

de 14ll"'9U"aWs igual ao ~lo QJbl8ndido peb f&nd4lI"'QC8Qt.orano cantro do af'a)

gcnicmétrica. Para uma dada posiyio angular 6, ela cobre a faixa entre 6 - ~ e

E. + i.Esta é a segunda ~te mais ~tante da função instrumental total

de um difralÔmetro com um t.l,i:)o de foco largo, enQUanto QUeem difrat.8metros com

F. Comoaração Entre Perfil Calculado e Observado

As análises anteriores mostraram QUe t.odos as cinco fU1"'1ÇÕ85

instrumentais contribuem Dara a largra do perfil de dUração. mas QUeduas delas.

1 e 2, causam um alar-gamento simétrico enQUanto as cutras t.res causam

alargamento assimét.rico e deslocam o cico de sua DOSiçãoteórica. Quando a rt.nçio
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c:J8cr'esce de 90 a O·. Quando a contribuiçio da ft.nyão 4 li grande, cano nu

amostras Tinas de baixa absorção, o mesmoefeito é observado para ceauenos

~os, mas,a assimetria se lorna novament.agrande ". vwrtlarça de 90·, d8vido

à cenetração de raios X .

cerfil observado é bem mais amolo QUe a convoluyio das f~ 91 a 95 nas

mesmas condiy&!s. A t.entat.iva de Alexander te JOug<i974) de obter I.D pico mais

agudo refinando o al.int'wnent.o geométrico não deu me1hor'as significativas. e- &

tanto ~ limi~ das imoer"feiçtSes mednicas do instrunento, QUanto da ext.N!ma

dificuldade em sincronizar as runerosas variáveis no J:)N)CeS50de alinhamento. Foi

-
com ~.2/wc onde Wc é a laMtra a meia altu'a da funçiO de desalinhamenlo.

PQr"f'ís de l.inha de di';,..at.8met.ros cem o uso da ~ da convalL.Çio. O objetivo

agora é resumir o cresente estado de comcreensão dos aspectos auantit.ativos de



·A. Posiçees de Lima.

As duas medidas de posiç&s de lima mais comurnente ef'I'C)I"'e9adasem

difração de pÓ sio o Dico (Ponto máximo),e o centr6ide ou centro de ~a.vidade, QUe

é definido por

[291<29> d<29>
e = <28>. f

lCZe) dCZe)

determinado experimentalmente, e é uma medida adequada para muitas aplicações

crá.ticas em difratometria de DÓ. Para uma avaliação mat.emá.tica e um trabalho

o cent.ráide de um CEf"'til de linha curament.e esQeCtral f<2&)é ~, e o de uma função

de a.berração instn..mental g(29) é ~ ambos medidos ~ una origem carticular 290 •

tem-se QUecela convolução das duas funçtses o centrâide do CEf"'til result.ante é

De maneira mais geral, o CIiriróide e de um PErl'il gerado pelo efeito

de N abQrraç&s ou f'1.Jr"IÇ&sf'Wcas e1, ~, ••• ,e,.., • obtido PCI'"

dos centr6id&s, como ccns&QUênc.iada baixa aQrOXimayio assint.6lica das Cãudas

dos perfis i radiayão de f'undo sU:»acent.e. Na práliCã é posslvel t.runcar o per-f'1l,

em algun ruvel arbitrario acima da radlayão de fundo, sem incc:lrrer em erros
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chamada laMara a meia alttrL ou seja. a lanara total do cerfil à meia

in~.nsidade máxima medida acima da radiayão de tundo da maneira

A segLftja medida Nis usada é a lir9U'a ir1t.erada, QUe • definida

como a intensidade integrada do oer"Fil de linha acima da radiação de ft.rIdo,

dividido cela altura do pico

. A ~a int.ew'ada POSSUi un significado matemático especial. A

eQUação 2.18 mostra QUe ela é a largu"'a de un retan9ulo QUe t.em a mesma área e

altu"'a do pico QUe a do perfil de :lifY')a real.

linha é a VW'~ eu o QUadrado do desvio cadrão dos elementos QUe comcreendem

o perfil <Wilson,1962(a)i1962<b)ji963<b)j1965>. Ela está d.iret.ament.e associada com o

c.ntrâide e cano lID& medida da localização da linha. e é definida como

média de todas as aberraç&s QUe constituem o per-f'i1:
N

~$ = L <W2eli
i-i

Assim ccmo o centr6ide e, a variança W de un perfil de linha

observado na prat.ica só pode ser determinado após o t..rulcamento de um perlll
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\--\ .....

Fig. 2.3 Arranjo 6t.ico usado (A) nos primeiros difrat.&netros <baixa resolução> e <B>
nos difrat.êmetros atuais (alta resolução> com a fonte de raios X em linha e fendas

Soll&r PM'a limitar a diV8f ~a axial.
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Fig. 2.4 As sais ,~ inst.N..lmenlais para di,,...t&netros QUe ~ -egãm (A) baixa
resolução e <B)geometr'ia de alta resol~o. COfI'lC)Utadas para 2'e=24·e IJ,=34cm-1•
Pef""Filgerado pela tonte (gl) ..pelas dis~ da planaridade da amostra (92), pela
di~a axial (93), pela t..r~ia da amostra (g4)' pela Tenda de ~ão
(9c) e pelo desalinhamento da amostra (9c>i g(1,) é o perfil resultante. Fig. extra.i.da

de IQug e Alexandef'"(1974),P8g.292.

Fig. 2.5 Perfil observado da reflexão 111 do aluminio ~~Cu>. Mostra o pico ~.
centr6ide e e a lar-gura a meia alt.ura B1I2. Fig. extra.i.da de Klug li! Alexandef'"

(1974),pag.298.
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Test.es

descrever as aplicaÇ'tSesdo MRemmateriais de estruturas préviamente conhecidas.

Estas aolicaç6!s foram realizadaS com o objet.ivo de nos familiarizarmos com o

método.Para isso, foi necessário em Irimeiro ltJ9M' escolhermos 05 materiais QUe

seriam estudados, e decidimos QUe05 mesmosdeveriam possuir estrut.Lras simples.

Foramsugeridos Si, NaCl,KC1, PbO, AlA entre outros.

Os 6xidos disIxln1veis acresent.aram rn.isiur'asde f'ase em QUantidades

desconhecidas. o QUe não era aconselhável Dara um testa. e cortant.o foram

deixados de lado. Por sua vez, os pÓSde 51 apresentaram t.amari"Iode cristalitos

demasiadamente grat"lde5,causando sérios problemas de extirção. sendo t.ambém

eliAúnados dos testes. Restaram 05 sais NaCl e KC1, os QUais.apesar de serem

higroscópicos, f'oramutilizados nos testes. iendo se comportadosatisfai6riamente

para os nossos ~tos. tÀU amostra com 5(1h em russa de NaCl e SQ-h de KCl

foi PNi!t)8radapara o teste de análise QUantitat.iva.

Entretanto, na estrut1.ra desses sais. os cátions estão nas gosiçt:les

especiais ~t.es aos vértices e centros das faces da cela cXbica de

face centrada. e os wons estio nas pOSiytSesesQeCÍas corraspa ldet,te aos

C*"ltroa das ar-est.s da cala ., cort.ant.o. as PQSiç:e.s at.Snúcas n10 do re;inadaa; o

Q&..- nos lQVClU a croa.rar cor un material Clf'lda 8SS8S parimetros ~ ser

relinados. Assim,foi escolhido o PbTi~ pregarado por Garcia (1989> para a sua

dissertação de mestrado.



A aolicação do ""lodo de Rielveld na. análise do PbTi~ creoarado pOr

Garcia foi bastante providencial, pois a sua estn..ttra já foi estudada par esse

método pOr Gluer e Mabud ( 1978 ) cem dados de difração de neutra-s, o aual é

reconhecidamente suPef"'ior para o estudo de estr\.ItI.ru onde ãtomos de números

atômicos muito diferentes estão presentes, como é este caso. Assim, além da

familiar'ização com o método, existiu a vantagem de comoar-ar os resultados obtidos

DOr' dif'ração de raios x com 05 obtidos cor dif'ração de neutrcrts.

Dlrante a descriçio dos testas realizados, ac:roveitamos cara

int.N:dJzir aJ,gtJnS conceitos ele il7lClOr'~nci&;undamenlal para a aplicação do mélodo,

além de alguns cálculos QUe evidenciam a sua potencialidade.



[CAPiTULO 3. TEt.es cem NaC1 e KClJI

Os sais utilizados foram produzidos pelo laborat6rio Herck e ambos

apnaanlam PUr"ttZa minimade 99.5%.O NaCl ~t.. apsnas 0.01%de ~Ussio e o

KCl O.~1. de sódío.

As amostras foram triu.radas e peneiradas em IHsh 400, em uma sala

seca. com umidade do ar abaixo de ~1. cara evit.ar a hidratação. Os sais foram

s»sados em lAna bal.anya elelrÔnica KERNS2CO) para a preparação de um amostra

com 5(11. em de NaCl e 5(11. de I<Cl.Esse Pf""OCeS50 levou cerca de 10 minJtos e a

hicratação da amestr'a causou a formação de aglomerados QUecreiudicaram a sua

mistura, de modo QUeantes da coleta de dados ela foi novamente misturada em um

cadint'ro. Em decorr~ de uma hidratayão parcial dos sais. é POSsivel QUe em

algun deles tenha se fOf"fNdouma fase amoria constit.uida de sais húmidos em

maior QUantidade. Inicialmente a coleta de dados seria realizada no difrat.êmet.ro

HZG4Cda Faculdade de Odontologia da USP - Camcus de Ribeirão Preto, mas devido

ao longo tempo necess.irio para as medidas nesse agare}ho ( apr'OX.24 horas.

429=0.Oi·, iO sego pOr passo entre 27.00 e 112.00·) e as chuvas constantes na

região. foi decidido esoerat" uma melhora do temclo.caso contrário a hidrat.açio das

amostras iria deformar demais o cerl'il de diiração observado e causar Cr'OOlemas

nos refinamentos.

D\.rante esse temco. o então aluno de graduação. Jose Dalton Cruz

Pessoa (1989), construiu um sistema semi-automático para a coleta de dados no

gcni&netro Pt-IJLIPS i38OIOi do ~ de CriãWograTia do DFCM-IFQSC- USP. Nesta



sistema, os dados coletados ficam regi5trados em l.m mi~t.dor PC,

permitindo assim a sua rácil transrerência para o ~dor VAXiinso onde

algunas preca~ Dara minimizara hicratação. comoa colocação de silica·gel na

~a da amostra. A s1llca roi aQUeCid4 a 110· C pOr' 60 minJt.os e espalhad4 pela

As condiçeles de coleta estão na tabela 3..1. tanto para a amostra de

NaClQUanto para a rnisilra NaC1:l<Cl (!:j.).

Para o NaCl, T'a"am obtidos apenas dois CClf'\jlxltos de dados, pois

8nQUanlo a ~ varreclra estava sendo realizada houve l.Im& ~á~ QUeda de tensão

.~

de tensão devido ao mau t.emDo. decidiu-se inten 0fI'lC)ef' a coleta. A coleta com a

observar QUe em t.orno de 28.5· existe um P&QUe1"lO pico sobre a radiação de FU"Ido

<RF1,QUe foi idtanüT'ic.da como sQndo o Pico <002>do KC1,indicando a exist.Qncla dQ



passos de 0.02· e 0.04· e 4251 e 2126 PQ"ltos. Os três arQUivos serão desigmdos

Na escolha da função de ajuste de oerlil a ser utilizada aaui havia

a) Realizar l6R refinamento com todas as f~ e escolher a QUe

~c:rneca os menores lndices-R. Isso paderia SQr" trabalhoso una vez QUe cada

conjunto de dados poderia aUngj,r lndices dist.lntos cara cada ft..r'Çio, da modo QUe

verificação de suas cot.erlcialidades. A ft.l1Çãoescolhida foi a cseudo-Voigt <D-V>.

cois uma informação QUalitativa imcx:lrtanta QUePOde ser obtida do parâmetro 1'1

<carater Lorentziano do cerfill é a variAção de tamanho médio de cristalit.os <Y0l.I"I9

o NaCl cossui todos os át.omos em cosiçõe5 especiais do grupo

espacial Fm3m(iloênetice A); ou seja:

+ [(1/2, 112, 0),(112, O, 112),(0, 1/2, 1/2)
~ PAlItA CELA DI: '-ACa: CENTAAOA

Com os átomos ;ixos nessas cosiçtSes, devem ser refinados os

parâmetros de rede, perfil, escala, vibração geral e isolr6picas de cada át.omo.Os



aIÂJ • 5.6402+
290 [.) = a
u [.2] • o
V [.2] = o.oi
W [.2) = 0.01

1) • 0.5

A = o
.S • iX10-3

Bt [Â2]:I 1

B rÀ2) • 1

PARÂHI:'TROS DA

{~.
t'E1A AL TUftA

••(JtAAAMETAO DE ASSlMETRlAJ

(FAT~ DEGCAL,A)

~AOCE ~ T~ GIML)

~~ DE ~ ~ ATOttOA 1S0T~1

Fatores de oeupação: 0.020S3 cara o Na e elo
Os h.t.ONaS de Q»1:)~fYlQnt.o para o Na+ iI el- do os dados POt'"

Cromer e Ibers (1974) e Craner e Waber(1974)

+ axtraldo da ficha n15-628 do JCPDS.

Comesses valores foram calculados o perfil e 05 lndices-R para os

~t.os de dacfo.s 1 e 2 • A29 = ODi· • RI="obtida. por ~layio linear atraWs

dos pontos

'Z7.00 :se
40.00 'Z7
60.00 17

112.00 17

ccnj.1-A

R 45.16

Rw 59.41

Ra 26.49

Ri 7.(M

conj2-A
22.94

30.59
13.95-

3.61



lA2ê = 0.01·1 ( Coni.l-A, coni2·A Q (cmj.-A> )

conj.i-A cooj2-A
R 41.60 . 22.20

Rw 47.95 26.r:n
Ra 21.89 1121
Ri 5.68 3.07

A seguir foi refi~do ~ o PM'~lro de r'Qde Q os mesmos

valores dos PM'imelroa do ~ conju")lo foram utilizados ~ra dar inlcio ao

refinamenlo com o <conj.>.Passaram a ser reTinados t.ambémU, V,W,A,n e 290 li os

lndices obtidos foram

ccrQ.1-A conj2-A <conj.-A>

R 17.82 10.48 19.58
Rw 28.84 14.10 30.:59
Ra 926 3.52 14.85
Ri 3.16 1.62 3.~

Por fim, com a RF obtida POr' .in~lação. foram refinados t.arnbémos

parâmetros de vibração isotr6picos de cada átomo. e os lndices-R finais estão na

Ubel. 3.2 junt.4ilment.ecomos valONilsdos Pàr~tra; finais.

observados nos lndicss são provavelmente devido a duas razões: a} A peQUen&

auantidade de KCl cresente na amostra e QUe não foi introduzida nos cálculos

dlrante os refinamentos. de forma QUe os picos devidos a esta fase foram

int.er"Pr'etadoscomo uma"falsa" RF. e a diferença da RF calculada fez aunentar os

indices; b) A variação nas caract.srlsucas flsicas da amostra durant.e a coleta de



intensidade da radiação de ftrldo no mesmoPOnto, e Yt;' é a intensidade em rurção

No refinamento com RF obtida Dor interoolação. estarão fazendo oarte

dos refinamentos ~ os contos com 1.51-\, oara cada lado da oosiçio do pico de
- -



Esses dois refinamentos ti e ill indicam QUe a ~ QUantidade de

KClpresente na amostra está interferindo POUCO nos resultados do refinamento.

Pode-se observarj comparando as tabelas 32 e 3.3, QUe IS Cnicas

diferenças significativas estio nos valores de 8Na> e B<Cl>.ou seia. a ceauena

variação nas intensidades causada cor un refinamento inadeauado da RF causou

variaç&s significaUvas ros parâmetros de vibrações isolr6picas dos átomos. Isso

v-.n ilustrar c1arament.e·a imcxt't.ânci~ do rafinamento adsQuado da RF para a

obtenção de valeres realmente representativos das vibrações térmicas.

Como foi dito, um outro fator QUe poderia ter alterado a RF' seria o

longo t.efnc:)ode coleta QUe na cresenç:a da grande umidade do ar devido às chuvas

intensas (aPf"Ox.~/.> poderia ter hidr'atado a amostra de tal forma QUeno final de

cada varredura ela teria perdido ligeiramente a cristalinidade, e a QUantidade de

amorlo QUe seria produzida iria altrando as condiçOes l!Xoerimentais e

a::nseauentenent.e o cerTil de difração. Essa variação da cristalinidade <Vc*l.) foi

calculada de três maneiras dif&f"'8Mt.es.(lJ atraves da alUra mhima do perfil

(eQUivalente á altura do pico mais intenso de um difratograma)1 fil) através da

intensidade integrada de um llúco pico e fjil) através do fator de escala de cada

ecnjunto de dados. As duas Cl"'imeirasforam utilizadas COC""QUeainda são bastante

utilizadas em IJWJ.Ítos laborat.órios e é inler9ssante uma comcaração com a ier'ceira

que • POSSÍvel aJ;lenaS com o mét.edo de Riet.veld e -FOIn&C8 m&i.or precisão, cc:lI"t-Forme

a t.eoria descrita no cap.! e comoserá visto a seguir.

fi) NesU maneira a intensidade é grosseiramente obtida através da

medição da altura de um ISUCO pico de um difratograma ou verificando diretamente

a intensidade mais alta em un processo de varreà..ra passo-a'i)asso (como está

sendo feito aQUi)e a variação das intensidades nos dois cadrÕes é tomada como

sendo igual à cuantidade de fase transformada. Esse não é l.6ft bom método e o

r-esult.do encontrado ",QUi pede nio lar ~ signi-Fic.ado ;Wco preciso, visto

Qle as intensidades codem variar tanto devido à instrunentação (comoPOr exemclo

o tempo de resposta da cena do difrat.ânetro, ou a variação na contagem

&stat.1slic.), como a problemas -F!sicos, t.ais ccmo ex~, orillnt.ayio pre.;8rQnci~
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ou mesmo variação no tamamo médio dos cristalitos na amostra. Como as

intensidades obt.idas para o pico (002) foram 4083 ets para o s.egt...rldo conjunto.8

3890 para o primeiro, já subtraldo a contribuição da RF (50 ct.s), pode-se admitir

umaumento de (5±3)% na cristalinidade do Nael.

(ilJ O câlculo com a intensidade integrada observada do pico (002)

('1(002)0') obt.ida no refinamento (4184~ para o 2! conjunto 8 41107 para o 1~ com o

>J:"1 do cobre) result.ou em umat..mentode U.8± 1.0>'1.na crist.alinidade, ou seja, 64%

menor QUe o obt.ido da maneira fi). Esse resultado é mais representativo das

condições flsicas já QUe as v~iaç&s nas contagens estat.lstícas são minimizadas

ao longo de todo o pico, e as variações na forma do pico devido aos problemas

oitado em (i) não alteram a intensidade integrada. Mesmoassim, o resultdo obtido

cem a intensidade de um (rúco pico está sujeito a erros devido a extinção e

vari~ n& cxss1vel OI"iQn~ ~taI""tIlr'ci~ d41 aJTIOStra.

lili) O cálculo através do fat.or de escala obtido no """in&mento da

estrut.ur'a. pelo método de Riet.veld são os QUe fornecem os resultados mais

precisos, cois 05 efeitos de extinção ~ orientação preferencial são atenJados ao

~ de todo o difrat.o9rama, e as varia~ na forma do pico devido a. t.ensões na

Nade e f.amarl")omédio dos cristalitos são considerados eflrante o refinamento dos

parimet.ros da largura a meia altura, fUJ"Çiode perfil e função de assimetria." De

acordo com a teoria dada na seção 1.3 <H.illte Howard.1987>.t.em-se QUe se s6mente

as fases cristalina 8 atncr"f'ade un determinado material estão cresent.es na

amostra, a massa (a: SZl'1V) da fase cris~ina varia de fcrma diretamente

..,- - ...•..-,ional ao fat.or de escala <se t.odu as varreduras foram realizadas sob as

mesmas condições excerimentais) sendo QUe 05 outros lermos <Z)1,V> ~ão

CO"'lStantes.A variação da cristalinidade (ver.) no t.emQode una varredura <10
-

horas) é dada POr'

ve = 100 X ~~1 = (1.4 ± 1.4>-1.. 32
onde S1 • ~ são os Tat.ores de escal~ da 1f • ~ varredura respectivamente, o QUQ

dâ un .unent.o de 1.4% na cristalinidade. Esse aumento s:;rovavelment.eocor reu

devido à transferência d~ 'gua da amostra para a silica-gel. melhorando as

condiç&ts de difração.



Comparando os resuludos encontrados nos t.rês métodos, no14-Q QUe

05 dois últimos são craticamente iguais, enauanto QUe O crimeiro está muito

diferente dos 0Jtr0s, mostrando bem cano esse método pade ser disoregante.

Dessa forma, deve-se acreditar QUea amostra ganhou <1.4±1.4>'1., em

massa na forma cristalina e essa PSQUena QUantidade não deve al~ar

significativamente a RF para causar uma variação tão grande nos indices-R QUando

~ lIlQSJU Q ~inada; alám .da QUa, HQ valor podQ ur considrada dutrtizlVQl

dentro da crecisão obtida.

Assi~ a dificuldade no refinamento adeauado da radiação de fundo

deve ser, neste caso. em uma J:)eQl..Ienaparte, devido à combinação da DeQUena

auantidade de KCl cresent.e na amostra e à desidratação da mesma.Por outro la~,

outros fatores pedem estar influindo, comoper exemploo grande t.amanhomédio dos

Cl"'istalitos ou a cresença dos mesmos em c:ümensões bastante variadas (Young &

Sakativel,i988>. Seria muito interessante realizar um estudo sistemát.ico desse

aspecto, sendo necessário para isso amostras em QUe o tamanho médio dos

Cl"'istalitos já tenha sido caract.eri2ado.

1429 = 0.02· e 0.04·'

Dando cont.inuidade aos "t.estes", foram realizados refinamentos com

os seis conjuntos de dados com -aze = 0.02· e 0.04· e radiação de fundo obtida

tanto cor interoolação linear cuanto refinada. e os resultados estão nas tabelas

3.4 <RF obtida cor in~lação) e 3.5 <RF refinada), juntamente com as médias

est.atlsticas entre os resultados obtidos em cada refinamento <<J:)j». Os per-f'is

observado, calculado e a difeN!f"'lÇâentre eles ~ ser visto nas fig.3.1, 3.2 e 3.3

f"eS1:)eCtivamentepara o coniunto i. 2 e <conj.} radiação de ftrldo obtida per

interpolaçio e â29 = 0.04., e na tig.3.4 o mesmopara o <conj.) com radiação de

flrIdo refinada. Na figo 3.1 está mostrado, no detalhe, o píco (Z22) • na fíg. 3.1

aparece, tambémno detalhe, o pico (002).



, Refinamentos com iiJ&as f~ para o aiJste do PErlill

Com & utili2aç:ão das f~ de Gauss. Lorentz, Lcrentz Modificada.

resultados finais estão na tabela 3.6. Nota-se Quea funçãO de Gauss é, de longe, a

pior gara ser utili2acia no aiJste de perfil, seguida de perto pela função de

Lcrentz. Com a fll'lÇão de TcmDSa"l-Cox-HastimsITCH> OS refinamento 50 foi

~vel com un f'at.or~.da amortecimento de 0.5 (os incrementos dos parâmelros

figura 3.5 mostra a diferença entre os per-;is observado e calculado (Wo-Yc) para

todu as fLnÇtSes.

Parâmetros de rede <a).Os resultados com todas as h.lnç&s foram

Assimetria W. O valor mais baixo foi para a PSeUdo-Voigt,pois com o

auxilio de duas TurlÇ&s (Gauss e LOM!nt.z>, o per-til POdeser melhor ajustado, e as

l.ar9Lra a ~ Altlra CU,v,w ou 1-\.). Esta item pode ser melhor julgado
•



p.V, PVU>tambémforneceram ~ muito pr6ximos. As f~ G e L forneceram
••

valeres extrenos. ou seia. a ft.rJÇão de Gauss rorneceu as maiores laMUt"'as e a

rl.rlÇão de Lcnmtz forneceu as ~.

Nole-.. nestãs obsarvay&s, mais uma vez, a impor'lVlcia do ajuste

adeQuado do ~U para a obt.çio da parâmetros KtnJturaiS confiáveis. Suorty,

estruturas com várias ~ de ajuste de perTil e verificaram QUe os par~tros

térmicos são muito senslveis ás variaç&s no ajuste do ~l1, ao passo QUe os

normalmente dentro de 30'. Assim. uma fUf"lÇãoQUese ajuste cer-feitamente ao cerTil

permitirá o refinamento de PM'âmetros lérmicos <B>QUe lenh.m signHicado flsico,

IAnâlise dos outros coniL.ntos de dados I

er6ximas dos f1(<D~). A et"'8Cisão do valor médio dá una indicação da

reprodutibilidade, e os valores assim obtidos devem estar mais próximos dos

A>,ou seja, o decrésc.imo do núnero de observaçeles de N para NIJ lez aumentar os

O"s de ~ximadamente .fi, o QUe esU de acordo com a t.eoria e com os resultados



Nas tabelas 3.8, 3.9 e 3.10 estão as POSiçt5es dos picos oara os )'JC~l

e >J:~ do cobre, a largu"a a meia alt.lra QiW, e as intensidades integradas
"

calculadas OC> e observadas ('10') para cada pico de Bragg nos casos de 429 • 0.01,

0.02 e 0.04· ~t.ivamente. Neta-se QUe a menor Hta é 0.099·, respectivamente 10,
••

e de rececção nos refinamentos de estruturas cristalinas celo método de Riet.veld

cem dados de diT1"açãode raios X. e as suas conclusões foram cue os resultados

deoendemdo grau de correlação seria! entre contos adjacentes no cadrão. Quando

a correlação é signiTicante, o desvio devido apenas à contagem estatistica se

torna des;rezivel em Nilação a outras fonl.&sde erros, Sicom o sistema de pesos



no modelo estrutural. A correlação serial code ser minimizadadimiruindo o t.emDo

A correlação serial POde ser avaliada pela estatlstica d de Dlrbin-

Q _J N-1 P I_...t~-~

de signl~idncia escolhido QUe existe correlação serial posiu'va. D\..rbing, Walson

(1950> mostraram ClUeo leste cara COt"r"'elação serial negativa d é Stbstituido" cor



üiüerros no modele para a forma e/ou assimetria· do cica de difraçãc,

üy)yariaç&s não sistemáticas na posição e lar'9lr8 do Dico devido aos efeitos de

tensões e tamanho de cristalitos e (v) flutuaçees na intensidade do feixe orimário

de raies X.

Uma regra J)r~ para a coleta de dados, no QUediz respeito ao

t.emoode contagen m e tamanho de passo <AZe) é escolher t de modo QUe o POnto

com a máximaintensidade (~JfiX) tema entre 2OClO @ 5COOcontagens @ 1129deve ser

escolhido aproximadamente igual ao menor valer da lar9lTa a meia alitra dos

Com relação às fendas de divergência e de recepção t..em-se QUe

<Madsen& Hill,1988):

- O usa de ~ fQf"lda da diVQf'~ lCÍa mais l~ t.Qmpouca influência

sobre O perfil instrumental e, na verdade, serve s6mente para aumentar as

intensidades dos cassos (assegurando QUea área coberta celo feixe não exceda a

área apresentada pela amostra>.

- Os efeitos sobre o perfil instrumental, pelo uso de LJnafenda de

recepção de maior a.bertU"'a são:' (i) aumento das intensidades dos passos, (li)

aunento da lar-gura dos picos e (üi) o ajuste entre os perfis observados e

calculados são melhorados. Essas conclusões foram obtidas usando a funçio

PSe\.ldo-Volgt para o ajuste do perTll.

Tem-se então QUecom o uso de uma fenda de rececção mais lar9a o

temco de coleta coderá ser Niduzido. já QUe as intensidades dos POntos serão

maiores. além do QUe.melhores resultados serão obtidos nos refinamentos. Hadsan

& Hill utilizaram nos seus estudos amostras QUeapresentam padrÕes de difração

bástant.e simoles (Si e Cc:F ~ não havendo assim a necessidade de ajustes de picos

~POstos durante os refinamentos. No caso de DadrÕes COfOOlexos(com muitas

Sl.C)erPOSiçOes,p.ex., mistura de fases>, o efeito do alargamento poderá acarretar

problemas nestes ajustes, desejando-se assim picos mais bem definidos, usando para

isso fendas de r~o mais estreius. É in~lQ NialiZM" urna análise cfQssa



problema, com amostras com diferentes 'graus de SUPer'POSição' a rim de fornecer
maiores subsidios na. hora de decidir pelo melhor sistema de tendas P"'-. a coleU
de dados.

a. condiTio de nio exist.ancia de correlaTão serial at.ravés da

aDlicação do teste D-W. Os resultados estão na t.abela3.11. Os refinamentos com os

conirltos de dados A e B apresentam una alta correlação seria! positiva para c

nivel de signifieSneia dê O.i~, lanto com a RF obtida pOr interpolaçlo Quanto

refinada. Com os conil"ltos l-e e 2.•C com interoola~o da Rf", e com o cali.i-C com

RF refinada existe cON"elação seria! negat.iva e acenas os refinamentos realizados

com os ~t.os 2-C e <conj..C)não se observam avid~as de cor"N!layão serial

neste nivel, de forma QUeos crs obtidos nestas refinamentos sio estatisticamente

mais NiCJf 'tient.livos dO$aN-os no lnO!deloestNlural1•

o objetivo foi aplioar a teoria descrita na seção 1.3 na análise da

amostra contendo 5()'I1. em massa de ~Cl e ~1. de KCl para verHieM' a sua

obtida ~ int.ar,:lolaçio e ~inada através do polinÔm.io1.40, para os conjuntos de

dados com 629 = 0.01· CA>,0.02· (B) fi 0.D4· (O e a hJnçio P5QUd0-Voigt. (p-V).0s

lndicss-R de cada ~.m.n'lQt"lto QSt.io na t.abel~ 3.12 Q os ~Lados ~ nas

mostram os perfis observado, calculado, a diferença entre observado e calculado e

as cosiÇÕe$ dos Dicos de Bragg com RF obtida DOr'int.enJolação (a) e refinada (b)

N!SPS'Ct.ivament.eDara conj.i-C, conj2-e, conj.3-e e (con)-C). Como conjI..r)tomédio e

1Dizêr ttUe oS ~s sio repres.entUivoS do lDOtle1Oastrllturl. Si9nif"tCidiZer ttUe se o Fbt

ot.Utlo 'oi. por exbiP40, 20"-' e AIt • ux e oS crs ot.tWos estio no si lI9irlS1DO$l9nirlCltNo. te.-se CIUei
preClSio atá IM.IItoalta (OS tleSViOSpaclr3a sio SUb-at.adOSJ pan os a.;unn reuzadOS nos perns e nu
inttnSf.cU.deS integrlóU tioS PiCoS ele &ri". OU entio, se Fbt = 2%. AIt • O.J.% I oS cleSYioSno 11 lI9lriSao
Signif"lCatNo,1090 i preciSio está .uito ltaiXa (a's super-estiMaclo5l pari oS ajUSta l'1!aliZiclOS.EXiSte Ulfta

Situação oncI8 o vilot' tioS ~es e doS clejYiOSot.ticlo! no relinaJlento sio cowatkleis. e iSSo POcleser .aiS
faa.ente verificado através da estatlstiC&-d deDurbln-wat~ (1950,.1151).
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AZ9 = 0.01· «conj-A}) foram também realizados refinamentos com as f\.lf1ÇÕeSde

Gauss (O),Lorentz (D, Lorentz Hodificada (LM), Lorentz Intermediária (LU, Pearson

VII <Pv'tJ) e Thomcson-Cox-HastingsP5eud0-Voigt. ITCH>;a radiação de ft.n:fo foi

refinada nestes casos. Os result.ados estão na tabela 3.i6. As larguras a meia

alttra estão na tabela 3.i 7 cara todas as f~S. Os refinamentos com as f~

PVU • TCHsó foram posslvels comun f.la- de .most.&cim&ntoigual • 0.5.

EJI'i:)orao refinamento com a PV1l tenha sido realizado, as escalas

obtidas em cada fase não devem ser consideradas para efeit.o de análise

auantitat.iva. pois no crogr'a/na utilizado a constante C~ (ver seção 12.4) não é

decQndQmd4ts características f1sicas (P.ex., tamanho de cristalito e t.ensões na

rede) aue codem ser diferentes cara cada fase. Comessa função as escalas s6

oodem sem consideradas com a garantia de QUeos valores de m são iguais cara o

NaCl e KC1.

Bish & Howard (1988) usaram essa ft.rlÇão cara uma análise
-

QUant.itativa.e verificaram ser necessário mult.iplicar a escala de cada fase cor

uma constante para QUeos resultados fossem coerentes. Comoeles utilizaram uma

versão anterior do mesmocrograma aQUiutilizado. é provável QUeas difef"'ef"ÇU

encontradas sejam devido às diferenças nos carâmelros m, QUealteram os fat.ores

de escala.

3.42 Análise Quantitativa

A análise QUantit.at.ivadas fases em cada conjunto mostra a variação

da ~ dâã m~s comas condi~ ;lsicas da amostra.

Para a análise QUant.itativa foram utilizados os resultados oOtidos

cem os conjuntos C <A29= O.Q4·) a radiayio da fundo obtida por in~~o, por

t.er&msido os QUeapresentaram met~ indicas de correlação seria} (t.abelas 3.12

e 15>.



o NaCl possui massa molecular (M) igual a 58.443 g.mor" e 4 moléculas

por' cela unit.âl"'ia, e o KCl pOSsui M = 74.54 g.mor1 e t.ambém 4 moléculas ta" cela

trlilária. A aplicaçio da metodologia cara análise auantitativa de fases descrita na

_~seção 1.3 forneceu 05 resultados da tabela 3.18.

(])serva-se QUe a auantidade de NaCl com rtiação à de KCl aunentou

o r-esult4do da analise com o conju1to médio «conj-C»

[51.6(1.6):48.4(i.~J ;oi igual à média dos resultados obtidos com os outros três

<50.0-1. : SO.5YJ. Isso deve ser devido ti) à hidrat.ação dl.rante a pesagem e mistura e

(ii) à pessivel mistura inadequada dos sais.

altura ~) ...



A largtra e a assimetria do pico depende de sua forma. Not'ft o Ht, é
••

obtido atravéz· do ajuste da ft..rlÇiode perfil escolhida, POrtanto, essa peauena

difer-ença é justHicada. Comoas runç&s são normalizadas (seção12.4) e algumas

constantes calculadas, os fatores de escala tambémsão alterados POr essa

ca'l5tantes. Qualauer relação entre a variação do ~ e a escala deve ser
••

descartada umavez cue as constantes são diferentes cara cada função.

resuludos dos NaTin-.nentos da t.od.u _as ft.rlÇ&s de perfil, com A29 = 0.D4· Q

radiação de fundo N!finada, e os r-esultados encontram-se tambémna tabela 3.16.

Ver-ifica-se aue não houve difer-enças significat.ivas entre os valores obtidos com

coma PV1l forneceu r'eSU1tadosiguais aos das outras furtç&s, o QUe não era de se

esperar; e isso pode ser explicado t.endoem vista QUe 05 valores de • (ver ea.

fases. desde QUe a fU""lÇãoadeQUadacara o ajuste do perfil seja utilizada. para se

obt.&r pa,..~melros estrutu'-ais (principalmenla t.énnicos> mais rspr esent..aUvos.

No orograma utilizado não está imclementadaa fU""lÇãode Voigt. a aual

tambémtCCi leCe r-esultados interessantes sobre tamanho de cristalit.os e tensões



PM'imet.ros da ~ relacia"lada com ã inst.rt..mentação, os quais do S1J:lstiluldos, e
••

fixados, na largura a meia altura da carte G~us5iana da função
de Voigt (. (Uég2e + Vtg8 + W>0~ do mat.rial estudado, sendo I"'etinado apenu o

a relação de Seherrer (J(lug Be Alexander, 1974> <= is.08>. U e i estão relacionados

com o tamanho médio dos cristalit.05 (D) e tensão (e) através a eauação <Hadsen &

180 ).
D = 1f(i • I~

(U • U. )112

72O<Z 1n 2)112

onde i, e U. são os valores instrunentais cara ; e U I"'eSDeCtiVamet"l~obt.idos com

a amostra de calibração.

88riA interess.anla QUe A T~ de Voi9t Tossa inclui~ como mais

uma ocção no crcxrama utilizado. cara a r-ealização de tais análises. Outra coisa

intaressant.e a ser reito é verHioar se a função TOi tambémcode ser utilizada

nessas análises. DOisa l~a da carte gaussiana é igual à da ftn;ão de Voigt

<ea. 1.35) e a da parte lorent.ziana t.ambémPOdevariar de acordo coma relação de

ScherM!f'"fazendo X = Ona eauação 1.36.



Tabela 3.1. Dados experimentais para as amostras de NaC1 e
NaCUCCl (1:1 em massa>

Tensão no TLbo: 40 KV
~te no Tubo: 20 mA

• •ÀK~1 • 1.5415 A • }J(~ • 1.5443 A

Det.ectcr: cristal ciniilador

F' I. •andas : 1 I O.1mm I 1

Tamanho de passo ( A29 ): 0.01·

TetllQO de medida por ~: 1 5

Tempo total de coleta por varndura: 9H:30 min
2&: 27.00 a 112.00· <NaCl)

27.00· a 111.00· <NaCl:KCl)

Nt de pontos: 8501 <NaCD e 8401 (NaCl:KCD

Vi llliX<NaCl) Vi lftax(NaCl:KCl)
3940 5067

4133 4219

3969
4358

~ varro

~ varro
MtDIA DAS

yMftE~
• diverge lte. ~o. esoalhamento

Tabela 32. Par~ finiUs obtidcs no relinamentc da lii5t.rutl.ra de
NaC1 ccn radiação de fl.ndD cbtJ.da sxr ~ 42e = 0.01· e a
ft.nção PSeUdo-Voi9t oara o éWste .do DErliL e com os dois CClni.rios
cb!Ie vados li o da lIIIf!dia entre os dois cbservados «CCnj-A». Estão
incluirios também o valer médio dos carâmetros cHjdos ccn os dois
CClni.rios tnedidos <<1JY).

conj.1-A conj2-A <conj-A> (p:-A>• !5.~6<2>arAJ 5.63738<8> 5.63'776(8) 5.63757<7'
290 [.) 0.0302(8) 0.0453<8> 0.0377<7> 0.028<8>
S<x10-'" 8.'73<6> 8.85(6) 8.80<6> 8.79(6)
n 0.53(1) 0.52(1) 0.52(1) 0.525(5)
U C·2J 0.011<3> 0.011(3) 0.011(2) 0.011<0>
V [.2J 0.001(3) 0.002(3) 0.001<3> 0.001:5<:5>
W [.2) 0.00SS(9) 0.ClO85<9) 0.0089(9) 0.00S7<2>
A 2.:5<2> 3.0<2> 2.6<2> 2.7(3)•B(Na)[AJ 1.77(6) 1.'79(6) 1.79<5> 1.7SU')•B<Cl)[AJ 1.77(4) 1.84(4) 1.7a(4) 1.81(4)
I'-P 10 10 10
N-NP 1328 1316 1316
R 10.28 9.76 8.90
Rw 13.94 13.72 12.08
RB 2.75 2.62 3.01
Ri 1.sa 1.57 1.3'7
Re 8.78 8.72 8.77
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Tmela 3.3. Par~ finais obtidos no ref1namenta da. estrutl.ra do
NaCl CCIID redJ~ de f\niJ refinada, A29 :11 0.01· e a f\Içãa pse IdD-VoistPiU"a o ajuste do perfll. e cem os dois ~ CJbservados e o da médiaentre os dois cbse 'Vados «ccrü-A». Estão incluidos taInbém o valor lDédiodas par~ cbt.idos CCIR 05 dois ~ lIII!didos <J:JY' Bj'5 são osparâmet.ros ca.ae defineln a radiação de fU'do <ea.1.4()).

canj.1-A

canj2-A(Ca\j-A)~rA)• atAJ 5.63738<6>5.63776(8)5.63'757<5>5.6376(2)

290 C·J

o Jl303(6)0.0454(6)0.0378(5)0.038(8)

S<xiO-~
8.63('5) 8.~8.70(4)8.68(5)

11

0.:55<1> 0.~1)0.540(9)0.545<5>

U [.2J
0.016(2)0.016(2)0.016<2>0.016<0>

V [.2J
-0.002(3)-0.001(3)-0.001(2)0.0015(5)

W [.2]
0.0091(7)0.0087(7)0.0093(6)0.00S9(2)

A

2.4<2> 2.9<2>2.6<1)2.7(3)

80
12.4(1) 15.5(1)12.78(9)12.45(5)

81
-12(1) -12(1)-12.4<9>12(0)

B2

26(4) 28<S)27(4)27(1)

B~

211<22>198(23)214(19)205(7)

B••

595(80) 509(84)S78<68>552(43)

Bs

330(73) 239(76)304(61)285(46)

B(Na)[Â2] 1.03<5>
1.16<5>1.81(4)1.09m

s(Cl>cÂ2] 0.7~(3)
0.92<3>1.55<3>0.S3<9>

t-P

16 1616

N-t-P

8485 84858485

R

14.93 15.0212.32

Rw

20.32 21.1416.92

Ra

3.31 3.993.23

Ri

126 1.311.04

Re

16.18 16.1116.19

56
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Tabela 3.4. Resultados 'inais obtidos nos refinamentos do NaCl, com t.odos os

~tos de dados.As letras B e C se relerem respect.ivament.ea A29 = 0.02 e

0.Q4·. iSJy • o valer m6d1oentre os parimet.ros ~;doc can os ccnjLrItos 1B li! 2B

(<Dj-8» e. 1C e 2C (<DrO). F~ de cerfll = D5eudo-VoiSlt. Radiação de ,u:ldo

obt.ida DOr int.enxJlação.

conj.i-B coni2-B <coni.B> <PrB> ccnj.1-C ccnj2-C (conj.C) <P,;-C>
aCÂJ ~.a.:a'7S(1) ~.a.:a'78(1) ~~'7'7(1) ~.a.:a'7'7(2) ~.~2(2) ~.&27S(2) ~.ã.3'7.(1) ~.ã.3'7~1)

•
2eor) 0.=2(1) 0.0-'C(1) 0.=t(1) 0.0-'0(8) 0.031(2) 0.04"(2) 0.037(1) O.038(7}

-"
S<x10 ) I.S~9t 1.91(9) a.77(I) 1.78(9) 1.7(1) 1.9(9) 1.76(37) 1.8(1)

T'l o .5.1(2) o .52(2) 0.50(2)
.2

UC] o .0 13t"') o .012("') o .013{"')

vC2) 0.000(5) 0.001(5) 0.OO1(5}

W[+2] 0.009(1) 0.009(1) 0.009(1}

0.52{11

0.012(0)

O.013(8)

0.009(0)

0.5-4(3)

0.010(õ)

O.OOS(7)

0.DOe(2)

O.011un

O.OO3{7)

0.009(2)

0.5.1(2)

0.011(5)

0.003{i)

0.009(2)

0.52(3)

0.011(0)

0.00-4(.1)

0.009(0)

A 2.7(3}

~)l:Ã2) 1.80(~)

B(Cl)CÂ2) 1.7~7}

NP 10

~ 677

R 10.77

Rw 1".&5

Ra 3.".1

Ri 1.'"

Re •.••

d 1 •.13

3.,1"')

1••1(~)

1.90(7}

10

"'
10.57

3.38

1."
'.77

1.0.

2.8(3)

1.80(1)

1.82{~

10

13.15

1.•••
'.86

1.03

3.C1(3)

1.80(0)

1.82(5)

2.5(4)

1.70(1~

1.75(10)

10

".J.2

1.70

'.12

2.38

1.8(1)

10

10 ..1$

1<4.30

3.0.

'.7'
2.'"

2.8(")

1.8(1)

10

12.55

2.85

1.<tO

•••••

2.9(3)

1.7'7(4)

1.82f7)



58

12.25(U)
-ie(J.)
30(5)

2fl(1)
609(21)

3H("'J.)

<P.rC>

5.'37"U)
O.03I(~}
••7(1)

0.53(2)

0.017(0)

-O.OO1S(1)
0.009(0)

3.1(0)

1.1UJ

0.85(12)

Tabela 3.:5.Result.ada5 finais ctK.idos nos reFinaIRentas do NaO., CCB todos 05

~ de dados. As letras B e C se rer •.•• ~vament.e a &2t = 0.02 e

0.D4•. (Jj~ • o valer Mdio estre os ~~ obtidos cem os ~ 1B • 2B

(~f'B» e, te e 2C (~rC>). Ftrção di! ~U = C!lI! Ido-Voigt.. Rarii ecão de fU'ldo
refinada .

• ccni.i-B conj2-B (ccnj-B> <PrB> ccni.1-C conj2-C (ocnj.c)
a(AJ 5."741(') s.t:n~" 5.13'~8) 1.6377(2) 5.107~!) 5.A75(!) S.A,4.!)
290[·) O.O3~') O.04~9(') 0.03§(1) 0.0.40(7) 0.032(1) 0.04.\(1) 0.0N(1)
80uo-4) l.57m 1.1O(7} 1.•1(1) I.'(il I.te!) I.IU) 1.67(8)
1) O.§(2) 0.§C2) 0.&0(1)" 0.53(0) 0.u(2) 0.51f2) 0.52(2)
UC2) 0.018(0) 0.017(0) 0.017(2) 0.0171(§) 0.017(§) 0.Oi7(~ 0.017("')
yt+2) -o.ooe(4) -0.002(4) -O.OO2(3} -o.~ -o.OO1(S} -O.OO2(~} -o.002(5}
W[.2) 0.009(1) O.OO9(i) O.OO'i(l} 0.009(0) 0.009(1) 0.009(1) 0.009(1)
A 2.7(2) 3.4,(3) 2.7(2) 3.1("} 3.1{"} 3.1(") 3.1(3}
BtNi)(Q2] UIW) 1.18(7) 1.82(1) 1..12{6l 0.99C9) 1.2{lJ 1.90(2)

Btct)(Q2] 0.71(5) 0.99(5) 1.iO(4} 0.18(.12) 0.73(7) 0.97(7) 1.57(6}
I'-F l' 11 11 -- 11 l' 11
N-NP 4235 "235 ••235 - 2110 2110 21.10
R 15.25 15.34 12.76 - 14.91 15.20 12.••••
Rw 2O.õ8 21.•••• 1'7.37 - 20.30 21.'1 17.11
Re 1'.19 11.09 11.U - 11.1" 11.09 11.17
Ri 1.27 1.33 1.07 - 1.25 1.33 .1.05

Rs 3.••• 3.99 3.57 - 2.61 3.19 2.37
à 1.11 O.!tI O.H - 2.11 2.03 1.90
80 12.4(1) 12.5(2) 12.8(1) 12.45(5) 12.1{2) 12.4(2) 12.1(2)
91 -10(2) -1~2) -10(1) -a.$(" -~t) -1"(2) -10(2)
82 27(7) 30(7) 2~ U(2) 36(9) 25(10) 29(8)
93 22~02) 197(M) 221(27) ~a) ~ ••••) 227(<M) HO(37)
84 ~112) 498(118) 591f96) 5~ AO(157) 588(1"1 iU(13)
B5 341(102) 231tJ,07) 317(17) 2N(55} 371(1"2) ""U51} 357(12!)
Os parâmetros 8i's definem a radiação de Tundo na rorma da eQ. 1.40.

085: Desejando maior Drecuão, DOde-se coletar vários conjuntas num temDOmenor
(para evitar a correlação serial -) e calcular a média; com isso ganha-se tempo, o
QUeê melhor do Que diminuindo â29 QUefaz aumentar o temDOtotal de coleta.
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Tabela3.6. Resultados finais obtidos nos refinamentos do NaCl, com o coniu'lto de

d~ n*tia «ccn:i.», 429 = 0.01 ., lit as ~ GallCC (G), l.clIrsanu <U, l.crsInt.%

Modificada <lH), Lorent.z Int.ermedi.M'ia <LD, Pearscn VI <F'JD) e Thanpscn-Cox

Hast.ings cra-D. Radiação de fl.l'ldo obtida &Xr int.er'POlação.

•.00(7) t.12{7) •.33(5) • ..4C(5) &.7(3) 8.U(5)

1.75(4)

0.029(~) 0.~2) 0.008(2) O.004(2) 0.011(3) O.~4)

•
a tA]

290e .]

S(X10-4)

G L LM u PVD TOi

vr·2] -o.02"(5}

10(• 2) o .022(J.)

Xt·]
Y[·J

A 10(.1)

E(Na) CÂ2] 0.8.4(8)

s(Cl> [Â2) 0.80(.)

o.0030(7) o.ooe7(7) o .~9(~ o.~(.1)

•. 92

a.'"

3."
1.39

1285

12.08

11

1.U(5)

1.6'<&)

-0.009(")

0.07(1)

0.020(5)

.1.1.7'

8.33

1~

.l.H

1.35

10

••••

t

.1.1.70

I.H
1.H

1M

.1.1.'1

'.31

1313

1.H

.1.135

5.14

11.05

14.52

4.1(3) 5.S(3) 4.'<2) 4.9(3)

1.70(7) 1.10(5) 1.77(5) 1.711(7)

1.24

0.009(~) o.oo ••(~) 0.007(3) -0.001(3)

t

2.01

1••M
13 ..18

18.51

".18

~

N-NP

R

Rw

R8

Ri

Re

ISERViÇO DE BIBLiOTECA E !l'J:::-C)U~A(~!~o':-~"iFQSCJr r J"" • r" >



Tabela3.7. Largara a meia albra G\> da amostra de NaQ cbt.idas cara as ~ de
•

GIuss «3), Lcrent.z 0->, Lcrentz IIOdificada Q..M), Lcrent.z .int.enlediãria <LD,~ lCb-

Vaigt. (p.V) 8 P8arscn VD <PJtD, canjri.o mIdio a. dacb; «ccn;j) 8 A29 = om•. Código

1 e 2 !ia refersa respectivamente a k41 e k~.

N! cód. H te L G L LH
1 1 1 1 1 0.134 0.074 0.100
Z 2 1 i 1 0.134 0.074 0.100
3 i O O 2 0.133 0.077 0.102
4 Z O O Z 0.133 0.077 0.102
5 1 O 2 Z 0.131 O.ce6 0.108
6 2 O 2 2 0.131 0'.086 0.1OS
7 1 1 1 3 0.132 0.092 0.113
B 2 i 1 3 0.132 0.092 0.113
9 1 2 Z Z 0.133 0.094 0.114
10 2 2 2 2 0.133 0.094 0.114
11 1 o o 4 0.137 0.101 0.121
12 2 o o 4 0.137 0.101 0.121
13 1 1 3 3 0.142 0.107 0.126
14 2 1 3 3 0.143 0.107 0.127
15 1 O 2 4 0.144 0.109 0.128
16 2 o 2 4 0.145 0.109 0.129
17 1 2 2 4 0.155 0.117 0.137
18 2 2 2 4 0.155 0.117 0.137
191 1 1 5 0.165 0.123 0.145
20 2 1 1 5 0.166 0.123 0.145
21 1 3 3 3 0.165 0.123 0.145
22 2 3 3 3 0.166 0.123 0.145
23 1 o 4 4 0.189 0.135 0.160
24 2 o 4 4 0.190 0.136 0.161
25 1 1 3 5 0209 0.144 0.172
26 2 1 3 5 0210 0.145 0.173
27 1 o o 6 0216 0.148 0.176
28 2 o o 6 0218 0.148 0.177
29 1 2 4 4 0216 0.148 0.176
30 2 2 4 4 0218 0.148 0.177

U
0.069
0.089
0.092
0.092
0.100
0.100
0.105
0.105
0.107
0.107
0.114
0.114
0.120
0.120
0.122
0.122
0.130
0.130
0.137
0.137
0.137
0.137
0.151
0.152
0.162
0.163
0.166
0.167
0.166
0.167

p-V
0.100
0.100
0.101
0.101
0.107
0.107
0.112
0.112
0.114
0.114
0.121
0.121
0.128
0.128
0.130
0.130
0.140
0.140
0.149
0.149
0.149
0.149
0.167
0.167
0.181
0.182
0.186
0.187
0.186
0.187

PW
0.097
0.097
0.098
0.098
0.103
0.103
0.107
0.107
0.109
0.109
0.115
0.116
0.121
0.122
0.124
0.124
0.133
0.133
0.142
0.142
0.142
0.142
0.160
0.160
0.174
0.175
0.179
0.1SO
0.179
O.lSO



Tabela 3.8. Intensidades integradas cmervada5 e calculadas dJt.idas com a fln;:ão
Pli8IIdo-Voigt, can;.ria lII8dia «c:anb) • passa da O.Qi., J:Jaraa, ~a dia NaCl.

Nt cód. H te L ti,. 2tIt Ia 10
•

i 1 1 1 1 0.099 27.377 ~ ~
Z 2 1 1 1 0.099 27.446 1092 1876
3 1 O O 2 0.101 31.716 41090 41474
4 2 O O 2 0.101 31.796 20434 20769
5 1 O 2 2 0.107 45.467 24140 24735
6 2 O 2 2 0.107 45.~ 11999 13tOJ
7 1 i 1 3 0.112 ~.B91 142 848
8 Z 1 1 3 0.112 34.035 369 400
9 1 2 2 2 0.114 ~.497 6994- 6906
10 2 2 2 Z 0.114 56.648 3476 3526
11 1 O O 4 0.121 66256 2761 2953
12 2 O O 4 0.121 66.441 1m 1597
13 1 1 3 3 0.128 73.103 306 311
14 2 1 3 3 0.128 73.313 152 178
15 1 o 2 4 0.130 75.326 6632 6939
16 2 o 2 4 0.130 ~.54~ 3298 3597
17 1 2 2 4 0.140 84.032 4424 4446
18 2 2 2 4 0.140 842Zl 2205 2206
19 1 1 1 5 0.149 90.460 21~ 109
20- 2 1 1 5 0.149 90.745 106 8
21 1 3 3 3 0.149 90.460 71 36
22 2 3 3 3 0.149 90.745 35 3
23 1 o 4 4 0.167 101.227 1303 1100
24 2 o 4 4 0.167 101.m 652 584
25 1 1 3 5 0.181 107.861 386 ~
26 2 1 3 ~ 0.182 108.250 193 157
27 1 o o 6 0.186 110.123 566 572
28 2 o o 6 0.187 110.529 284 284
29 1 2 4 4 0.186 110.123 2263 2290
30 2 2 4 4 0.187 110.529 1137 1137



Tabela 3.9. Intensidades inte\radas d&rvadas e calculadas ctJt.idas can a ftn;:ão
pswKb.Vai~ ~ m6dio C(canj»). passa de 0.02·, para a amostra de NaC.

N! oód. H te L I'\. 29B Ic Ia
•1 1 1 1 1 0.100 27::m 1904 Z032

2 2 1 1 1 0.100 27.446 945 915
3 1 O O Z 0.101 31.716 zreos ZO'735
4 2 O O 2 0.101 31.796 10197 1C007
:5 1 O Z 2 0.108 45.466 lOOCl5 12307
6 2 O 2 2 0.108 45.584 5967 6190
7 1 1 1 3 0.113 ~.890 363 429
e 2 1 1 3 0.113 ~.Q34. 180 199
9 1 2 2 2 0.115 ~.496 3470 3440
10 2 2 2 2 0.115 56.648 1724 1~
11 1 O o 4 0.123 66255 1369 1399
12 2 o O 4 0.123 66.440 680 815
13 1 1 3 3 0.130 73.102 148 154
14 2 1 3 3 0.130 73.312 74 64
15 1 o 2 .4 0.132 75.325 3278 3460
16 2 o 2 4 0.132 75.544 1628 1835
17 1 2 2 4 0.143 84.031 2180 2194
18 2 2 2 4 0.143 84~ 1087 10'79
19 1 1 1 5 0.132 90.458 102 51
20 2 1 1 5 0.132 90.744 51 1
21 1 3 3 3 0.132 90.458 34 17
22 2 3 3 3 0.152 90.744 17 o
23 1 o 4 4 0.171 101.225 639 560
24 2 o 4 4 0.172 101.570 320 284
~ 1 1 3 5 0.186 107.859 184 183
26 2 1 3 5 0.187 108248 92 89 .'
27 1 o o 6 0.192 110.121 zn 288
28 2 o o 6 0.193 110.526 139 136
29 1 2 4 4 0.192 110.121 1107 1134
30 2 2 4 4 0.193 110.526 556 543



Tabela 3.10. Intensidades ínt.eg'adas observadas e ca10J1adas cirt.idas CCIR a
~ P5IiI IboVoigt., ccnirio médio «c:aU» 8 paSso dII 0.04·, para a amstra de
NaC..

N! cád. H K L ~ 28B Ie 10
1 1 1 1 1 0:099 'rl.m 953 1003
2 2 1 1 1 0.099 27.447 473 449
3 1 O O 2 0.101 31.717 10259 10313
4 2 O O 2 0.101 31.798 5102 SOO8
5 1 O 2 2 0.108 45.468 6020 6146
6 2 O 2 2 0.108 43.387 2992 3114
7 1 1 1 3 0.114 S3.S93 182 217
8 2 1 1 3 0.114 54.037 91 106
9 1 2 2 2 0.113 :6.499 1744 1~
10 2 2 2 2 0.116 56.631 . 864 920
H 1 O O 4 0.1.23 66259 68'7 695
12 2 O O 4 0.123 66.443 343 392
13 1 1 3 3 0.130 73.107 7S 72
14 2 1 3 3 0.130 73.316 37 42
15 1 O 2 4 0.132 75.330 1651 1748
16 2 O 2 4 0.132 75.548 821 895
17 1 2 2 4 0.142 84.036 1098 1094
18 2 2 2 4 0.142 84.291 547 558
19 1 1 1 5 0.151 90.464 51 34
ZO 2 1 1 5 0.151 90.~ 26 5
21 1 3 3 3 0.151 90.464 17 11
22 2 3 3 3 0.151 90.750 9 2
23 1 O 4 4 0.169 101233 323 277
24 2 O 4 4 0.170 101.578 162 124
2S 1 1 3 5 0.183 107.867 93 87
26 2 1 3 5 0.184 108256 47 36
27 1 O O 6 0.188 110.129 140 148
28 2 O O 6 0.189 110.535 70 70
29 1 2 4 4 0.188 110.129 ~ 593
30 2 2 4 4 0.189 110.535 281 279



Tabela 3.11. TIIId.ari dII Du'-bin-Watscn. Est.tlstica-d O.1%.1~ fi 5'1. da signi"~

para t.odosos reI~ realizadas para o NaCl. Ent.re ~ est.ia o t.ipo

de carrelação serial mais trOYavel: (+) DOSitiva.(-) negativa e (IJ)sem ccrrelação.

radiação de fundo obtida DOr inwX'01ação
I'P N d Q<O.lYJ

oonj.1A 10 1326 0.4837 1.8441(+)

conj.2A 10 1338 0.5415 1.8447(+)

<coni.A> 10 1326 0.4011 1.8441(+)

conj.1B 10 677 1.1279 1.7898<+)

conj2B 10 6S6 1.0826 1.7910<+>
(coni.B> 10 684 1.0286 1.7907<+)

conj.1C 10 335 2.3348 1.7187<-)

conj2C 10 336 2.4500 1.7190<-)

(conj.C> 10 339 22622 1.7200(0)
radiação de Fundo reFinada

!'P N d

16 8301 0.5700

16 8301 0.5719

16 8501 0.4268

16 4251 1.1139
16 4251 0.9949

16 4251 0.9516
16 2126 2.1562
16 2126 2.0255

16 2126 1.9007

conj.1A

conj2A

(conjÃ)

conj.1B
conj2B
(conj.B>
conj.1C

conj2C

(conj.C>

Q(O.1Y.>

1.9365<+)

1.9365<+)

1.9365<+>
1.9123(+)

1.9123<+)

1.9123<+)
1.8802(-)

1.8802(0)

1.8802(0)



- CqÍTUI.D t. TES7rS COM HiCl t KCl - 65

Tabela 3.12. fndices-R's 'inais obtidos CCIID todos os ~ de rb~ para a
anMJStra caa 50"4 de NaCl e ~ de Ka. F"~ de perfil psem-Voigt.. As colu1as
inter se referem aos refinamentos CClIII r~iação de ,trdo ciJt.ida cor int.enJolação e
rei' o li••.•••••••••para a r-diaçio dB ,\lido r-etinada. Entr1! ~ está o UI:JodB
ccrré1.a9ão seria! mais crovável: (+) DOSitiva. (-) negativa e «)) sem ccrre1ação.

A29 = 0.01·
ccnj.1-A

calj2.-Accnj.3-A<ccni.-A)
inter

reiinterreiinter,..,.intarrei
R

13.4013.7811.7713.04122113.069.439.50
Rw

17.6017.8715.75172516.66172612.~12.48
Re

8.7912.758.5712.468.6512.528.7112.61
Ri

1.991.401.831.381.921.381.440.99
Ra<NaCl)

4.304.313.866.634.304.994.264.68
Rs<KCl>

16.3120.948.2716.688.02H.175.549.51
NP

192519~19251925
N

23198401234384012378840123718401
d

0.300.340.400.47O.SO0.560.440.47
Q(0.1~'>

1.S9(+t1.94(+t1.89(+)1.94Ht1.89(+)1.94(+t1.89(+t1.94(+)

A29 = om· CGr'Q.1-B
CGr'Q2.-Bccnj.3-B(ccnj.-B>

inter
reiinterreiintarr"lnterreF

R
13.3913.5911.8913.1412.8513.369.499.53

Rw
17.3817.5216.0517.4717.7417.8112.9012.64

Re
8.8012.738.~12.448.6912.508.7312.59

Ri
1.961.371.861.402.031.421.471.00

RB<NaCU
4.073.723.555.164.464.494.143.76

Ra<J<CU
162116.528.7112.189.0712.095.558.38

NP
19~19Z519251925

N
11794201119242011215420112054201

d
0.780.830.920.941.051.071.141.15

Q(0.1~'>
1.85(+)1.92{+11.85(+)1.92{+t1.S5(+t1.92(+)1.S5(+t1.92(+)

A29.0D4·
conj.1-C

CClI'Ú.2-Cconj.3-C(CClnj.-<:)
.inter

reFinterNttinterrei..interrei
R

14.1414.0111.6313.0012.6413.089.719.57
Rw

18.4218.0815.5017.2017.4617.4413.1312.66
Re

8.8112.678.4912.438.7112.498.7112.56
Ri

2.061.421.801.381.971.391.481.00
Re<NaCl)

4.612.523.896.365.184.844.363.51
RB<KCl>

17.7117.168.2616.089.4910.405.887.16
NP

1925192519251925
N

6072101589210162621016142101
d

1.671.701.961.851.961.942.532.50
Q(0.1~'>

1.81(+)1.89(+t1.81(0)1.89t+t1.8110tl.89(Ot1.81(-)1.89(-)



Tabela 3.13. Par.tros finais da amostra de NaCl~Cl (1:1). Inter se reFare a radiaçãode
flndo ootida por interpelação e rei se l"e1'ere a radiação de ~ refinada. ~ :: 0.01·.

ccnj.1-A ccnj.2-A calj.3-A {ccnj.-A> ( prA )
NaCl inter ~ intef' ~ intef' N!F imet' ~ inter ~-alA] 5.i3!1ê{9) 5.i3'1W} 5.i3!2{8) 5.~91ê{ó) 5.~7(9) 5.i38-47(9)5.~(7) 5.5~51 5.~S} 5.6-3t't3}
8(xiO-") '~71 '.iê{5} '.47(7) '.41(5'1 '.33(7) ,.~,) ,.~,) '.~2{") '.3(1) '.3(1)

T1 O.Õ5{3) O.~(2) 0.&(2) 0.63(2) 0.6-3(2) 0.63(2) 0.ó2t2) O.õ2U) 0.6-3(2) O.6-3(5}
U[ .2) 0.0.18(1) 0.01~.l( O.OU(,) O.Q1A(~) O.Oli(') 0.01~~) 0.018(4) 0.OU(2) 0.Oli{2) 0.OlÃ7(il

vtt2J -0.004(6) 0.001(4) O.003(5) 0.000(4) -O.D01(!) -O.~4) -O.002{4) O.OO2{3l -O.OO1(3} 0.D01(2)
~.2J 0.008(1) 0.001(1) 0.007(1) 0.QOC(1) 0.Q07(1) 0.004(1) 0.008(1) O~11{7) O.OC1~S) O.OO'-3(Sl

A 3.8(4) 4.0(3) 3.3(4) 3.1(3) 3.0(4} 2.9(3} 3..1{31 3.0(21 3.4(3) 3.3(5)

B(Na)(Â2) 1.90.) 1.S1{11 1.8(1} 1.81(7) 1.9(1) 1.9~ 1.i'9(8) 1.~S) 1.81(S} 1.8$(')

E{C1)tÂ21 1.'1(8) 1.59(õ} 1.74(7) 1..5J(51 1.43(7) 1.42t51 1.51(5) o.~,,) 1.&(1) 1~8)

~ inter rei inter rei in(e rei inter rei intar rei
t

arA) 6.2sgS(1) ó.2sg7S(7) , .2S'9$S(8) Õ .2t'9t.4( ó) S.~91·'..2~'l ó.23'~71 ó .2fl6iJ(:5l õ .2fl.ó(3) ô.lS"(3t
S 3.40(4) 3.35(2) 3.54(3) 3.50(2) 3.2!(3) 3.2.(2) 3.41(2) 3.40(2) 3.4Ul 3.4(1)

n 0.75(2) 0.77(2) 0.72(2) 0.72(2) 0.ó2{2) 0.62(1) 0.69(2) 0."t1) 0.70(6) 0.70(6)

UCt2) -o .01.1(2) -o.01~21 0.017(0) 0.019121 0.017(0) 0.0J.~21 0.00'9'(2) 0.~1) 0.01(.1.) O.OJ.(J.)
vtt2) 0.~3} 0.025(2) -0.010(0) -O.OH(2) -0.009(3) -O.008(2) -O.001{2) 0.000(2) 0.00(2) 0.00(2)

WCt2) -o.OOO2(7} -0.OOO7{S) 0.OO75(7) 0.OO75{S) 0.0077(8) 0.007ol(S} 0.00~7(') O.~A) O.OO5{A) O.OO5{A)

A i.3(ól ol.~A) 5.1{51 5.1{A. 5.1(4) 5.1(3) 5.A(A) 5.3(2) 6.'f2) 5.A(9)
E(J()[À2j ~..I.(O) 2.:)(.1.) ~.:)(2) 1.st(1) - 1.8(2) J..6{.I.) 2,2f1l) 1.~9) 2.A(~ 1.st(~1

B<C1XÂ 2) 1.3(2) 2 ..04(1) 1..5{2) 1.1(1) 1.3(2) U(1) 1.5(2) 0."10 1.6(2) 1.S(4)

Par~ Globais. 'Bj'ã dRFin&m ~ r-adjjjj!çio dia 4\.ndc <aQ. 1.40)

80 21.1(1) 21.1(2) 21.1(2) 22.2U) 21.8:3(S}

81 -e(2) -1~2) -~2) -1.1(.1.) -U{2)

80: 100(7) 104(7') . "t7l 100(5} 101(2)

83 1~A2) 271(""2) U.I.{""2) 243(~) 2"3(33)

8. 79(142) 325(142) 357(141.) 275(102) ~12")

8s -0.1.0(.1.2'" -~.L(a") -n(UO) -U~") -1""0(12'0)



Tabela3.14.Par~ finais da amestra de NaCl~C (1:1).Znter ~ reTere a radiação de
i\nt) c:ttida pcr ~ e f'et se rQlere a radiação de T\.nX) refinada. A29= 0.02' .

ccnj.1-B ccnj2-B ca'\j.3-B (COlj.-B) ( PrS )
NaC intef' ~ intr ~ .inter rei inter ~ inter r-eT-a (A] 5.ô3~1) 5.~9) 5.~1) 5.ô3!2t91 5.õ.3N(.1) 5.ô3t!9(91 5.ô39O(1) 5.õO~) 5.~O) 5.s.3~3)

5(X10·o4) '.2(1) ' ..1A(7) ,.~U) ,..1:(7) '.3(1) '.22(7) '.31(7) '.31('1 '.3(1) '.~(J.)
17 0.&.3(3) 0.ó2t2) 0.59(3) 0.&.1(2) 0.&2(3) 0.ó2t2) 0.11(3) o .ó1(2) 0.&1(2) 0.617(5)
UtZ) 0.022(7) 0.011(5) 0.018(1) 0.011{') 0.011t7) o.oU(S) 0.021(5) 0.017(.\) 0.019(2) 0.O17{1)
vtt2J ·0.001(1) -O.OO2{f) -0.003(8) -o.OO2ti) -O.OO2{S) O.OO2{il ·o.~õ} -0.001(6) -O.O~(") -0.001(2}

w(·~ 0.~2) Q.~.1) 0.~2) 0.001(.1) 0~21 0.007(.1.) 0.001(2) O.OO~U.) O.ooa:2(') 0.0071(5)

A ~.3(5) -4.4(~1 3~5) 3.0(") 3.4(61 3.3(4) 3.5(~) 3.4(3) 3.6{5) 3.ó(õ}
EtNaXÂ2) 2.0(.\) 1.9(1) 1.1(.\) 1.8(1) 1.9(1) 2.0(1) 1.9(1) 1..2tU) 1.90(1) 1.90(8}

~Cl)(Â2) 1.5{1) 1~(81 1.8(1) 1.ó1(8) 1.4(,1) 1.38(8) 1.-48(7) 0.87(6) 1.6{2) 1.5{1)%

~ inter ref lnie ref inie N!:F lntar rei ~ reF
taCAJ '.2'S~1) '.2'S~11 õ~~11 , .2"':$(9) Õ .2$<)"211) , .z8'921)(9) '.2~.1) õ.~s.õi7) ô.2'S97(2) ô .2'S97(3)

5 3.41t~1 3.38(3) 3.~1(") 3 .48(3) 3.26{") 3.26{3) 3.42(3) 3.41(2) 3.4(1) 3.37(9)
n 0.77(3) 0.77(2) 0 .• 9(3) 0.70(2) 0.62(3) 0.ô2t21 0.6s(2) o .õ.S(2) 0.69(61 0.70(6)
Utt~ -0.01.4(:1) -0.015{21 0.015{4) 0.016(:1) 0.01~'" 0.014(3) 0.007(31 0~2) 0..01(.1) 0.01(.1)
VCt2J 0.026{") 0.029(3) -0.00$(") -0.009(3) -0.~5) -O.OOS{O} 0.002t31 0.003(2) 0.00(21 0.01(2)
Wtt~ -0.OO1(J.) -0.001S(71 0.007(1) 0.0072{7) 0.007(1) 0.00ü(8) o.oo~a) O.~5) 0.00.&(4) 0.004(4)
A 5.3{9} 6.J.tõ} 6.7(7) '.4(5} 6.0(&) 6.5(5} 6.0(5} 5.3{"} 6.2t") 6.3(2)
~K)[Â2) 2.8(") 2.3{2) 2..4(2) 1.i{2) .1.1(4) 1.7(2) 2~~) .1..1{1) 2 ..&(4) 2.0(21
E(Cl)[Â2) 2.~4) 2.5(2) .1."t2) 1.7(2) .1."t4} .1.6{2) 1.0(31 .1.0(1) 1.0(3) .I..3(4)

Parâmetros Globais. Bj's def.inem a radiação de ~ <eQ. 1.4())
Bo 2J..7(2) 22.0(2) 21.8(2)
Bj, -1(2) -1~21 -14(21
B2 1.12(10} 98(101 t9(101
B~ 17~$71 27~5') ~1~~')
B4 -80(190} ~.\,..} 51~.1961

85 -~1"} -~.170) 'it.172)

22.2t2)
-.1~2}

102f7J
H8(42)

27~1"1)
-127(.124)

21.8(11
-i.U4}

100(õ}
U-4(~J.)

271t2Ul
·1"<248)



T~ 3..15.Para.-atros ;inais da amestra de NaC~Cl (1:1). Intar se rei'ena a radiação dli

A.ndo cetid4a pcr int.erpolação e rei se msre a radiação de i\rdo rerinada. â29 = 0.04·.

ccrú.1-e cali2-e caü.3-C (caU.-C> ( P~-C)
NaC inter N:F inter rei inter rei inter N:F inter- N:F-a[A) 5.õ3tO(2) 5.63!O<.1) 5.6090(2) 5.~1) 5.õ3I2t2l 5.~.1) 5.638*(.1) 5.ó3i7't" 5.5317(04) 5.&3S7(4)
S(::C10-·)õ..2(1) õ.2U) õ.5U) &.5(1) &.4(1) &.4(1) 6.4(1) 6.40(7) •. .&(2) õ.4(2)

11 õ.õO(5} 6.&2(") 0.6~51 0.71(.) 0.57t51 0.57(3) 0.61(4) 0.'1(2) 0.õ2{5} O.~'l
t%lJ( J . 0.02(1}) 0.011(71 0.009(91 0.008(7) 0.02(1) 0.020(7) O.02Q(lt O.QUi" 0.01'<») o.o1'i')

Vtt; -0.01{J.) -o.~81 0.01{J.) 0.01218) -0.01(1) -0.004(1) -o.Q0.4{91O.OOO(Õj o.OO3t'l o.OO2{7)
W[t2] 0.010(2) 0.001(2) Q.«I"(31 O~21 0.010(21 0.001(2) 0~21 O.~2) Q~2) O.oo.t2)
A 3.7(8) 4.5{6) 3.J.(S) 2.9(õ} 2-2't7) 2.~5) 3.ó(') ·3.ó(04) 3.0(1) 3(1)

~Â%J 2.0(2) 2.0(2) 1.1(2) 1.1(1) 2.J.(2) 2.J.U) 2.0(2) 1.3(1) 2~1) 2.0(1)

8<Cl)tÂ; i.ó(2) i.ó(i) i.aUl i.ó(1) i.4(1) i.5{J.) i.5{1) 0.~8) 1.6(2) 1.57(5'}

KCl ime rei i.nter ref inier rei inter rei inter rei
•atA) õ~~2) õ.~"U) '.2'i'9"8t2l õ~1} õ.2n9(2) ó.2$3~1) ó.2'i~(1) Ó.2S~8{9} õ.2~(04) ó.2S~.04(04)

S 3.3*(7) 3.3-t(5} 3.48{ó, 3.4ó(:51 3.2Slôl 3.24('" 3.~~1 3.38{3) 3.37(" 3.3-t(91
1'/ 0.57(51 o .57{'" 0.69(5' O.~'" o .55{") 0.55{3' 0."(3' 0.65(2) o .ô.t(õ) O.7{.1)
UC2J -o.~~ -o .009(" 0.007(") 0.004('" 0.01"(.) 0.0J.3('1 O.~,",) 0.00-'3) O.0Q.4{9) 0.00,",(9)
V{"2) 0.019(7) O.022t'" 0.000(51 0.000(") -0.003(7) -O.002t5) 0.00.1(51 0.~3} O.O.1U} O.01Ul
WC'2J 0.001(2) O.oo1U) 0.005(1) 0.00~(1) 0.007(2) 0.007!.1l 0.006Ul O.OOSO(S, 0.00.04(0) 0.00.(2)
A SUl " .2(8' S(1) 7.5(8' 5.3(" 5,2f., 5.5(7) 5.0('" 0(1) 'lU
J3OO(Ã2J 3.0(.) 2.04(3) 2.0(") 1.7(2) 1.8(5) J..ó{21 2 ..1(") 1.0(2} 2.3(51 J..9<4)
B<C1X(2) 2.0($) 2.04(3) 1.7(", 1.7t31 .1.'l51 1.7(2) .1.7(.\' 1.0(2) 1.8(2) 1.3(3)

Parâmetros Globais. Bj's dsT.inilIn a radiação de hnXJ ( Qq. 1.'40)
130 22.0(3) 21.!(3) 21.04(3' 22..1(2)

91 -'6{O) - ~O} -14(3) - U~)

13'J .106(1") 103(14) .1.10(1-4) 10"(.101

93 1$.3(82) ~",(eo) ~82) 2"'''.')
134 -8S{270t ~2S3' o49'(27Q1 2UU~)
135 -o4C~' -"'~2'3.1l &.4(2'3C) -1"".170)

2.1.8(3,
-U.(3)

1060(3)

H~7')

2i!(2~'
-J.o47(226)





Tabela 3.17. l~a a meia altlra para os picos da amostra de NaCU<Cl (1:1>, ccn
todas as ~ de prfil, A2e = 0.D4·, CCII'\jric de dados m6dio, radia9in .de
fUldo refJnada.

NaCl
Nt COd. H K L G L LM U p.V flW TOi
1 1 1 1 1 0.133 0.071 0.099 0.088 0.095 0.090 0.101
2 2 1 1 1 0.133 0.071 0.099 0.088 0.095 0.090 0.101
3 1 O O 2 0.132 0.0'75 0.101 0.090 0.097 0.093 0.102
4 2 O O 2 0.132 0.075 0.101 0.090 0.097 0.093 0.1OZ
5 i O 2 2 0.130 0.088 0.108 0.100 0.103 0.102 0.104
6 2 O 2 2 0.130 0.088 0.108 0.100 0.103 0.102 0.104
7 1 1 1 3 0.132 0.096 0.113 0.107 0.109 0.109 0.107
8 2 1 1 3 0.132 0.096 0.114 0.107 0.109 0.109 .0.107
9 1 2 2 2 0.133 0.099 0.115 0.109 0.111 0.111 0.108
10 2 2 2 2 0.133 0.099 0.116 0.109 0.111 0.111 OJas
11 1 O O 4 0.139 0.108 0.124 OJ1B 0.121 0.120 0.114
12 Z O O 4 0.139 0.108 0.124 0.118 0.121 0.120 0.114
13 1 1 3 3 0.145 0.115 0.131 0.125 0.129 0.127 0.120
14 Z 1 3 3 0.146 0.116 0.131 0.125 0.129 0.127 0.121
15 1 o Z 4 0.148 0.118 0.133 0.128 0.132 0.129 0.122
16 2 O Z 4 0.148 0.118 0.134 0.128 0.133 0.130 0.123
17 1 Z Z 4 0.161 0.127 0.145 0.139 0.146 0.140 0.134
18 Z Z Z 4 0.161 0.128 0.145 0.139 0.146 0.141 0.135
19 1 1 1 5 0.174 0.135 0.154 0.148 0.158 0.149 0.145
20 2 1 1 5 0.174 0.136 0.155 0.149 0.158 0.150 0.146
21 1 3 3 3 0.174 0.135 0.154 0.148 0.158 0.149 0.145
22 2 3 3 3 0.174 0.136 0.155 0.149 0.158 0.150 0.146
Z3 1 O 4 4 0.202 0.150 0.17'5 0.167 0.183 0.168 0.170
24 2 O 4 4 0.203 0.151 0.175 0.167 0.184 0.169 0.171
25 1 1 3 5 0.225 0.161 0.190 0.181 0.202 0.182 0.190
26 Z 1 3 5 0.227 0.161 0.191 0.182 0.203 0.183 0.191
27 1 O O 6 0.234 0.164 0.196 0.186 0209 0.187 0.198
2S 1 Z 4 4 0.234 0.164 0.196 0.186 0.209 0.187 0.198



continuação da tabela 3.17
KCl
N! C6d. H K L G L LH LI e-V PVlI TCH
29 .1. O O 2 0.111 0.062 0.086 0.077 0.080 0.076 0.084
30 2 O O 2 0.111 0.062 0.086 0.077 0.080 0.076 0.084
31 1 O Z 2 0.107 0.072 0.089 0.082 0.084 0.083 0.086
32 2 O 2 2 0.107 0.072 0.089 0.082 0.084 0.083 0.086
33 .1. 1 .1. 3 0.107 0.077 0.091 0.086 0.087 0.087 0.088
34 2 1 1 3 0.107 0.077 0.091 0.086 0.087 0.087 0.088
35 1 2 Z 2 0.107 0.078 0.092 0.087 0.088 O.oaa O.cas
36 2 2 2 2 0.107 0.079 0.092 0.087 O.oea 0.088 0.088
37 1 O O 4 0.109 0.084 0.096 0.092 0.093 0.093 0.089
38 2 O O 4 0.109 0.084 0.096 0.092 0.093 0.093 0.089
39 1 1 3 3 0.111 0.087 0.099 0.09~ 0.097 0.096 0.090
40 2 .1. 3 3 0.111 0.087 0.099 0.096 0.097 0.096 0.090
41 1 O 2 4 0 ..1.12 0.08S 0..1.00 0.097 0.098 0.097 0.090
42 2 O 2 4 0.113 0.089 0.101 0.097 0.098 0.097 0.090
43 1 2 2 4 0.119 0.093 0.105 0.101 0.104 0.102 0.090
44 2 2 2 4 0.119 0.093 0.106 0.101 0.104 0.102 0.090
45 1 1 1 5 0.125 0.096 0.110 0.105 0.109 0.105 0.090
46 2 1 1 5 0.125 0.096 0.110 0.105 0.109 0.105 0.090
47 1 3 3 3 0.125 0.096 0.110 0.105 0.109 0.105 0.090
48 2 3 3 3 0.125 0.096 0.110 0.105 0.109 0.10:5 0.090
49 1 O 4 4 0.138 0.100 0.118 0.112 0.118 0.110 0.120
50 2 O 4 4 0.138 0.100 0.118 0.112 0.118 0.110 0.120
51 1 1 3 5 0.148 0.103 0.124 0.116 0.124 0.113 0.127
52 2 1 3 5 0.149 0.103 0.124 0.117 0.124 0.113 0.127
53 1 O O 6 0.152 0.104 0.126 0.118 0.126 0.114 0.129
54 2 O O 6 0.152 0.104 0.126 0.118 0.126 0.114 0.130
53 1 2 4 4 0.152 0.104 0.126 0.118 0.127 0.114 0.129
56 2 2 4 4 0.152 0.104 0.126 0.118 0.127 0.114 0.130
57 1 O 2 6 0.169 0.107 0.136 0.125 0.137 0.118 0.140
58 2 O 2 6 0.170 0.107 0.136 0.125 0.137 0.119 0.141
59 1 3 3 5 0.186 0.109 0.145 0.131 0.146 0.122 0.1SO
60 2 3 3 5 0.187 0.109 0.146 0.132 0.147 0.122 0.151
61 1 2 2 6 0.192 0.109 0.148 0.133 0.150 0.123 0.154
62 2 2 2 6 0.194 0.110 0.149· . 0.134 0.150 0.124 0.155



Tabela 3.18 Resultados da anilise caJanÜtaliva para a amostra de
NaCUCCl(1:1) para os ccnj.rios 1,2.3 e 1III!dic, 128 = 0.Q4•<ccnj.1-C,
ccni.2-e, ~.3-C e (ccnj.-C) ~vamente), fl.nção de perfil
DSeUdo-Voigt. e radiação de hn::Jo obtida' Der int,enx)lação.

conj.i-e

NaCl

KCl

vrÂ;
179.31<2>

248.81<2>

S

62(1)

3.38(7)

S2MV

26.0(4)

25.1<5>

50.9<1.8)

49.1(1.9)

conj2-e

NaCl

KCl

179.31(2) 6.6(j)

248.83(2) 3.48(6)

27.2(4)

25.8(5)

51.3<1.6)

48.7(1.6)

ccnj.3-C

NaCl 179.33(2) 6.4(1) 26.8(4) 52.7(1.7)

1<0 248.73<2> 3.25(6) 24.1(5) 47.3<1.7)

(ccnj.-C>

NaCl 179.29(1) 6.4(1) 26.8(3) 51.6<1.6)

I<Cl 248.79(1) 3.39<5> 25.1(4) 48.4<1.5)
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Figara 3.1 Perfis obsef'Vado (lJo"· ), calnilado (Yc-), a dif~
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Figara 32 Perfis observado (':10 ••• ), calculado (Yc -), a diferença
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Figura 3.3 Perfis observado (Yo... ), calculado (Yc -), a diTerença
entre eles (Yo-Yc... ) e as pesiçf'es dos picos de Bragg 29g (+) para
o conjunto médio de dados do NaCl com AZ9 = 0.04 .«conj.-C»,
radiação de fundo obtida por int.erpolação e a função pseudo-Voigt
de ajuste de perfiL

3000.--.
(J)....,
U'-..'....,
C

1000

Yo'Yc
++ + ++ + ++ + + + ++ 26e
J f Yo- Yc

l

-1000
20 40 60 80 100 120

28 (Graus)

Figura 3.4 Perfis observado (Yo... ), calculado (Yc -), a diferença
entre eles (Yo-Yc... ) e as PDSiçf'es dos picos de Bragg 29g (+> para
o con:i\.rlto médio de dados do NaCl com AZ9 = 0.04· «conj.-C»,
radiação de fundo refinada e a flllÇão pseudo-Voigt de ajusta de
perfil.
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IICAPÍTULO 4. Teste cem o PbTi~ II

4.1. IntrodJção

Algumas razões nos levaram a incluir esta estrutura na oarte dos

testes.

1) Sua estrutura é bem conhecida, tendo sido, inclusive, refinada pelo

método de Rietveld (MA), com dados de difração de neutrons <DN>,por Glazer e

MaOud (1978) (GH).

2) O PbTiOo é a matriz em cuja rede os átomos de La e Zr são

adicionados substilucicnalment.&:o r:rimairo no si.tio do L. (FlL T-cap.5> li o segundo

no sJ.tio do Ti <PZT-CàP.é).

Assim.o refinamento de sua estrutura comdados de difração de raios

X <DRX)tem os seguintes objetivos: ( i ) a comoaração dos ~tados do ~ usando

dados de DRX e DN,( li ) verificar se o sistema de coleta de dados (fonte de raios

X + difratômetro + int.erTace para o micro) está funcionando adeQuadamentee ( ili )

analisar as amostras de PbTi~ obtidas e~iment.almente e dessa forma ter o

conhecimento da matriz a ser subSEilQuentementedopada com La+3 li Zr+4 (cap.5 Si 6

respectivamente ).

A amostra utilizada neste estudo foi preparada por Garcia (1989)

para a sua tese de mestrado. Os óxidos PbO e Ti~ foram misturados em ummoinho

de bolas e calcinados a 850·C para ocorrer a reação



o pÓ para análise foi peneirado em mesh 400 e compactados na

cavidade de uma lâmina de vidro com dimensões de 25Xi5 mmde área pOr 1mmde

profundidade, da maneira descrita pOr' Klug e Alexander (1974) para evitar a

formação de orientação preferencial. As condições excerimentais

estão na tabela 4.1.

Duas sár'ies da medidas com 5 varreduras de A2ê = 0.02· J ;oram

realizadas com tempO de contagem de 1 e 2 segundos respectivamente. Em cada

série roi calculado o conjunto médio (conj.) das 5 varreduras realizadas. Para cada

(conj.) com AZ9= 0.02· roram criados outros conjuntos com A29 = 0.04, 0.06, O.OSe

o.io·. Os ccnjunlos Si8f"'ão idQMt.H~ic.dos por <conj.n,t.A29)= n! conjunto com tQfll1:lO da

contagem t. e A29 indicado; assim por exemplo: (conj.,Zs,o.08) = conjunto médio com

tempo de coleta de 2 segundos e A29= O.OS·.

Os parâmetros de rede iniciais T'oram os mesmos

obtidos por Glazer e Habud (1978) com dados de diT'ração de

neutrons e p~r~ ~s posi9~as ~t8mic~s T'oram tom~dos 2 conjuntos

iniciais:a) com os valores obt.idos por GH e b) com os mesmos

valores iniciais Que roram utilizados nos reT'inament.os do

PbTi~ com os cát.ions de La e Zr descrit.os nos caps.5 e 6. Os

dois casos estão indicados na tabela 4.2. Estes modelos serão

identificados como "modelos do oct.aedro dist.orcido" (HJO).

Os parâmetros

mesmos obtidos no caso

inicialmente obt.ida por

listados na tabela 4.2.

do NaCl e a radiação

interpolação através



~ão cseudo-Voigt cara o ajuste do cer-Fil e ~ cara o corte dos cicos (3 Hh
N N

cara o crimeil"'Oajuste do fator de escala (5) , coma radiação de fundo obtida POr

interoolação entre os contos fornecidos na tabela 42.

o fator de escala foi multiplicado pOr" 16.6 e o perl'il novamente calculado

atingindo Y; = 1035 (caso D e 1032 (caso 1') (em31.52·) e os indioes R = 28.09 <De

multiplicando S por 3.i ( = m;)os indices atingiram os valor'eS R • 9.04 , R,. •

H.55 e Rs = 2i26 e Yi =- 2916 (caso D, e respectivamente 9.04 , H.59, 21.36 e Z9Z8



3 • RQfinamenlo dos Dat"âmelr'Os de ,..ede, per;il, vibração t.érmica

5 - Refinamento dos l:Jarâmetros de rede, de ~il, 89 I e radiação de

oxig~io foram considerados iguais, tanto PQr'QUenão se escerava diferença

significat.iva entre eles QUanto ceraue sua contribuição cara os fatores de

Qst.rutura Q muit.o PQQUQnaQmviste das contribui~ dos ~t.ions; Pb+2, La+() Q

n+4.

correlação serial (ver caD.3. sec.3.3). Alguns cicos cossuen largura a meia altura

~) menores QUe O.iO ., de modo QUe o r-efinamento com A2e = O.iO· não foi

considerado.

Assim como no caso anterior, no casso n! 4 as duas situações I e I· convergiram

cara os mesmosvalores. O r-efinamento com A2e = O.iO· nio foi realizado por !iat"
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Nos refinamentos do passo 6, os parâmetros de vibração t.érmica dos

~tomos de lilSnio alingiram valores negativos, de modoQUeos refinamentos foram

concluidos no passo 5 (comrefinamento de 89).

4.4.3 Modelo do Octaecro RÍ.gidc

Glazer & Habud (1978) realizaram o refinamento do PbTi~ mantendo os

át.omosde oxigênio fixes [com :z(Oi) = O li :Z(02) = 0.5) •• os átomos de Pb fi Ti l.iVf"8S

na direção do eixo-c, li encontraram r"9SlJlt.adosSQUivalentes <mesmosindices-R El

deslocamento do Ti com relação ao centro de massa do octaedro). E:sa modelo foi

idenlHiC4do como "modelo do ocl.aedro rígido" ~. EããQ ~inamenlQ posãUi,

algumas vanl.agens sobr9 aQUele em QUQ as coordenadas dos át.omos de oxigênio

variam , QUandoos dados ulilizados foram obtidos cor difração de raios X, t)Of"OlJe,

sendo Q ht.cr de ~Nmento proporcional ao rúnero atômico (ver cilQ.D, a

contribuição dos átomos de oxigênio na intensidade diTratada é muito peQUena,e

isso dificulta o refinamento dos se\JS parâmelros posicionais, e. mantando os

croblema code ser cont.ornado. já aue a contribuição desses átomos para o cálculo

do fator de estrutura é predominante.

Assim, decidimos realizar t.ambémesse refinamento, com todos os

conjuntos de dados da primeira série El o conjunto médioda segunda série coletada.

Para o r1:R, duas siiua~ iniciais foram consideradas: (i) com os átomos de Pb e

Ti deslocados no sentido pOsiti vo do eixo-o e (li) comos deslocamentos em sentidos

opostos, ou seja, as coordenadas fracionárias "z' dos átomos pesados foram (caso

A)Z<Pb)= +0.05 e Z<TD= 0.55 e (caso B) z(Pb) = -0.05 e z<TD:r 0.55.



4.5. Resultados Clltidos e Discussão

4.5.1 Análise dos resultados

Apenas os resultados obtidos nos refinamentos com o conjunto médio

da primeira série (t=1s) e â29 = 0.02 e 0.08· e com o conjunto médio da segunda

sárie com A29= 0.08· são fornecidos (bbela 4.4 ) pabs seguinlss razões: (i) o

refinamento com o <conj.is,O.D2>foi o primeiro a ser realizado e está descrito em

det.alhes e (ii) os conjuntos com incremento em Z9 igual a 0.10· pOssuema largura

a meia altura de muitos picos dos diTratogramas menor QUeo incremento, e por

isso foram desprezados e <iii) os reT'inãJ1'lQntoscom â29 = 0.02· (~ série), 0.04 e

0.06· apresenum maior correlayão serial QUecom O.OS·, devendo-se considerar,

aS5im,na melhor d~ hip6t&s&sas:Jenasos conjuntos comO.OS· .

Algums orocedimentos para diminuir a ~layão serial são: (i)

realizar a coleta de dados comumtampo de medida por passo menor QUe1 segundo,

tii) realizar o refinamento com cada conjunto observado e calcular o valor médio.

Nesta .agunde ~jiQ, conFormefoi viste no ~P1tule 3 e pal~ conclusões de Hill &e

Hadsen (i984), a média dos resultados obtidos com cada conjunto tende a ser igual

aos resultados obtidos com o conjunto médio. O procedimento (li) Toi realizado com

e medele de ccuec:lro ,..lgidc,R SQUS rasuludes serãe discutidos na sayãe 4.5.3.

As figuras 4.i, 42 e 4.3 mostram os Perfis observados, calculados, as

diferenças entre eles e as POsiçees dos picos de Bragg obtidos nos refinamentos

cem e MOD, Tunção pseudo-Voigt, radiayãe de fundo refinada. 1129 = 0.08 •

respectivamente para o (conj.,is), (conj.3,2s) e (conj.,2s). Nota-se claramente nessas

figuras comoos resultados obtidos com os dados de t=1s foram melhores QUeos de

t=2s ( Yo-Ycé mais suave para i=1s ).

As precisões dos par~metros obtidos com o (coni.,is) são ligeiramente

menores do QUe os obtidos com o <coni.2s). em comoensação acresentam menor
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correlação serial, o QUe indica QUe os sigmas são mais subestimados no 2! caso. Os

indicas Rw e RB para t = 1s (5.87 e 6.76) são mais baixos do Quepara t = 2s (7.62 e

10.61>, indicando aue OS primeiros resultados são mel~s, ou mais

reoresentativos. Os resultados de GH estão mais or6ximos, em tarmos nunéricos,

dos resultados com t = 15, Q embora apresanUim meior precisio, nio Q posãiVSil uma

comparaTio melhor lendo em vista QUe a utatlstica-d (ver cap.3, sec.3.3) nio foi

calculada.

Os resultados dos retinamentos com todos os conjuntos

com à29 = 0.08· da primeira série e com o conjunto médio da segunda séria de

medidas estão na tabela 4.5, assim como a média dos parâmetros obtidos. Neste

~ os a1mbclos (+-I-) li <+-) ãi.gnHi~ que os r"'tiTiruamentoa;Ol"'aInrealizadoã

respectivamente com os modelos com os cãtions inicialmente deslocados no mesmo

sentido e em sentidos opostos.

Comcada um dos conju'ltos utilizados nos ref'inamentos, os resultados

de (++) e (+-) convergiram para os NaSUltados (++) , conTormepode-se observar na

tabela 4.5 para os conjuntos médios.

Os d&svios padrão dos poarâmetros mQdiOãvariam ant.r1a1 VliZ [PM'a o

13(Tina 5 vezes [para a,c e z<Pb)J os desvios padrão dos parâmetros obtidos com o

conjunto médio. Essas variações são explicadas tendo em vista. a correlação serial

positiva encontrada no caso (conj,.is,O.08), indicando QUe os ~IS ;oram

subestimados. Observa-se também QUe os parâmetros médios <Pi,is,O.08) são , a

menos dos aIs, iguais aos obtidos com <conj.,ls,o.08}.Os indices R li Rwmais baixos

em <coni.,is.o.OS>indicam QUe os melhores resultados são os obtidos nesse

reTinament.o.As variaç&s dos NiSUltados obtidos com t.=1s mostram a importância

de se coletar vários conjunt.os de dados e calcular a média cara o refinament.o.

As conclusões acima são reTorçadas através da análise das figuras

4.1, 4.2 fi 4.3. Not.a-se nestas figuras QUe a nutuação da ruldos no ~ conjunto é



pento 2~. As intensidades máximaspara ~odos os conjuntos com t=ls são da mesma

à flutuação de rlJldos ou relação sinâl-ru1do. Pelas regras práticas de Hill $(

Madsen <1984,1986.1988) a maior orecisão está relacionada à maior intensidade dos

pontos, mas isso deve ser relacionado tambSm com a rnenot'" relayio sinal-ruído

.
e (conj.S,ls,o.08>,não mostraram a ocorrência de correlação serial. Mesmoassim, as

estão nos parâmetros da vibração dos át.omos de oxigênio <733~J,mostrando mais

uma vez a importância de uma função que se ajuste perfeitamente ao perfil e

i«mbéimde um conjunto de dados adeQUado,para QUQ "' obt.Qnhaparâmetros lQnnicos

4.52 Ccxnoaraçt5es

4.5.2.1 Entre HJD e t1:R

menor de refinamento, apesar de QUe a diferença de t.amoo é praticamente

desprezivel para os cálculos r-ealizados no comput.ac::lor Digit.al VAXiiJ780. Também



Tendo em vista QUe os resultados do r1JD e t1::R foram iguais, a

discussão ser! baseada apenas no 21modeloemrazão de sua simclicidade.

A rigt,ra 4.4 mostra (a) uma vista em perspectiva de uma cela unitária

e (b) uma projeção ao longo da direçio <1OO). A figura 4.5 mostra uma vista em

perspectiva de vârias celas LrÚtárias de PbTi~ obtidas como ~.

A comoara.ção é realiza.da entre os modelos de GM (t.ab.4.4>e o obt.ido

aQUicomo (conj.1s,O.08)++(~) <tab.4.5>.

Os parâmetros de rede a e c obt.idos aQUidH'erem de 0.17% e 021%

respectivamente dos obtidos por GM.'Os parâmetros de vibração sio os QUe

apresentam as maiores diferenças (0.30 vezes o do Pb obtido por GM,42 para o 02,

5.7 para o 01 e 13.3 para o Ti>.Era esperado QUeos resultados obtidos com ORX,

.para as vibra~ térmicas, fossem maiores do Que com ON,tendo, tendo em vista

QUeos valores obtidos com dados de difração de neutrons são recresentativos dos

núcleos dos átomos. enauanto QUe a difração de raios X fornece valores

repr esentativos da nuvem eletrônica. Entretanto, para o átomo de chumboaconteceu

o contrário, ou seja. o parâmetro de vibrayio térmica comDRXficou menor do QUe

o obtido comDN.

Uma explicação plausível para essas diferenyas ne.s vibra~s

t.érmicas pede ser dada em fl.Jf"Çãodas caractariUcas diferentes entre DRXe DN.

No caso de DN.a contribuição dos átomos leves para a intensidade é

praticamente igual à dos átomos pesados, além da amplitude de espalhamento ser

isot.r6pica. ou seja. igual para todos os ângulos de Brag9. enQUantoQue para a DRX

ela cai muito rapidamente com e (fig.12). Isso causa a diminuição da intensidade

dos picos a altoso angulosoe a confiabilidade dosoparâmetroso de vibração obtidoso,

princicalmente dos átomos leves QUandocoabitam, em uma mesma rede, com átomos

muito pesados.



Umoutro fator QUe influi nos resultados é a grande sensibilidade dos

parâmetros de vibração com relação a peQUenas variaç&s no ajuste do perfil

observado. Isso tambémpode explicar a diferença encontrada para os parâmetros

térmicos dos átomos de Pb.

Apesar das diferentes caracteristicas entre DRXe DN,as posiçeles

atomicas são praticamente iguais, lil conseQUentemente,as dis~ias inleratêmicas

Umbám o »io, conforma' poda-a oburvar na ubab 4.6, onda RUO •• di.unci ••

obtidas com o ~ nos dois casos «conj ..1s,o.OS>e GM)' Convém salientar QUe

Glazer e Habud (1978) t.ambémnão encontraram diferenças entre o HJD e tom.

Embora a aplicação do mét.odode Rietveld com dados de difração de

raios X não lenha fornecido parâmetros de vibração t.i!nnica conTiáveis, os

PM'~me~ POSicion~is &nc:ontr.dos rOl"'.m sati.T.t.érios. Aããim, 5Mi • r.li. de

conTiabilidade nos parâmetros de vibr.yão nio .-reta o objetivo do trabalhe, o ~

com dados de dHração de raios X code ser aplicado também no estudo de

estruturas onde átomos leves e muito cesados estão cresentes. uma vez cue os

PM'âmetros PQãicion&isS&rãoNi~tativos.



Tabela 4.1 Dades exr:s-imentais para a realização das l1Jas séries

de coletas de dados. 5 ClOrÚlIltos 'oram drt.idos para cada lIRa.

i!•. ia 2! séria

40 40
30 30

4751 5751

20. a 115.00 20. a 135.00

dei" no tubo <1M

corrente no Filamento (mA>

Tendas(dl",e)+(graus) 1', O.inln, i' i',O.imm, 1·

t.amamo de ~ (graus) 0.02 0.02

t,emc)o de medida sxr ponto 1 sego 2 sego

YiNr,29iNx 31Z5,31.52 6959,31.52
+ d.r,e = diver'9l!f'te, receg;ão e esDa1hamento.( ver cao2 ).

~ ESPacial: P4mm, nt99 (Ver AQêridice A>•a = b = 3.~ A•c = 4.156 A
A = 0.0
n = 0.5 <cseudo-Voigt)
BG,. iÃ2

Posições atômicas
Caso l: Gluar e Mabud(979) Caso l': Mesmos dos caP.S e 6.

x/a w'b z/c x/a w'b z/c
01 1/2 112 0.114 1/2 112 0.100
02 1/2 0.0 0.617 112 0.0 0.600
Ti 112 1/2 0.539 112 112 0.530
Pb 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

<29i, Yi) cara interpelação da radiação de fundo
2ei ':J4"<1j série) ':J4'(2j série)
20.00 148 306
40.00 137 306
60.00 135 299
80.00 135 296
100.00 140 308
2e'ilt~ 156 320

Tabela 4.3. 1ndices R e Rwcbtidcs arame o r'eT.inamento para os casos I e 1'.

PASSO N! CASO I CASO l'

R Rw RB R Rw Ra

O 9.04 H.55 21.26 9.04 H.59 21.36
1 7.70 10.01 12.30 7.76 10.04 12.74
2 6.84 8.86 H.51 6.88 8.94 11.15
3 6.11 8.01 8.75 6.18 8.15 9.40
4 6.13 8.00 8.47 6.13 8.00 8.47
5 4.52 6.18 7.60 Idem caso I
6 4.37 5.93 6.93 Idem caso I



Tabela 4.4 Valeres rinais do refinamento do PbT~ can a rlrlÇão D5E!Ud0-Voigt.
para o UJste de Pl!!l"'fil, e o modelode oct.aeci"'YJ distcrcide QoDD)

(ccnj,is,o.02> (ccnj,is,Q.08) (c0nj,2s,o.00> G'1
•aLA) 3.89878(4) 3.89837(8) 3.8983(1) 3.905
•dA) 4.14725(5) 4.1473(1) 4.1476(1) 4.156

ela 1.063'7 1.0639 1.0640 1.0643

z(01) 0.098(5) 0.107(8) 0.151m 0.114(2)

z(02) 0.613(3) 0.608(6) 0.649(5) 0.617(2)

z(TD 0.530(3) 0.528(7) 0.536(4) 0.539(2)
B~rÂ2) 0.20(6)

E(01)=Eo(2)[Â 2J 3.2(3) 2.0(6) 0.35(12)/0.48(8)

B<Pb) rÂ2) 0.27(3) 0.21(6) 0.71(9)
8<Ti) rÂ2) 0.8(1) 0.8<3> 0.06<17>
R 4.37 4.32 5.84 10.19
Rw 5.93 5.87 7.62 12.83
Ri 0.77 0.76 1.48
Re 8.68 7.65 5.10 2.96
Rs 6.93 6.76 10.61 4.35
d 0.49 1.83 1.74
NP 21 21 18 16
N 4751 1188 1436
Q(0.1%) 1.92 1.86 1.86



Tabela 4.5 Valores finais do refinamento do PbTiDa, com a f~o
p;R!!UCb-Voigt.para o ajuste do Pl!l"'fil, 426 = 0.08+ e o modelo do octaedro
rigido ~

ccnj1,is caú2,is conj3,is calj4,is ccnj5,is
•a CAJ 3.8984(1) 3.8985(1) 3.8988(1) 3.8991(1) 3.8991(1)•C tA) 4.1472(2) 4.1478(2) 4.1470(2) 4.1480(2) 4.1482(2)

z<Pb) 0.119<'7> 0.134(8) 0.128(7) 0.08(1) 0.07(2)
z<Ti) 0.59(1) 0.60(1) 0.61(2) 0.55(2) 0.54(3)
Bcol,.~2J 0.6(7) 0.8(9) 1.1(9) 4(1) 5(1)
BCPb) [A2J 0.49(9) 02(j) 0.00(9) 0.16(9) 02(1)
BCTiJ [Â2) 0.2<4> 0.5(5) 0.5<4> 0.6<4> 1.1(5)
R 7.20 8.31 7.13 7.03 7.99
Rw 9.07 10.55 9.18 8.90 10.36
Ri 1.21 1.29 123 1.19 1.30
Re 7.45 8.11 7.42 7.43 7.91
RB 8.48 12.69 9.56 10.04 10.62
d 1.89 1.85 1.67 1.87 1.91
toP 20 20 20 20 20
N 1188 1188 1188 1188 1188
Q<O.1Y'> 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85

lSJf <c:anUs> ++ <ccnUs> +- <can:j.2s) ++ <ccni.2s> +-
•a [A) 3.8986(4) 3.8983'7(8) 3.89837(8) 3.8983(1) 3.8983(1)•c tAJ 4.1476(5) 4.1473U') 4.1473(1) 4.1476(1) 4.1476(1)

z<Fb) 0.11(3) 0.108(6) -0.108(6) 0.149<5> -0.149(5)
z<TiJ 0.58(3) 0.580(9) 0.420(9) 0.614(6) 0.386(6)
Bg • 0.20(6) 020(6)
BcC)1l-~[A2J 2(2) 2.0<6> 2.0(6)
B<fIb) CA2J 0.2(2) 0.21(6) 0.21(6)
BCTi> tÂ2) 0.6(3) 0.8(3) 0.8(3)
R 4.32 4.32 5.83 5.83
Rw 5.87 5.87 7.62 7.62
Ri 0.76 0.76 1.48 1.48
Re 7.66 7.66 S.11 5.11
RIa 6.'7'5 6.'7'5 10.55 10.55
d 1.83 1.83 1.74 1.74
f'oF 20 20 17 17 .
N 1188 1188 1436 1436
Q<O.1Y.> 1.85 1.85 1.86 1.86

Tabela 4.6 D~as int.erat.Smicas tÂJ mais relevantes obtidas
para o PbTiOs <H:::R,is) neste trabalho e por Glazar e Hatlud (1978>.

Pb TiOs + Fb TiOs *
2.41(4) 2.40
1.74(4) 1.76
1.977(6) 1.98
O.33(4) 0.32
2.793(4) 2.80
2.54(2) 2.52
3.19<2> 3.21
0.45(2) 0.48

Ti -
Ti -
Ti -
Ti -
Pb -
Pb -
Pb -
Pb -

01
01i

02
CQii

Ti01
02
OZii
CQ~

i: 01 7RAHsl.ADADO DE 1 CELA IJNHÁ/tIA NO SENTIDO 1>Osl11VO DO E1JO-C

ii: CQTi : CENTRO DO 1>Ot.1EDItODE COOItDENAqÃO DO Ti
iii: 02 TItAHSLAOADO DE l CEU IJlf11ÁltlA NO SElfTlDO IfEfJA71rO 00 CIIo-C

ir: CQ~ = CCNTltO 00 POt.1EDItO DE COOItDCHAqÃO DO 1>••

+: HrS1E: TItA'ALHO

I: fLAIU E 1fUl1D(l'7.)
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Figura 4..1 Perfis observado ('::Jo), calculado (Yc>, a diFerença entre eles (Yo-'dc:> e as
posiçf'es dos picos de Bragg <6s) obtidos nos refinamentos com o modelo do
octaedro distorcido, função pseudo-Voigt para o ajuste do PErFil, radiação de
fundo refinada, 426 = O.OS· e o conjunto médio de dados co1etados com tempo par
ponto = 1s.
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Figura 42 Perfis observado <'::Jo}, calculado <Yc>, a diferença entre eles <Yo-Yc> e as
posiçf'es dos picos de Bragg (as> obtidos nos refinamentos com o modelo do
octaedro distorcido, função pSeUdo-Voigt para o ajuste do perfil. radiação de
fundo refinada, 426 = O.OS· e o 3! conjunto de dados co1etados comt.empopor ponto
= 25.
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Fi9lra 4.3 Perfis observado <Yo>, calculado <Yc>, a diferença entre eles <Yo-Yc) e as
posições dos picos de Bragg <8s) obtidos nos refinamentos com o modelo do
octaedro di.storcido, função pseudo-Voigt. para o ajuste do perfil, radiação de
fundo reFinada, 429 = 0.08· e o conjunto médio de dados coletados com tempo por
ponto = 25.
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Figura 4.4 (a) Vista em perspectiva de uma cela unitária do modelo do octaedro
ri.gido e (b) projeção ao .longo da direção {1 1 D>.



Figura 4.5 Vista em PeI'SPeCtiva de várias celas unitárias de PbTi~ obtidas com o
modelo do octaedro rigido.
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[I P a r t e 3 O

Aplicação do Mé~odo de Rietveld no Estudo de
Cer~mioas Piezo·elétricas do Tipo Perovskita

.
detalhes sobre o mesmo,ale sar"áutilizado no QStudode e&rwcas piezo-elétric.s.

estruturas tipo cerovskita PbyLa1-YTi~ ( PLT ) e PbZrxTi1-X03 ( PZT ), ambas

derivadas do titanato de chumbo.

crocesso de resf'riamento ac6s a sintarização. Suoõe-se cue essa tensão

espontânea e a grande e~ão t.énni.ca anisotr60ic. seja a c..usa de um

esfacelamento do corPO cristalino de PbTi~ durante o resf'riamento, o QUeimpede

a obtenção de materiais densos e úteis cara aclicaçt5es t.ecnol6gicas. Por essa
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A substituição dos cátions B (Ti) cor outros cátions tem sido

extensivamente estudados [( Subbarao, 1960 ), ( Hank~ e Biggers, 1981 ), ( lsupOV e

Boudys, 1982 ), ( Smolensky,IsuPov e Baitamayev, 1982 ), ( Cho e Biggers, 1983 ),

(Starcher e Skelton, 1983 )], e o zirconato titanato de chumbo é o melhor exemplo

de solução s6lida densa com boas crooriedades piezcelétricas ( Jarfe, Roth e

Marzullo, 1954 ).

Em 'menor crooorção. materiais com a substituição do cátions A (Pb)

também tem sido estudados, como Por exemplo o Pb1-XCaxTi03 ( Kin9, 000, Yamamoto

e Okazaky, 1988 ) e o Pb1-xLaXTi03 [( Hemings e Hãrdt, 1970 ), ( Yamamoto,Igarashi

e Okazaki, 1983 ), ( Garcia, 1989 ), ( Garcia e Eiras, 1989 )J.

Nesta lrabalho ;oram ~sadas amostras das carâmicas (i com

substituição no sitio A ( <Pb1La)Ti03) prttparadas por Garcia ( 1989 ) e ii)

Pb<Zr/TD03 preparadas pelo grupo dos ProTS. Ors. E.Longo e J.A.Varela

l""9ãJ:)&ctivalTlQnlado Oept.o. Química da UF'SCar Q Inst. Química da UNESP-AraraCluara.



\ICAPíTULO S Estudo Do PbTiOs + Y'1.La3+ II

Pb 3(1-~':I)
3+':I(J...t-~l

OIcazaki <.1982) também sugere a ;onnação de vacâncias de oxigênio

além das de t.ilânio e propÕe a ;6rmula

o3~4



Este estudo tem cornoobjetivo verificar comovariam a esteQUiometria,

pOSiçeK Q dQslooêmentos atSmicos Qm funç10 dê QUêntidêdca dQ La3+ (':J • O .025, 0.10

e 0.20) introduzido na rede, e correlacionar os resultados obtidos com as

propriedades físicas destas amostras.

As amostras foram pref:)sradas por mistura de óxidos e sem controle

de atmosfera de oxigênio, assim a r6rTwla de Okazaki (1~ (eQ.52) foi utilizada

no refinamento, uma vez QUe ela prediz a esteouiometria de materiais preparados

sem umprocesso para impedir a evsoorsção de oxigênio.

As amostras foram preparadas pela Bel. Ducinei Garcia para a sua

dissertação de mestrado e uma descrição detalhada de t.odo o processo de slntese

POdeser encontrado em sua monografia (1989>.

As amostras foram calcinadas a 850·C grensadas e sinterizadas a

1200 •C por 3 horas em at.JnQsfQr"ada PbO. Aâ ~lilha~ sinUirizadas foram rno1d •• ,

eliminando-se, dessa Torma, uma possivel orientayio ~erencial duranUi ta

formação dos grãos. Os pós assim obtidos foram depositados em lâminas de vidro

de 15X25X1 mme compactados da maneira descrita por Klug & Alexander (1974) para

evitar a fa""maçãode orientação preferencial SUPerficial .

Para a medida das intensidades do cerfil de difração de raios X de

cada amostra foi utilízado o mesmoeQUipamentousado no teste com NaCl.

As condiçt5es excerimentais cara as coletas de dados estão na tabela

5.1. Para cada amostra foram coletados 5 conjuntos e o valor médio entre eles foi

utilizado no re-fínamento.

ISERViÇO DE"BIBLíOTEé!.-"! ~~tõi~iv:;:'"0:\o- IFaSe I



5.3 Preparação dos Parâmetros Iniciais

As' cosições dos átomos em coordenadas fracionárias são:

Para o modelo do octaedro distorcidoO"lJD)

num. de poSic.

~tomo x y Z SillIetrll e notaç~o depont,ulll
~koff

01 1 1 +8Z(01) 4mm ib~ ~

02 1 o ~8Z(02) mm 202
Ti 1 1 !±8Z{Ti} 4mm ib2 2
Pb/La o o o 4mm ia

Para o modelo de oct.a.Qdror-l9ide (M:lR)

nwa. de po5ie.
átomo x y Z '1MU'14 e nota~io de••ont~ ~off

01 1 ! o 4mm 1b2 2

02 1 o 1 mm 2c2 2
Ti 1 1 ~+SZ(Ti) 4mm 1b2 2
PblLa o o ~SztP1t1 4mm ia

oxigÊnio, ou seja, de acorde cem a fórmula (Pb 3 La'.:jTi ~. Os cases ~ sãe os
1-2",

mesmos de.,inidcs no cap.4 para o PbTi~ ou SQj.a, H:R+~para es dQS10catnQntcs



Os deslocamentos para as 4 situações iniciais (t1JD) são 6zt01) = 0.1,

HJD z(01) z(Q2) z(Ti)

+++ 0.1 0.6 0.53

++- 0.1 0.6 0.47
+-+ 0.1 0.4 0.53
+-- 0.1 0.4 0.47

+++* O.i 0.6 0.53

+-+* 0.1 0.4 0.53
f1:R z<Ti> z<Pb)
MQR++ 0.55 0.05
MQR+- 0.55 -0.05

Mascarenhas (1985) onde as observaç&s são as dist.âncias interplanares dos picos
N

de Bragg (do) e a função minimização é L Wi(dei - dOi)2, onde de é a distância
i=1

interplanar c.1culada combase nos parâmetros de rede e N é o t"'ICJmero de picos de

dada cela eauação 5.3. ( Ta..uor e Sinclair, 1945 >. ( Nelson e RilfN. 1945 »).

1
005

2 e + 095
2 e

sene e

Os parâmetros de vibração isotr60icos (E) iniciais dos átomos foram

i.OÂ2,n = 0.5 , 290 = O· e A <Qarâmetrode assimetria> ,. O (zero) emtodos os o~s.



.mo.tr.s -PoiS • 2XiO-3. A fU"9~O de .ju.;;tQ de Plar.fil utili2.d~ no~ r"Qfin~lnQnto~

roi a pseudo-Voigt. O grupo espacial é P4mm,n199 da International Tables ter X-

Ra~ ~tallograph~1 VoU. Os parametl"Os dos fatores de espalhamento atômico,

aa.l.6. são os dados oor Cromer Se Waber(1974) e CremeI"& lbers (1974), exceto oara

o 0-2 QUQ são os d& Hovestr~t (1983).

Para o cálculo dos lndices-R's comos valOt"eSiniciais e à29 = 0.02t
I a

radiação de tundo foi obtida cor intercolação entre os cares de

pontos da iabela 5.2. para cada a.mostra. Os valores dos indices obtidos estão na

tabela 5.3.

Os refinamentos, com todas as amostras, foram realizados com a

função cseudo-Voigt cara o ajuste do ceNil, CON:lUeela dá indicaç&!s da cresença

na amostra de grandes variaçees de tamanho de cristalitos, através da

corcentagem Lorentziana <TI> obtida nos refinamentos (Younge Sal<athivel,1988>.

o conjunto de dados utilizado inicialmente foi o obtido cela média das

5 varreduras, cara cada amostra, com 429 = 0.02·. Os resultados obtidos

cossibilitaram encontrar a região de 429 aue fornece maior crobabilidade de não

exist~ia de correlação serial, cara então realizar refinamentos apenas com os

conjuntos Cluetivessem tamanho de cassos nesta faixa, "economizando" assim temco

de comcutação.

Em todos os casos (J1JD e ~ os refinamentos foram realizados

segundo os itens descritos cara cada amostra. Assim, a descrição está feita de

maneira geral e os indices R e Rwfinais emcada passo são fornecidos.

o refinamento foi realizado sobre toda a região de 2e coletada <20 a

118·). A est.eauiometria ideal pala f6rmula de Okazalci( eQ. :52 ) é



05 passos do refinamento foram:

i-Refinamento acenas da radiação de fundo e escala. O objetivo nesse passo

foi substituir a interpelação da radiação de fundo pelo seu refinamento, ao

mesmo t.empo que se ajusta a escala logo no inicio, assim, os refinamentos

subseQuenles deverão ser mais precisos. 7 parâmelros foram ajustados (6 da

radiação de fundo e 1 cara a escala).

2-Passo 1 + Parâmetros de rede (a, c) + periil (U, V, W, 1"1, A).

3- Pa550 Z -+- posiç&s atômica. <Z: do~ ~t.omo~

4-PaâãO 3 + parâmelros da vibra~QS isclr6picas, W Que ~01)=B(02),

~>=B(La), ~Ti). O refinament.o foi considerado completo Quando àp/cr(p) ~

02 para todos os parâmet.ros.

S- Por fim. os fatores de ocuoação foram refinados cara a análise da

esteQU.iomelria. Neste case o fator de escala (8) e os parâmet.ros de

vibração foram mantidos fixos devido à grande correlação desses com os

fatores de ocuoação. AQUitambémo refinamento foi considerado comoleto

QUandotodos os àp/ cr(p)~ 0.2.

Os indicas R a Rwatingidos em cada passo estão na tabela 5.4, assim

comoos valores de RB e estatlstica-d obtidos no último pasSõO.

O cálculo da estatistica-d de Durbin-Watson (ver seção 3.4) indicou

grande correlação seria! cara todos os cases (d - 0.41. Q(O.1~J= 1.92>.Uma

análise grosseira.. mas QUecode fornecer indicações sobre a região de àZ9 ideal

foi realizada com o c~lculo de 42&.c(Q/d>.O result..do foi 0.09· de modoCUElforam

obtidos mais dois conjuntos, do conjunto médio original, com 429 = 0.08 a 0.10· QUe

foram utilizados nos refinamentos, a partir dos valores iniciais obtidos no passo 4

com o conjunto original. Apenas com à29 = 0.10· existe a probabilidade de não

existir correlação serial. Os result.ados obtidos com à29 = 0.02 e 0.10· para todos

os modelos testados (HJD e ~ estão na tabela 5.5.

A figura. 5.1 mostra o pariU observado (YQ>,calculado (Yc),a diferença

entre eles (~o-~c)e as posiç~es dos picos de Bragg (98)para o caso foCR e à29 =

0.10· .



Neste caso não ~oi POsslvel refinar adeQUadamentea radiação de

seriais, mas, considerando aue a menor largura a meia alt.ura <Hn) é

de aproximad4UJlQnte0..1.1• I nio era conveniente aunent..r o incramento de 29 pâI""a

1-Re-rinamento do cerlil com radiação de fundo obt.ida por intef"'t)olação. Os

POntos utilizados na intercolação estão na t.abela 52.

pela eQ. 1.40 e reescrita abaixo

'::l~i= ± Bm (2B~i - 1)-m
11=0 •

~âm&t.ro fin.I SQf"'â P, = Pl + X4p, onde X li o ;ator de relax-.çio, que norm.almenle

é menor OU igual a 1. Em algumas situaçees, o uso de umbaixo valor de X ajuda a



Vários valôres de Si foram tentados em toda a faixa entre 20.00 e 99.00·, e

em t.odos os casos os parâmetros divergiram. O melhor r~inamento foi

obtido m.ntendo fbcs os parâmet.ros B3I Bo6 Q B~ Q rSifin.ndo apan.s Bo,B1 Q

82 nos passos seguintils. Os p.r~mQt.rosde perfil foram mantidos fixos nesta

passo e a região utilizada foi entre 20.00 e 80.00· .

3-Refinamento do perfil, radiação de Tundo, pesicrões atômicas e vibracrões

térmicas com8<01)=B(02),B<Pb)=B(La),e BITi>livre.

4-Refinamento dos fatores de ocupação.

Os indices R e Rwobtidos em cada passo nos refinamen~s dos casos

<+++) lia <+-+) com A29 = 0.02· lia Tunçãc pSliiUdo-Voigt.Pêra o ajustQ do PQrfil

estão na tabela 5.6. Os resultados de todos os refinamentos realizados com â29 =
0.10· estão na tabela 5.7, e a figura 5.2 mostra os perfis observado, calculado, a

diferença entre eles e as posi~s dos picos de Bragg, para a estrutura do PbTi~

+ 10-1. La+3.

A T6rmulaideal por OkazaJci(1982)é

Pb 0.-.0 Lao.200 TiO.950 ~.a50·

Neste caso tambémfoi utilizada no refinamento toda a região de 29

coletada <20.00 a 9'7.00 .). Acesar dos al~s índices-R iniciais (t.abela5.3), o

NiTinamentoconvergiu sem problem.s. Logo no i! passo os índices abaixaram para

a mesmaordem de grandeza dos obtidos comas outras estruturas de PlT':/.

Abaixo estão indicados os cassos do refinamento dessa estrutura. Os

lndices R e Rw indicados Teram obtidos com o conjun~ A29 = 0.02· I e a TunçZo

pseudo-Voigt.

1-Refinamento do caNil com radiação de tundo obtida DOr int.ercolação. Caso

(+++): R = 6.19 e Rw= 7.88; (+-+): R = 6.35 e Rw= 8.06. Os lndices-R estavam

muit.oaltos antes de se iniciar o refinamento (ver t.ab.5.3>porQue o fator de

escala inicial, QUefoi razoável para os outros casos, estava muito alto para



o PLT20. A intensidade máxima neste caso (Yimax = 2410 cts) é 24% e 41%

menor Que os Yimax do PLT2.5 (3156) e PLTiO (4102) respectivamente,

PLT10 respectivamente.

Z-Refinamento do cerfil + radiaçio de rt.rtdo. (+++):R = 4.24 e Rw = 5.59; (+-+):

R = 4.333 e Rw = 5.70.

3- Refinamento do perfil + radiação de fundo + POsiç&s atômicas + vibrações

ser o menor H" ~ 0.11·, o refinamento com A29 = 0.12· não ';oi realizado. Assim,os..

A figura 5.3 mostra os perl'is observado, calculado, a dHerença entre

eles e as POsiçtses dos picos de Eragg para o caso ~, A29 = 0.10·, função

osaudo-Voigt de ajuste de oer';U e radiação de fundo refinada.



Emtodas as estruturas, os refinamentos ~+- convergiram para o

I"[R++. As larguras a meia altura (Hh) estão na t~bel~ 5.9, e as distâ.ncias
Ar

interatêmic.s m.is relevantes estão na labala 5.10, assim como alguns par~met.ros

passiva1 decidir pele modele asirutl.ra1 mais rgprssenutivo, POr' isso, todos os

As distâncias n+4 -cQn2 e CQPb2 são respectivamente 0.66A e 0.4aA

Nos refinamentos com o modelo do octaedro rlgido, apenas as posições

dos cátions são refinadas. e os resultados obtidos dessa forma devem ser mais

cedem ser considerados iguais. dentro de duas vezes os desvios-cadrão obtidos.

Para o PLT20, as: dis~ncias Tjt'-CQn Q Pb+2/La+3_ CQPb RO NiSPQctiv.unanta
0.18 a 0Z3A (+++) a, 021 a O.1ZA (+-+).



a)Os refinamentos d•• ~siçtSes dos átomos de oxigênio na presença dos

b)A variação d-s distincias dos e~tions aos CQ/Snio seguema mesmavariação

da temperatura de Ctrie ( Te ) observadas para essas amostras (Girei.,

1989) ( Var ~la 5.1 ). EnQUanto Te decr'Qsce com a incor'pOf'a~o de La+~,

05 deslocament.os dos cát.ions Ti+4 oscilam [ Ti-cQTi • 0.22(4)Â <P!..T2.5),

O.08<S>Â<PLT1O>,021<9>Â <PLT20> J e os dos cátions Pb+2/La+3 permanecem

• • •prat.icamente iguais [ Pb/La-CQPb = O.08(3)A <PLT2.5), O.09(2)A <PlTim, 0.i2(5)A

<PLT20) ]. À t.emperatura de Curie se dio as t.ransiç~es ferroelét.rica-

paraelétrica e tetragonal-cúbica das amostras. e a diminuição dos saus

va10t"'9S imolica na diminuição dos deslocament.os dos cátions. o QUe não é

PlT2.S

Para o ~ Pbo .9C(.1)Lao.02(11Tio .99(.1.) O2.98(11 5.8

Para o (+++) Pbo.9C(.1)LaO.02U)Ti.1.00(.1)O2.9'9(.1) 5.9

PlT20

~ PbO.S33(9)Lao.096(9)TiO.97ô(9' O2.928(9, 5.iO

(+++) Pbo.a2~9) LaJ..OOQ(9)TiO.97~9)~.92~91 5.1i

PlT20

~ Pbo.&34(7)LaO.209(7)TiO.948(7) ~.a44(71 5.12

(+++) Pbo.ã40(7)Lao.20~(7)TiO•S49(7) 02.au(7) 5.i3



apresentaram a ocorrência de correlação serial posiiiva, indicando QUe os

A figo 5.4 mostra (a) '.Jmavista em cersoectiva e (b) uma orojeção ao

•• •CQTi - O.33A para o PT e O.G6A para o PLT2.5 e Pb/La-CQPI. - O.4SA para o PT e

A
ve-se QUE! Hh(PLT2 .5) ) ~(pL T20) > Hh(PLTiO}. Considerando QUe as corrdiy&s.. .. ..



1i(PLT10>) 1i(PLT20>) 1i<PLT2.5) - podem indicar que o PÓ com menor D (mais fino) é

mais homogêneo. Também não se verifica rela9ão alguma entre tamanho de

crisWit.os a a conccantl"'açio da lanUnio. Urna ralaçio foi oburvada 8ntl"'a o

par~lf1Qt.roda assimet.ri. (Al a y. O PQf"'tíl se lom. ligeiramente rn4lisassimét.rico

com O aumento de y. A diferença de assimetria pede ser devida aos defeitos da

rede (va~neias, tensões), uma vez QUe as condigees experimentais Toram as mesmas

para todas as estruturas. As vacincias são originadas pela substitui9ão de um

átomo bivalent.e por um triva1ente. Assim, QUantomaior y , maior as vacâncias na

Uma análise Quantitat.iva de microtensões code ser realizada da

maneira descrita por Thompson, Cox e Hastings (1987), Madsen e Hill <1988>,e

comentada no cap.3 (seção 3.4.4>,através dos W~t.ros da largura a meia altura

obt.idas com as funções de (i) Thompson-Cox-HastingsP5SUd0-VoiglIThompson,Coxe

Hastin9S,i987) ou (li) Voigl <Hadsene Hill, 1988).

Atá vacSnci~ criadas com a incorPOração do lanUnio no s1t..iodo Pb,

dQvido à dif~ da valência, PQrmit.ilma aproxima~o dos cát..ions ao CQ de seus

Ni!spectivos poliedros de coordenação (PC>,e como cOt"lSeCluência,a diminuição do

eixo-c (t.4lbela 5.iO>. Tambémdiminuem as distâncias dos oxigênios eQuat..oria.isao

Tf~4 <Ti-02), enQUant..oClue as distâncias ent.l"9 os 02 eQUat..oriais adjascentes

(=a..[2>aument.am,uma vez oue eles são empuN"adosradialmente para fora do PC com

a aproximação do cát..ion ao c:&ntro do octaedro, s, como conSQQU&nc.ia,ocorNi o

aumento do eixo-a. A figura 5.7 mostra a variação dos cátions aos CQ dos seus

POliedros de coordenação.

Com relação ao Pb/La, verifica-se oue sua distância ao Di não se

alt.era. e a acroximação desses cátions ao centro de seus coliedros de coordenação

empurram os 01 para fora do PC, da mesma forma oue o Ti emourra o Oi,

ocasionando tambémo aument..odo eixo-a.



Veritica·se na rig 5.7 que as distâncias cátion-CQI entre 2.5 e 10%1

parecem decrescer mais rapidamente para o Ti, mas entre 10 e Zo-;, a QUedaparece

ocorrer com a mesmainclinação. Entretanto, um número maior de amostras deve ser

estudado cara umaconclusão definitiva.

A.diferença entre a densidade observada 001'" notação' (/)0) e a obtida

comos resultados do MR~x), tabela 5.10, pode ser explicada da seguinte rorma:

(i) Para cada 2 át.omosde lant.ânio incorporado à rede, 3 de Pb são

<ü>000, Hishra e Thomas (1981>verificaram a formação de uma fase

amorfa de PbO nos contornos de grãos, na sinterização do PbZro.&2TiO.480~at.ravés

de microscooia ~letrônica de transmissão <HET).Úma vez ClU& não foi observada

cerda de massa durante a sinterização (Garcia,1989; Garcia e co1..1989). isso

também cede estar ocorrendo neste caso. mas uma confirmação cederia ser obtida

com a t.écnica de HET.

üill Supondo QUe no material analisado estão presentes apenas as

fases PLT'::/na forma cristalina e PbO <massicot>na forma amor"Ta,uma estimat.iva da

QUantidade de cada uma,baseada nas duas densidades {)o e /)xl pode ser obtida por

onde 1/J é a PQrcerltagem em densidade de PLT'::/e <i-~) a txreentagem de PbO. Assim,

com ~(P1oQ) • 9.640 g.om-e (Hill.i9S5) t,QfTl-ãQ QUe Pêra '=l • 2.5%



Podemos concluir que com a incOr"POr'açãodo La e eliminação do PbO

da rede. ocorre o aumento do PbO amarfo nos contornos dos grãos, e esse aumento

de material amorTOde maior densidade QUe o PLTy crisWino causa o aumento da

densidade observada POr' flota~o (/)0> e diminui~o da densidade observada ocr

raios X Ch>, ou de outra forma, faz com que a diferença percentual entre as duas

densidades aumenta.



2ef'inal(· )
PLT2.5 118.00
PLTiO 99.00
PLT20 97.00
AZ9 = 0.02·
4OKV,30mA
Tempo por ponto = 1seg.
Fendas: divergente = 1·, recepção = 0.1·, espalhamento = 1·
x<Yi>maX = Intensidade máximado con.junto médio utilizado no refinamento
fDensidade medida par Garcia (1989-b) pelo método de empuxo.
• Densidade obtida com os p.,..âmell"'os da rede da labela e o conteúdo
esperado para a cela pela formula Ptl .J La':lT1 Q3-

+p:'l"'âl'ftQtl"O~ obtido~ Por' ,...e;in.m&ntos rn~imos-QU.dl"'ado~ PQlo mlàt.odo d&
PinheirQ $c Mascarenhas (198~).

sTemperat.ura de Curie ( Garcia, 1989 )

<yi>maxx
3156
4102
2416

I -3-t)o(g·cm -}
7.70
7.64
7.34

t)#(g.cm-3)

7.480
7127
6.719

ao+<A>
3.8980(2)
3.912(2)
3.9276(7)

eo+<Â,)
4.135(1)
4.028(2)
3.9821(7)

Tabela 52 !rltensidade dos pentos usados para interoolaç:ão
da radiação de fundo

2e \ int( PLT2.5 PLTiO aI2Q )
20.00 156 172 115
40.00 149 160 113

60.00 146 146 110
80.00 146 154 110

29,.oNt 146 154 110

Tabela 5.3 lndiCQS-R's·iniciais para cada modode refinamento de
todas as amostras e âze = 0.02·.

+++ +-+ +++* +-+*
PLT2.5 36.03 36.07 36.03 36.07

~ PLTiO 34.44 34.49 34.44 34.49
PLT20 69.11 69.20 69.11 69.20

PLT2.5 56.22 56.33 56.22 56.33
~ PLTiO 5024 50.35 5024 50.35

PLT20 99.18 99.53 99.18 99.53

PLT2.5 9.12 9.14 9.12 9.14
~ PLTiO 8.17 8.19 8.17 8.19

PLT20 12.53 12.57 12.53 12.57

PLT2.5 6.16 6.16 6.16 6.16R. PLTiO 6.15 6.15 6.15 6.15
PLT20 7.92 7.92 7.92 7.92

PLT2.5 70.86 71.00 70.86 71.00
~ PLTiO 83.60 83.69 83.60 83.69

PLT20 223.68 223.39 223.68 223.39
+ indicas definidos na seção i.4.



Tabela 5.4. Valores dos indicas R e Rwobtidos durant.e
o refinamento do PLT2.~ com àZ9 = 0.02 t •

PASSO +++ +-+ +++* +-+*
o 7.30 @ 9.J.9

1 5.21 e 7.38
2 5.10 e 7.32
3 5.08 e 7.24
4 5.05 e 7.U
5 5.04 e 7.U
Rs,d 4.69 e 0.4U

7.31 e 9.17
5.22 @ 7.36
5.10 e 7.30
5.08 t 7.~
5.08 e 7.23

5.07 e 7.23
4.59 e 0.407

7.30 e 9.J.9

5.21 e 7.38
5.10 e 7.32
5.08 e 7.24
5.0i e 7.1.1.
i.Di e 7.U
4.92 e 0.409

7.31 e 9.17
5.22 e 7.36
5.J.0 e 7.30

i.O! e 7.23
5.09 e 7.23

5.09 e 7.23
4.85 e 0.406

Tabela 5.5 Resultados finais para os refinamentos do PLT2.5 com A29 = 0.02 e O.iDt
I

Tln;:ão P5eUd0-Voigt, para o ajuste do perfil e radiação de hrtdo l"'eTinada.

+++~0.02· +-+~0.02· Wo ..1O· ~(o ..1O·) 1'1CR:t:±{O •.1D·) I'tClR§(O..1O·)

•a tAJ 3.9025(1)•c CAl 4.1143)2)
Z{01) 0.136(34)
Z{02) 0.606(3)
zml 0.456<2>
ztAt/UJ O
BcoP(2)(Â~ 1.7(3)
BcPt.=LliÂ2J 1.00(4)
J3cT;iÂ2J 0.02(5)
OC(01="Iit 0.1243(6)
0C(02) 02486(6)
CICtAt. 0.1200(6)
OC(L1J 0.0028(6)
11 0.94(1)
A 0.13(3)
R 5.04
Rw 7.11
Ri 1.00
Re 7.10
RB 4.69
~ 21
N 4901
d 0.41
Q<O.1~J 1.92
z<cQ,-) 0.616(3)
~ • 0.116(3)
Ti-CQTi tA}0.658(4)
~ [AJ0.48U)

3.9025(1)
4.1143(2)
0.135(4)
0.408(3)
0.534(2)
O
1.8(4)
0.96(4)
0.37<5>
0.1242(6)
02485(6)
0.1197(6)
0.0030(6)
0.94(1)
0.13(3)
5.07
7.23
1.02
7.10
4.59
21
4901
0.39
1.92
0.484(3)
-0.016(3)
0206(4)
0.07(1)

3.9029(3) 3.9029(3) 3.9030(3)
4.1141(4) 4.1141(4) 4.1142(4)
0.131(8) 0.129(8) O
0.610(6) 0.407(6) 0.5
0.457(5) 0.534(6) 0.661(6)
O O 0.116<5>
1.4<7> 1.3(7) 1.sm
0.9(1) 0.9(1) 0.9(1)
0.1(30 0.1(3) 0.1<30
0.1244(13)0.1243(14)0.1243(13)
0.2487(13)0.1486(14)0.2485(13)
0.1206(13)0.1202(14)0.1198(13)
0.0025(13)0.0027(14)0.0029(13)
0.92(3) 0.92(3) 0.92(3)
O20(8) O.20(8) 020(8)
5.19 5.17 5.19
7.31 7.41 7.32
1.03 1.04 1.03
7.05 7.05 7.05
4.83 4.67 4.59
21 21 ZO
981 981 981
1.95 1.92 1.94
1.84 1.84 1.84
0.617(7) 0.314(7) 0.50
0.117(7) -O.019(7) 0.00
0.66(4) 0.22(4) 0.66(2)
O.48(5) O.oe<3> 0.48(2)

Tabela 5.6. Valores dos i.ndicas R Q

durante os passos do refinamento do
!29 = 0.02· Q função PSeUdo-Voigt
ajuste do perTil.

+++
7.31 e 9.32

5.71 e 7.62
4.96 e 6.56
4.95 e 6.55

Rw obt.idos
Pt. TiO com

para o

+-+
7.34 e 9.33
5.74 e 7.64

4.95 e 6.55
4.95 e 6.51

3.9030(3)
4.1142(4)
O
0.5
0.661(7)
0.116(6)
1.5<7>
0.9(1)
0.1(3)
0.1250
02500
0.1203
0.0031
0.92(3)
020(8)
5.19
7.32
1.03
7.04
4.75
ZO
981
1.92
1.84
0.50
0.00
0.66(2)
0.48(2)



Tabela 5.7 Resultados}inais para os refinamentos do PlTl0 can â29 = O.iO·,
~ pseudo-Voigt. para o üSte do perfil e radiação de f\nX:I refinada.

+++ ~ mP ~I++-
•a [AJ 3.9143(2) 3.9143(2) 3.9143(2) 3.9143(2)•c (AJ 4.0515(2) 4.0515(2) 4.0515(2) 4.0515(2)

z{ou 0.104(8) 0.113(8) O O
Z{02) 0.607(6) 0.410(5) 0.500 0.500
Z{TiI 0.521(1) 0.50(1) 0.59(1) 0.59(1)
ztP1IA,il O O 0.105(5) 0.107(5)
BG [~h 1.8(1) 1.8(1) 1.9(1) 1.9(1)
0C(01=Ti) 0.1219(11) 0.1219(11) 0.1220(11) 0.1250
0C(02) 01438(11) 0.2438(11) 01440(11) 0.2500
0C(P0) 0.1031(11) 0.1031(11) 0.1041(11) 0.1063
oco.al 0.0125(11) 0.0125(11) 0.0120(11) 0.0125
11 1.08(3) 1.06(3) 1.08(3) 1.07(3)
A 0.5(1) 0.5(1) 0.5(1) 0.5(1)
R 4.66 4.64 4.64 4.6~
Rw 6.23 6.21 6.22 6.23
Ri 0.91 0.91 0.91 0.91
Re 6.75 6.75 6.74 6.73
RB 6.39 6.33 6.42 6.40
I'P 16 16 15 15
N 601 601 601 601
d 1.71 1.74 1.72 1.71
Q<O.1r.> 1.80 1.80 1.80 1.80
z<cetr) 0.606(7) 0.478(6) 0.50 0.50
Z<cqpW 0.106(7) -0.022(6) O O. . 0.36(8) 0.08(8)Tl-<:QTi tAJ 0.36(4) 0.36(4)• 0.43(2)~tAJ 0.43(3) 0.09(2) 0.43(2)



Tabela 5.8 Resultados finais para os refinamentos do Pl T20 can 429 = O.iO·,
~ ~Vcigt. para o ajuste do perfil e radiação de ftrIdo refinada.

+++ ++
++- ~ Hlt- r1l11

•a CAl 3.9226(2) 3.9226(2) 3.9226(2) 3.9226(2)•c CAl ;1 3.9798(2) 3.9798(2) 3.9798(2) 3.9798(2)
%lOl} 0.038(18) 0.034(21) O O
Z{02) 0.569(9) 0.438(7) 0.5 0.5
ztTil 0.513(14) 0.522(11) 0.547(12) 0.547(1'7)
ztF'ItIU) O O 0.063(6) 0.061(9)•B(ot-Ol) CAJ 1.4(5) 1.5(5) 1.3(5) 1.2(5)

•StPb=La} tAJ 1.23(9) 125(9) 123(9) 123(9)•Bml [AJ 1.6(2) 1.5(3) 1.5(2) 1.4(2)

OC(01=Ti) 0.1186(9) 0.11B6(9~ 0.1185(9) 0.1250
OC(02) 02371(9) 0.2371(9) 0.2379(9) 01500
~ 0.0800(9) 0.0800(9) 0.0793(9} 0.0875
OC(1.i) 0.0257(9) 0.0257(9) 0.0261(9) 0.0250
11 1.05(3) 1.05(3) 1.05(3) 1.05(3)
A 0.9(1) 0.9(1) 0.9(1) 0.9(1)
R 4.06 4.04 4.06 4.05
RN 5.34 5.33 5.35 5.33
Ri 0.63 0.63 0.63 0.63
Re 8.36 8.36 8.36 8.37
RB 4.27 4.27 4.58 4.42
l'oP 21 21 20 20
N 771 771 771 771
d 1.84 1.85 1.72 1.83
Q<O.i1'> 1.83 1.83 1.83 1.83
z<cQ,-) 0.559<12> 0.470<12> 0.50 0.50
z(cqpW • 0.059(12) -0.030(12) O O
Tí-CQTi CA} 0.1am 021(9) 0.19<5> 0.19<7>
~rAJ 0.23(5) 0.12(5) 02S<2> 024(4)



Tabela 5.9. largu'a a meia altlra dos picos
de Bragg com ~CW:c'l1 para as 3 amestras

h k 1 PlT2.5 PlTl0 PlT20
O O 1 0.169 0.107 0.111
O 1 O 0.169 O.i06 O.Hi
O 1 1 0.i69 0.106 0.106
1 1 O 0.170 0.106 0.106
1 1 1 0.179 0.108 0.107
O O 2 0.iB9 0.111 0.112
O 2 O 0.196 0.112 0.1i3
O 1 2 0.207 0.116 0.121
O 2 1 0.213 0.i17 0.122
1 2 O 0215 0.118 0.122
1 i 2 0.22'7 0.122 0.131
1 2 1 0.234 0.123 0.132
O 2 2 0.275 0.137 0.i58
2 2 O 0.285 0.139 0.159
O O 3 0.288 0.143 0.171
1 2 2 0.301 0.145 0.173
2 2 1 0.310 0.147 0.174
O 3 O 0.311 0.148 0.175
O 1 3 0.315 0.152 0.187
O 3 1 0.339 0.157 0.191
1 3 O 0.340 0.158 0.191
1 1 3 0.345 0.162 0.205
1 3 1 0.370 0.209
2 2 2 0.394 0.22'7
O 2 3 0.411 0246
O 3 2 0.430 0.249
2 3 O 0.445 0.252
1 2 3 0.449 0269
1 3 2 0.469 0273
2 3 1 0.482 0.275
O O 4 0.503
O 1 4 0.551
O 4 O 0.582
2 2 3 O.sas
1 1 4 0.605
2 3 2 0.616
O 4 1 0.635
1 4 O 0.641
O 3 3 0.647
1 4 1 0.701
3 3 O 0.709
1 3 3 0.716



Tabela 5.10. Dist~ncias interatSmicas rÃ] e outros par~metro5
mais relevantes para o MaR de todas as amostras e A29 = 0.10· .

l:J=O y:::2.5
3.89837(8} 3.9030(3)
4.1473(1) 4.1142(4)
63.028(4) 62.67(1)

cla 1.06385(5) 1.0541(2)
Px (g.cm-~ 7.509 7.480
Do(g.crn-~ f 7.70
AIJ [~J -2.9
Ti-01 2.41(4) 2.72(2)
Ti-Oi(Z+111 1.74(4) 1.339(2)

. Ti-Q2 1.977(6) 2.061(8)
Pb-01 2.793(4) 2.843(5)
Pb-02 2.54(2) 2.39(1)
Pb-02(z-1jI3.19(2) 3.36(2)
Ti-CQTi 0.33(4) 0.66(2)
Pb-CQTi 0.45(2) 0.68(2)
, Medida não ,..~alizada
• Os indices (z+,1) e (Z-,1) indicam as posições do átomo Ofdeslocados de uma

cela unit.áf'ia ,..espectivamente na di,..eção positiva e negativa do eixo-c.

y:::10
3.9143(2)
4.0515(2)
62.076(9)
1.0351(1)
7.227
7.64
-5.4
2.39(4)
1.66(4)
1.991(7)
2.800(3)
2.53(1)
3.14(2)
0.36(4)
0.43(2)

y:::20
3.9227(2)
3.9798(2)
61.2339(9}
1.0146(1)
6.817
7.34
-7.1
2.18(5)
1.80(5)
1.~)
2.785(2)
2.62(1)
2.98(2)
0.19(~)
0.25(2)

y:::2O(+++)
3.9227(2)
3.9798(2)
61.2339(9)
1.0146(1)
6.842
7.34
-6.8
2.09(9)
1.89(9)
1.974(8)
2.778(4)
2.61(2)
3.00(3)
O.lam
0.23(5)
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Figu'a 5.1 Perfis observado (YQ, ... ), calculado (Yc,-), a diFer:ençaentre eles (Ycrl:Ic)
I! as pcsiçtSes dos picos <29B>do PLT2.5 cbt.i.dos cem o lDOd3lodo octaeâ'o rlgido,
Função pseudo-Voigt para o ajuste do perfil, radiação de Fundo
reFinada e o ~t.o médio cem 429 =- 0..10·.
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Figu'a 52 Perfis observado (YQ,...), oalculado (':Jc,-), a difer:ença entre eles (YcriIc>
e as posiç&s dos picos <298)do PLT10 cbtidos com o ~o do oct.aedro rlgido,
função pseudo-Voigipara o ajuste do perfil, radiação de fundo
reFinada I! o ~t.o médio cem 429 - 0..10·.
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FigLra 503 PE!t"'fisobservado (Yo,0.0), calculado (Yc-), a di'er:enva entre eles (YcrYc>
e as POSiyt5es dos .ncos (298) do PLT20 obtidos cem o mocSo do octaecro rigido.
fulção PSEUdo-Voigt.para o ajuste do perfil, radiação de IU'ldo refinada e o
~to médio com 429 •••0..10·.
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Figura 5.7 Variação das d.istâncias dos cátions aos átomos de oxigênios e aos
centros dos poliedros de coordenação.
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l="igura5.8 (a) Variação dos parâmetros de rede e do volume com a concentração de
La, para as amos'"..rasde <Pb/La)Ti03.
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Figura 5.9 Variação do ~ para as amostras de PbTi03 + Y'"1. La.



II capitulo 6 Análise dos materiais cerâmicos Pb<ZrIT~ 11

A substituição de Ti+4 por 21"+4 em PbTi03 reduz a dist0"'9ão

proporçS:oaproximadada 53%dQZr+4.

o limite comPOsicionalpara amostras preparadas por rea9t\es s6lido-

sólido entre os 6xidos constituintes PbO, Zr02 e Ti02 resuliam na coexistência das
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as composições finais, e a taxa da mistura pode ser determinada pela regra da

Kakagawâet al. (1977)encontraram Que a coexistência entre as duas.
fases é devida à flutuação comoosicional. Por exemo~o,medições da flutuação do

esPaçamento da rede (Ad/d), realizadas a 550 ·e com uma amostra de

por i hora, mostraram a ocorr~ia de uma ;luluação composicional entre x = 0.47

a concentração de material com x = 0.52 é ~dominant.e. A flutuação ocorre tanto

devido à mistura ineficient.e QUanto ao tamanho das particulas dos pós primários

crecipitação preparou a sua crimeira amostra de PZT com a intenção de se obter

r"SERVIÇODE BIBLlOTEC~·-tiT;fCI;;";:;:;·ç.Ã.O - IFOSC l
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ummaterial na crocorção de 53%de ZR e 471. de Ti. O difratograma de raios X (fi9

6.4) mostrou uma única fase (tetragona1>,mas a análise da esteQuiometria era de

interesse cara verificar a funcionalidade da técnica cara a obtenção dos

resultados desejados. A amostra foi calcinada a 850· C por duas horas e o material

obtido foi analisado celo método de Rietveld com dados de difração de raios X com

o objetivo de determinar a estequiometria da amostra.

Umaamostra de PZT com x = 0.50 foi preparada cor M.AZaghete em

1984 cara sua dissertação de mestrado. O material foi obtido mar MCOcalcinado a

850 •C por 4 hora.s. O difra.lograma mostrou • coexistência das duas f.SõQ5

tetr'agonal e romboédrica. O método de Rietveld foi aplicado com a finalidade de

realizar a análise auantit.ativa das hses presentes na amostra.

Análises interessantes, aue correlacionam os resultados obtidos com

amostras preparadas por ambas as técnicas, POdemser realizadas fazendo variar

sistemáticamente a concentração ( x ) e o temco e temperatura de calcinação.

o material foi preparado e fornecido cor Ricado Nassar por uma

técnica desenvolvida nos laborat6rios do DQ-UFSCar QUe será descrita na

monografia de sua dissertação de meslrado.

o p6 foi comoactado no interior de uma cavidade retangular de 1 mm

de pr"'O-rundidadepor 35 X 25 mmde área de umalâmina de vidro. para a análise por

diTração de raios X no aparelho HZG4-e da Faculdade de Odontologia da USP de

Rib. Preto. Para a varredura passo a passo Toi utilizada radiação de cobre

filirada cor Ni com potQncia no tubo de 1575 W ( 45KVX 35 mA>. O temQo de

contagem em cada passo de 0.05· foi de 125 e um deiector proporcional foi

utilizado na medida das intensidades dos pont.os. As fendas foram d :: 0.79·, r ::

0.5 mme s :: 022·. A re 9 i ã o medida foi entre 20.00 e 100.00·. Apenas umconjunto

de dados +'oiobtido.



Largura a lTlQiaaltura: ~ • Utg2e + vtg& + W..

Inicialmente o refinamento foi realizado. utilizando a função cseudo-

Voigt U.zn no ajuste do r;:lQf"fil,enll"9 20.00 e 60.00·, 112ê = 0.05· e radiação de
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No'v'OS conjuntos com âZ9 = 0.10· e O.iS· foram extraldos do conjunto

original. Cqmo a menor largura a meia altura obtida com 0.05· foi aproximadamente

0.i9·, outros conjunto. com 112ê ) 0.i5· não foram obtidos. Dcastas conjuntos, apcan.s

o de O.iS· não indicou a presença de correlação serial.

Com 1129 = 0.i5· foram utilizadas outras funçESes para o ajuste do

perfil, mas apenas a Lorentz intermediária (125) forneceu bons resultados. As

outras, ou atingiram altos lndices-R (Gauss, Lorenlz e Lorenlz modificada), ou os

parâmetros divergiram não permit.indo o refinamento (Pearson Vll e Thompson·Co::c·

Hastings pseudo-Voigt). Comoo objetivo aqui é analisar os melhores resultados,

apenas os da DSeudo-Voi9t(p-V) e Lorentz Intermediária (LI> são acresentados.

embora os carâmetros de vibração isolr6cicos dos át.omost.ambémnão pudessem ser

refinados. Os lndices de discrepância finais foram: (c-V)R = ii.95. Rw= 15.77, Ri

= 1.70 a Rs = 5.44; (LDR = 12.10. Rw= 15.72, Ri = 1.70 a Ra = 5.44. A astat.1sUca d

de Durbin-Watsonemcada caso foi 1.8845 <C-V)e 2.0102 (LD.

Os resultados obtidos com 1129 :: 0.05· (p-V)a 1129 = 0.15· (p-V a U)

estão na tabela 6.1. A figura 6.4 mostra os perfis observado; calculado. a

diferença entre eles e as posições dos picos de Bragg para o ePi, e a fig. 6.5

mostra uma perscectiva de uma cela unitária e a projeção ao

longo da direção { 1 OO}.

Para 1129 = 0.05 , o número da par~matros (NP) li o núm&ro de

observações (N) são respectivamente 20 e 1601. o Quedá Q(O.1%)= 1.8697. Comod =
0.7211. verif'iCã-áQ a ocor~ncia de CON"alaçã:oserial.

Para 1129 = 0.i5· o númQro de ~a~ Q 533. Com a ft.JnÇio

pseudo-Voigt o número de par~metros é 20 e para a Lorentz intermediÁria NP = 19;

assim Q(O.i%)é 1.8069 para a e-V e 1.8028 para a LI. Os valores de d obtidos foram

1.8845 (c-V) e 2.0102 <LI)o QUeindica a probabilidade de não haver correlação

áQrial dentro da um nlvel de signHic~ncia de 0.1% tanto para a p-V QUantopara a
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Não há diferença significativas entre os resultados obtidos com

tamanho de passo de 0.15· para as duas funy&S a não ser para o parâmeiro de

diferentes ftrlÇ~es de perfil roram discutidas no cap.3. Nota-se tambémQUeeles

intensidade calculada de um ~onto a 0.1· da ~osi9ão de um ~ico eh a 31· (29) será..
1.4%maior Que a intensidade de um conto a -0.1 de en• e cara a função Lorentz

intermediária a diferença sera de 3.6%;e celos resultados obtidos verifica-se QUe

essas QUantidades não são suficientes cara causar diferenças significativas nos

~arâm&tros ~in.dos comas du.s runçeses.

~oliedros de coordena9ão são maiores. o cue nos leva a escerar QUea colarização

a~nt~nQa para o CPi seja maior ~e a do PbTiDt,.
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Comoos cátions continuam ocupandopraticamente as mesmasposições

Que ocupavam no PbTi~ puro, os deslocamentos do octaedro e do dodecaedro

resultam em maiores deslocamentos dos cátions com relação aos centros de seus

coliedros de coordenação.

Os fatores de ocucação reTinados (Ti e Zr) mostraram aue a

esteQuiometria da amostra estudada é

Qara a Q-\J:

para a LI:

Pb ZrO.29(~) TiO.7i(~) ~

Pb ZrO.3O(3) TiO.70(31 03

6.1
6.2

Essa diferença foi atribuida a um processo de fíltragem inadequado

da solução utilizada na co-Pt"'ecipitação. Ap6s os resultados obtidos por MR,esses

problemas foram detectados e corrigidos.

Indo de encontro com o objetivo crincipal dessa tese (implantação do

método de Rietveld) verificamos QUeos procedimentos para o estudo do CP1 aqui

realizados foram satisfat6rios. fornecendo resultados cue, com relação à

estrutura cristalina. nos permitiram cor,c.luir QUe:

- Acesar da razão c/a do CP1 ser menor QUe no PbTi031 os

deslocamentc::; dos cátions com relação ao centro de seus resoectivos coliedros de

coordenação são maiores.

- O material analisado deve possuir polarização espontânea maior QUe

a do PbTi03, hipótese a ser ainda analisada experimentalmente.
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6.3 Análise do Pb ZrO.so Tio.so Os ClJtido per Mistlra Convericional de Oxides

6.3.1ClJjeti~

Este material roi preparado por M.A.Zagheteem 1984 para a sua

dissertação de mestrado. Os óxidos de titânio (Ti02), zircônio (Zr02) e chumbo

(PbQ) foram misturados através da moagemem moinho de bolas, peneirado em 325

mesh e calcinado a 850· C por 4 horas. A coleta de dados de diTração de raios X

para a análise por MRroi realizada em Novembrode 1988, pertanto, 4 anos ap6s a

sua preQaração. Observa-se pelo difratograma (f·ig. 6.6) a coexistência das fases

tetr'agonal e romboédrica.

A aplicação do método de Rietveld acui tem como objetivo determinar a

orocorção de cada fase na amostra.

o pó foi comp.cudo em um. lSmin. da vidro d. maãm4m-.naira QUaafã

amostras anteriores. Foram coletados 5 conjuntos de dados fazendo uso do sistema

semi-automático de coleta de dados do Lab. Cristalografia do DFCH-IFQSCAJSP.

descrito no cac.3. As condiç~es de coleta de dados estão na tabela 6.3.

Neste caso, duas fases distintas foram observadas. Uma t.etragonal

com grupo espacial P4mm(o mesmodo PbTiO~e CP1) e outra romboédrica com grupo

esoacial R3m.Pode-se notar na figo 6.6 a severa sucenJosição de oicos entre duas

fases.

Para a fase t.atragon.l apen.s o modelo do octaedro rígido foi

refinado, com os mesmos valores iniciais utilizados no PbTiO~(caP. 4), exceto para

o fator de escala (8) Que foi lxiO-3.

Para a fase romboédrica, a estrutura refinada foi baseada no modelo

obtido no refinamento do Pb ZrO.9Tio.! O~(PZT9)Por Glazer, Mabud e Clarke (1978).



o PZT9 possui supere$trutura com grupo espacial R3c. As estruturas

• •hexagonal são a :I 5.8479A e c :I 14.4239A. A sUQerestrutura é causada pOr' uma

inclinação do oct.aedro dos ânions, fazendo com QUe o eixo c (da cela hexagonal)

seja dobrado com Ni!lação ao R3m. Portanto. cara o Pb Zro.so Tio.&oO~ os

A ,.,. •parametros da cela 3er'ao a •• 5.8479A e c •• 7.212DA.

Os átomos e cosiç~es atômicas no R3c (PZT9) são:

x y z

Pb: O O i -to 5 ••0.2766

Zr/Ti: O O t = 0.0095

O: ~-2e-2d • 0.1709 ~-4d • 0.33418 ~ •• 0.0833

inclinação w •• 46.

•portanto e •• O e o eixo c não é dobrado, de modo QUe o • 7.2i20A e as posiyões

x y Z

Pb: O O ~ -to s' •• 0.5532

Zr/Ti: O O ~= 0.0190

Q:' ~-2d •• O.i709 t4d •• 0.33418 ~ •• 0.i667

,.,:",.".··.·,., •.• C"'~

.,~.:' - rFQSC !
!
'.



(0.1,0.1,0.1), vibração geral (Bg) = LOÁ2, porcentagem Lorent:ziana (11) = 0.5 e o

tato,.. de escala (8) :I 5xiO-5.

A função de ajuste de cerfil escolhida foi a cseudo-Voigt. urna vez

aue ela cede fornecer indicaç&s da variação de tamanho de cristalitos na

SQf'" o Hn mlnimo QI 0..11•. o refinamento foi realizado inlercalando refinamentos..
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fase tetragonal é obtida em amostras preparadas pelas novas técnicas, QUe

fornecem materiais de menores partlculas. (Kakegawaet a1.,1977,1982; Lal, Krishan,

Ramakrishan,i988).

Keizer e co1. (1973) verificaram Que o tamanho médio de partlcula. do

Zr02 altera a crooorção das fases tetragonal e romboédrica, ou seja, cuanto maior

o lamanho de parucula, maior a cuantidade da hsa romboEclrica.Dessa forma, os

maiores cristaliios (de ZI"'02)dio origem aos PbZrxTi.l.-x~ ricos em ZI"'+4de

simetria romboédrica e os menores cristalitos (Ti02) resultam nos PZT's ricos em

Ti+4 de simetria tetragonal. Essa flutuação composicional foi observada por

Kakegawa et alo <1977), através da determinação da variação do escaçamento

interplanar, em amostras com x = 0.52 preparadas por mistura convencional de

óxidos. O aumento do temco e/ou t.emceratura de calcinação permitirá a maior

interdifusão dos cátions tetravalentes. dando origem acenas à fase t.etragonal se

x < x<lJwF) ou romboédrica se x ) X<LHFJ.

Uma análise para verificar a variação da esteauiometria média de

cada fase com o temco e temceratura de calcinação e com o tamanho médio de

cristalitos dos óxidos primários, pode ser realizada com o próerio método de

Rietveld. A Cluantidade de cada fase pode ser determinada da maneira descrita no

capltuto 1 <seção 1.3) (Howard e Hill, 1987), a esteauiometria pode ser obtida.

através da determinação dos fatores de ocupação dos cát.ions tetravalentes e o

tamanho de cristalit.o pode soer determinado da maneira descrit.a no capitulo 3

<seção 3.4.4) <Madsene Hill, 1988>'
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11 Análise QUantitativa 11

A massa molecular (M) para o Pb ZrO.50 TiO.50 O~ é M = 324.76 9.mor1
.

Os dados necessáríos de cada fase, para a análise Cluantitativa são:

Tetragonal: Z •• 1 molécula por oela unitária, V •• 66.81(3) Â3, fator de escala

(S) •• a.926<2Dx10-3.

·3Romboédrica: Z = 3 moléculas pOr oela unitária, V = 204.5(2) A I S =

a .269UO)x10-4 ,

Pelas relações <1.42) e (1.43) tem-se '79(4)%de fase t.etragonal e

21(1)%de fase romboédrica.

Devido à correlação serial verHicada no conjunto de dados utilizado

no refinamento. os desvios-padrão obtidos não devem ser rigorosamente

A grande sucercosição de picos entre as duas fases tambémdificulta

o refinamento. sendo. inclusive. umafonte de correlação serial.

Talvez o uso de fendas mals estreitas e temco de medida por ponto

mais baixo permita a obtenção de dados mais adeouados para a aplicação do MRno

estudo dessas amostras de PZT obtidas por mistura convencional de 6xidos (com x

creoaração por MA Zaghete. aoresenta 79(4)%de fase tetragonal e 21(1)%de fase

romboédrica. Kakegawaet alo (1982) verificaram Que amostras polarizadas de PZT

monofásicas. ao6s i ano apresentavam coexistência de fases. Assim, seria

interessante realizar a análise Quantitativa dessa amostra, ao6s um longo período,
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Tabela 6.1 Resultados obtidos nos refinamentos do PZT
obtido Da' co-crecioitação. com modelo do octaeá'o
dist.crcido. entre 20.00 e 100.00· e radi~ de fU'1dc
refinada. Co1lzla A: refinamento com !29 = 0.05·, fll'lÇão
pseudo-Vcigt, <J:J-V>de ~ de pel'"fil. Colllla B: 429 = O.1S·,
D-V.CoILN C: !29 = 0.159

, fll'lÇão Lcrentz intermediária de
ajuste de perfil.

•a tAJ•c tA{
Bg CA2J
11 tY. Lor J
A
z([)i)
%<(2)
zar!Ti)
sof<Zr)
sofrrD
r--F
N
R
Rw
Ri
Re
RB
d
Q<O.iYJ

A
3.9743(4)
4.1478(5)
0.91(9)
0.54(2)
-0.12(6)
0.118(8)
0.635(5)
0.53S(4}
0.0405(24)
0.0845(24)
20
1601
13.32
16.80
1.82
9.18
7.09
0.72
1.87

B
3.9746(6)
4.1472(8)
0.8(2)
0.49(4)
-0.2(1)
0.14(1)
0.628(8}
0.534(S}
0.0365(41)
0.0885(41)
20
533
11.95
15.77
1.70
9.08
5.44
1.88
1.81

C
3.9744(6)
4.1468(8)
0.8(2)

-0.5(1)
0.14(1)
0.629(8)
0.535(7)
0.0373(41)
0.0877(41)
19
533
12.10
15.72
1.70
9.09
5.44
2.01
1.80

Tabela 62 D~as interat&ú.cas [Â J da estrutu"a do
CP1 obtida com as duas fUlÇ&s de perfil, 429 = o.iS· e
r~ de ;t.rtdo refinada.

~v+ u+ MOI) <PbTiO~;f

01-02 2.84(3) 2.84(3) 2.85(2)

01-02iii 2.91(3) 2.90(3) 2.84<2>

Ti/Zr-01 1.63(4) 1.64(4) 1.75(333)

Ti/Zr-01i 2.51(4) 2.50(4) 2.40(3)

TilZr-Q2 2.025(8) 2.025(8) 1.977(5)

Pb-01 2.870(5) 2.869<5> 2.792(2)

Pb-02 3.28(2) 3.28(2) 3.19(j.)

Pb_02iii 2.52(JJ 2.52(1) 2.538(9)

Ti-CQT/i 0.41(4) 0.40(4) 0.33(3)

Pb-CQl'"1tir 0.55(4) 0.55(4) 0.45(3)

c/a 1.0434(4) 1.0434(4) 1.06385(5)

i: 01 TRAHSl.ADAOO DE 1 CELA lJNl1~/UA NO SENTIDO POS111t'O DO ElJO-C

ii: CQTi = CENTRO O() ,DOI.IEDRO DE CCORDENA~~O O() T i/'Ir

iU: 02 TRAHSl.ADAOO DE 1 CELi lJHIT:utlA 1f0 SENTIO() NEGATIVO 00 cuo-c
ir: ~ = CENTRO O() /tOUEORO OE COORDEH~ÃO O() /tI.

~: If~S1l CA,.i1lJLO

I: O'7100S H<>CAIt.4
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Tabela 6.3 Ccndiç&ls exgerimentais para a coleta de dados do
Pb ZrO.50 Tio.50 ~ cbt.ido J)Cr nW5tu"a ccnvenoicna1 de óxidos .

•Potência no tubo: 40KVX 30 mA Radiayão: }"CuJC~1= i.540SA
•F'ilt,l"'o: Ni )'Cuk~ • 1.5443A

fendas: divergent.a = i·, recaP9io = O.imm, espalhamento = i·

Região coletada: 20.00 a 105.00· (29)

Temoo de medida por passo: 2s. L\29 = 0.02·

n1 pentos = 4251

Y41n~= 2668 cis

Tabela 6.4 Resultados obtidos no refinamento do Pb ZrO.50

Tio.50Os preparado por mistlra ccnvenc.icnal de óxidos.
FlrlÇão de perfil PSSUdo-Voigt., radiação de f\rIdo refinada e
~ médio cem 429 - o.iO· . .

Fase tetragonal
•a = 4.0i71(8) A •a = 5.765(1) A

•c = 7.105(3) A

V = 204.5(2) Ã3
S • 0.269<15>X10·4

11 = 1.89('7)

Bg • 1.1(4) Ã2
x(01) = 0.05(3)

y(01) = 2 x(01) = 0.10(3)

z(Pb) = 0.488(8)

z<Zr /T i) = -O .04(2)

Rs = 7.11

•c = 4.i403(9) A

V = 66.81(3) Ã3
S • 0.926(21)x10-3

11= 0.76(5)
·2Bg • 1.4(2) A

z<Pb> = 0.03(2)

z(Zr /T D = 0.48(2)

R = 4.03, Rw = 5.35, Re = 5.67, Ri = 0.93

d = 1.14, NP = 27, N = 850, Q<O.1%)= 1.85
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Tabela 6.5. Lar'9U'a a meia altlra ( ~aus - 29 ), intensidades integradas
otlservadas e calculadas ( cts ) e as POSiç&$ dos picos de Bragg ( graus - 29 )
para a ?ase tetragonal ( P4mm) da amostra PZTSO.

N! h k 1 ""J. 298 le 10
•

1 O O 1 0.238 21.444 691 756
2 O 1 O 0.241 22.099 1215 1144
3 O 1 1 0.279 30.984 57~9 6007
4 1 1 O 0.282 31.452 mo 2694
5 1 1 1 0.321 38.385 1670 1699
6 o o 2 0.355 43.688 829 854
7 o 2 O 0.365 45.078 1560 1626
8 o 1 2 0.396 49.485 351 451
9 O 2 1 0.403 50.437 289 228
10 1 2 O 0.406 50.752 269 239
11 1 1 2 0.437 54.816 1010 1020
12 1 2 1 0.445 55.704 1943 1909
13 o 2 2 0.522 64.579 810 846
14 2 2 o 0.532 65.651 397 425
15 o o 3 0.553 67.852 37 62
16 1 2 2 0.566 69.158 231 273
17 2 2 1 0.573 69.936 99 71
18 o 3 o 0.576 70.194 47 35
19 o 1 3 0.598 72.329 373 411
20 o 3 1 0.619 74.359 353 318
21 1 3 o 0.622 74.611 351 342
22 1 1 3 0.645 76.698 139 139
23 1 3 1 0.667 78.688 248 201
24 2 2 2 0.709 82.218 339 230
25 o 2 3 0.747 85.230 70 123
26 o 3 2 0.762 86.449 57 79
27 2 3 o 0.775 87.422 48 60
28 1 2 3 0.803 89.445 382 437
29 1 3 2 0.820 90.660 379 379
30 1 2 3 0.830 91.389 377 410
31 o o 4 0.02 96.174 49 51
32 o 4 o 0.967 100.103 105 103
33 o 1 4 0.972 100.428 57 62
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Tabela 6.6 Lar9lI'a a meia altlra ( sraus - 29 >, intensidades inte:J'adas observadas
e calculadas ( cts ) e as pesiç&s dos picos dE!Bragg ( sraus - 29 ) para a fase
NJmbr::lécrica ( R3m ) da amostra PZT5O.

N! h k 1 Htt1 Z9B Ic 10
•

1 1 O 1 0.156 21.718 1238 1170
2 O 1 2 0.117 30.883 1667 1682
3 1 1 O 0.117 30.926 2502 2538
4 O O 3 0.125 38.039 143 132
5 O 2 1 0.125 38.106 ~27 213
6 2 O 2 0.160 44.269 689 853
7 1 1 3 0.204 49.803 300 279
8 2 1 1 0205 49.858 293 259
9 1 O 4 0252 54,900 464 458
10 1 2 2 0.253 54,979 826 806
11 O 3 O 0253 55.001 180 176
12 3 O O 0.253 55,001 180 176
13 O 2 4 0.354 64.351 230 212
14 2 2 O 0.355 64.448 210 206
15 O 1 5 0.407 68.740 31 42
16 O 3 3 0.408 68.829 55 73
17 3 O 3 0.408 68.829 30 39
18 1 3 1 0.408 68.877 67, 87
19 2 1 4 0.462 73.102 309 292
20 3 1 2 0.463 73.168 312 291
21 2 O 5 0.519 77.265 31 27
22 2 2 3 0.520 77.355 57 50
23 4 O 1 0.:521 77.391 47 41
24 O O 6 0.578 81.352 34 11
25 O 4 2 0,581 81.519 132 50
26 1 2 5 0.642 85.512 46 67
27 3 2 1 0.644 85.641 54 79
zg 1 i 6 0.709 89.:530 163 176
29 1 3 4 0.711 89.636 141 150
30 2 3 2 0.712 89.702 184 196
31 1 4 O 0.712 89.720 77 82
32 4 1 O 0.712 89.720 77 82
33 4 O 4 0.863 97,800 77 75
34 1 O 7 0.946 101.761 24 25
35 3 1 5 0.949 101.891 45 46
36 1 4 3 0.951 101.977 41 41
37 4 1 3 0.951 101.977 22 23
38 O 5 1 0,952 102.014 12 13
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Fi9ra 62 Variaçeses. à t.eq)eratlra aJrt)ient.e,das Pf"OP"'iedadespiezoelétricas com
a cc::ImP05Íyão para o Pb2rxTi1-xOs: (a) Fat..cres de llCXlJ)1amentos ele~ (b)
coeficientes piezoelétricos di (c) coeficientes piezoelétricos 9i (d) ccnst.antes
piezoelétricas.
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C 1111 ico
(C) ClIbico

(C)

TetrClCJonol
(T) TetrClCJonol

(T)
Rombo e dri c 0-

(R)

FigLra 6.3 nustraçtSes esQUemáticas das ideias de <a) 1sl4XJV<1970,1975> e <b> Ari-
Gt.r et alo (.1974).
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-1000 : , i ,'-, i I i i i I . I , i I I I i i I i , I I T i i i , i • i I I I I ! , I i

20 40 60 80 100
26 (9rous)

FigLra 6.4 Perfis observado <YQ,... >, calculado (Yc-), a diferença entre eles
('.:::IcMb. . .) e as posiçeses dos picos de Bragg (+) para o PZT obtido POr co-
c:recúUt.ação. à29 = 0.156

, pseudo-Voigt.
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o Pb

e Zr/Ti

FiSJL,ra6.5 (a) PersDeCtiva e (b) croieção na di.rt!ção < 1 OO > da cela lIÚtária do
PZT obtido POr c:o-t:lM!CÍPitayão.
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'"O 1000.-cn
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c
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26eR
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50.00 80.00

29 (graus)

FigLra 6.6 Perfis observado (\:10. .•• ), calculado (Yc -), a diferença entre eles
('::Io""YD . . • ) e as PDSiçtSes dos picos de Bragg (+) para o PZT50obt.ido par mistura
convencional de óxidos. Os indicas "R" e "Til em 2e& indicam as posiçe5es dos picos
de Bragg das fases tetragona1 li romboédrica.
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d) Verificar a dependência entre ruldos do cerf:il, crecisão nos

parâmet.ros e correlayão serial.
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Fm3m

Fm3m No. 225 F 4/m ~ 21m m3m CubicO~
Origin at centre (m3m)

Numbero( posilioas, Co-ordinates of equivalent positions Conditions limitingWyclcolf notatlOn.
anel poínl s)'tIlmCUY possible refiCClions

~- (0,0,0; O,!,!; 1,0,!; !,!,O)+

General:

192 x,y,:; z,:c,y; y,:,:c; x,:,y; y,:c,z; Z,}',.:\"; hk/: h+k,k+/, (/+h)- 2n
x,yJ; z,x,y; y,;,x; x,i,y; y,x,;; z,j,x; hh/: (/~h-2n); C
1,y,i; i,:c,j; j,z,x; i,;,y; j,..''CJ: i,y,x; Ok/: (k,/-2n); C
x,j,:; i,x,y; j,z,;c; i,!,y; j,x.z.; i,y,:c;
1,;,1; i,x,y; j,i,x; x~,j; j,.f';; i,y,x;
i,y,z; i,X,y; j,z,:c; x,z,y; j,x,z; i,y,X;
x,j,:; z,x,y; y,i,X; x,;,y; y,x,z; z,y,x;
x,y,:; z,X,j; y,.:,.i; x,z,j; y,X,;; z,y,x.

SpeciaJ: as above, plus

96 k m x,:c,z; z,x,x; x,.zyoX; i,x,i; i,x,x; i,!,x;
x,x,z; z,x,x; xJ,x; i,x..,:; i7't'~; i,z,x;
x,X,:; i,x,x; i,z~; x,.i~; ;,x,x; x":.,.:t';
x,x,:; i,x,x; x,z,X; x,:c,:; z,X,x; x,z,x.

96 j m O,y,.:; z,O,y; y,:,O; O,z,y; y,O,z; z,y,O;,.
O,j,;; i,O,j; j,:,O; O,,:,,; y,O,1; i,y,O;
O,y,i; i,O,y; y,i,O; O,;,y; y,O":; i,y,O; no cxtra condilions
O,j,z; z,O,j; y,.:,O; O,z,j; j,O,z; :,;,0.

48 mm t,X,X; x,t,x; x,X,!; !,x,x; x,!,X; x,x,!;
!,x,x; x,!,x; x,x,l; t,x,X; :c,!,.f; x'x,l·

48 h mm O,X,X; x,O,X; x,X,O; 0,X,x; x,O,X; x,x,O;
O,x,x; x,O,x; x,x,O; O,x,x; x,O,x; x,:c,O.

48 g mm x.M; l,x,i; t,t,X; x,i,i; i,x,l; t.i,x; hk/: h, (k,/)-2n
x,M;· i,x,i; t,t,x; x,i,i; i,x,i; l,i,x·

32 f 3m x,:c,x; x,x,x; x,X,x; x,x,x;
x,x,x; x,X,X; x,x,X; x,X,x.

no cxtra conditions

24 e 4mm :c,0,0; O,X,O; O.O,X; x,O,O; O,x,O; O,O,x.

24 d mmm O,M; i,O,i; M,O; O,i,i; i,O,i; l,i,O.
hk/: h,(k,/)-2n

8 c 43m M,i; M,f·

4 b m3m M,!· i
f no extra conditions

4 m3m 0,0,0. Ia i



~4rrrn

P4mm
C~

Origin ou 4mm

Numberof positions, Co-ordinates of cquivalent positions Conditions limiting
Wycltolf IlOlation. possible retlectionsaad poinl Symmcu'y

General:

8 g x~y~; ~,Y":; x,y,z; x,y,.:..; No conditions
y,x,z; j,x,z; j,x~; y,x,z.

Special:

4 f m x.i,z. .f,i,;; l,x,z; l,x,z· IN. =od''''M4 e m x.O,z; x.O,z; O,x,z; O,x,z.

4 d m x,x,z; x,x,z; x,x,z; x,x,z.

2 c mm l,O,z; O.l,z· hJc/:h+k-2n

b 4mm l,l,z.
} No conditions

a 4mm O,O,z



R3m
C~v

Nwnba' o( paoilions,
Wycli:olI' notation.

_ potlIl ~

0+
0+

Conditions limiting
possible redections

3 b m x,x,z; x,z,x; z,x,x.

a 3m x,x,x.

(2) HEXAGONAL AXES:
(0,0,0; M,i; f.f,!)+

18 c :c.y,;; y,x-y,;; y-x,x,;;
y,x,z; x,x- y,z; y-x,y,::.

General:

Mil: -h+k-'-I-3n
hh2fz/: (l-3n)
1rfrO/: (h+I-3n)
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