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R E S U M O

Neste trabalho iraplanta-sc uma técnica de determinação
de distribuições de deformação superficial em monocristais. O mé-
todo consiste em ajustar perfis de reflexão de Bragg calculados a
partir da teoria dinâmica de difração de raios-X para cristais dis
torcidos a perfis experimentais obtidos com um difratômetro de
cristal duplo. São investigadas duas amostras de silício, cresci-
das pelo método Czochralski e dopadas posteriormente por difusão
térmica, uma com fósforo e outra com boro. Para a primeira obtém-
se evidências, em acordo com a literatura, de que o coeficiente
de difusão não é constante. Através da segunda amostra demonstra-
se que a técnica não é aplicável a cristais-com muitos defeitos .
Estimam-se os limites de sua aplicabilidade. Implanta-se rotinas
eficientes e precisas para o cálculo da refletividade do cristal
distorcido e da correlação entre as refletividades do monocroma-
dor e da amostra.
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C A P Í T U L O I

INTRODUÇÃO

A tecnologia moderna de dispositivos eletrônicos está em
grande parti baseada era cristais semicoritiunores bastante perfei-
tos. O desenvolvimento dessa tecnologia tc;u motivado estudos bãsi^
cos que possibilitem uma compreensão profunda dos mecanismos fíŝ L
cos envolvidos no funcionamento e nos processos de labricação des_
ses dispositivos.

Vários processos de construção d<? òispositivos, como por
exemplo difusa- ou implantação de impure-.as, crescimento epita-
xial, tratamentos térmicos e mecânicos, irradiações , introduzem
distorções na rede do cristal, principalmente na região próxima ã
superfície. Essas distorções modificam o chamado perfil de refle-
xão de Bragg, isto é, alteram a distribuição de intensidade da dî
fração de raios-X por um conjunto de planos cristalinos da amos-
tra. Da análise dessas alterações pode-se inferir sr^re a influên
cia no cristal do processo a que ele foi submetido.

Cohen " mediu a deformação p-iperfici,*>l <H rede do si-
lício provocada pela difusão térmica de boro e insforo. A mudança
do parâmetro de rede provocada pela impureza altera o ângulo de
B-agg da camada distorcida. Com um difiatometro de cristal duplo.
Cohen mediu a diferença angular entre J pice de ilifração origina-
do pelo silício não dopado e o pico produzido pela camada distor-
cida. Assumindo que -- deformação da nde é constante ao longo da
profundidade na amostra ele obteve então o valor da deformação ,
através da l~i de E agg. Essa hipótese porém nãv é correta, pois
a deformação oiminui â medida que se penetra na lâmina, o que le-
va a resultado' Incorretos.

Bur^oat e Taupin , determinaram a a de deforma-
ção da rede Co silício em função de profundidade s amostra, cha-
mada perfil i'c deformação, provocada pela di*' r-H > térmica de boro
e fósforo. A técnica consiste em a. su.nir uma foro. funcional para
o perfil de deformação, com parâmetros que possar* ter ajustados.
Fsses parâmetros são então determinacoá de modo \ >b obter o me-
;hor acordo entre o perfil de reflexão expertwe. ak, obtido com
.im difratômetro de cristal duplo, c o perfil de reflexão teóri-
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co, calculado através da teoria dinâmica de difraçio de raios-X
por cristais distorcidos. Burgeat e Taupin assumira» que o perfil
de deformação é* proporcional ao perfil de concentração de impure-
za; sua forma funcional foi entio obtida da solução da equação de
difusão, supondo o coeficiente de difusão constante. Dessa forma
eles obtiveram um acordo razoável entre o perfil de reflexão teó-
rico e o experimental, e determinaram o coeficiente de difusão do
boro no silício, encontrando um valor que concorda razoavelmente
com medidas de outros autores.

Fukuhara e Takano* ' ' desenvolveram a técnica apresen
taúa por Burgeat e Taupin, estabelecendo critérios para a escolha das
condições experimentais de medida do perfil de reflexão que tornam mais
clara e direta a interpretação dos resultados. Eles analisaram a
deformação provocada pela difusão de boro e fósforo em cristais
de silício altamente perfeitos, de alta resistividade, crescidos
por fusão zonal e com concentração de carbonc e oxigênio bastante
baixa , menor que 10 cm" . 0 acordo entre os perfis de refle-
xão calculado e medido foi bastante bom, possibilitando uma de te ir
minação precisa do perfil de deformação. Além disso, eles obtive-
ram o perfil de concentração de impureza através de medidas de r£
sistividade combinadas com oxidação anõdica, e comprovaram que o
perfil de deformação é realmente proporcional ao de concentração,
pelo menos até a concentração superficial e dose (integral do per-
fil de concentração) analisada por eles. Em'vista da precisão e
confiabilidade que Fukuhara e Takano conferiram ã técnica,eles pro
poem que ela seja utilizada para medidas quantitativas de coefi-
cientes .de difusão e perfis de concentração de impureza.

0 estudo dos mecanismos de difusão de impurezas em cris-
tais semicondutores é um assunto de interesse em pesquisa , pois
esses mecanismos não são ainda completamente entendidos • ' .
Além disso, c conhecimento dos mecanismos de difusão é necessário
para que se possa prever o perfil de concentração de impureza re-
sultante de uma difusão, o que é importante no projeto de disposi.
tivos eletrônicos, cujo desempenho é bastante influenciado por es_
ses perfis* . Os perfis de concentração obtidos experimental-
mente são importantes no estudo dos mecanismos de difusão .
Portanto, as técnicas 'de medida de perfis de concentração de impu
reza» tem importância tanto do ponto de vista tecnológico quanto
de pesquisa básica.
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As técnicas mais usuais são condutividade diferencial ',

ativação atômica ""*' e cspectrcmetria de «assa de íons secundários* ' .

lilás são destrutivas, sendo que a condutividade diferencial não

pode ser aplicada para impurezas eletricamente inativas, e a ati-

vação atômica necessita de um feixe de neutrons (de protons, no

caso do boro11 ' ) .

Nesie trabalho nos propomos implantar a técnica de deter

minação de deformações superficiais estabelecida por Fukuhara c

Taknno, que tem um caráter não destrutivo, porem utilizando cris-

tais de silício crescidos pelo método Czochralski. listes cristais

têm uma maior quantidade de oxigênio e microdefeitos que os cre£

cidos pelo método de fusão zonal utilizados por Fukuhara e

Takano. mas são muito mais utilizados na fabricação de dispositi-

vos. Analisamos duas amostras; uma difundida com fósforo, por um

processo similar ao da amostra analisada por Fukuhara e Takano

para que possamos comparar nossos resultados com os deles; outra

difundida com boro, por um processo que produz uma maior concen-

tração superficial c uma maior dose de impureza difundida. Objeti^

vamos com isso investigar a aplicabilidade da técnica em regiões

de concentração superficial e dose maiores que aquelas exploradas

por Fukuhara e Takano. Visamos também implantar métodos numéricos

eficientes para o cálculo teórico dos perfis de reflexão, para os

quais, como veremos, não existe uma expressão analítica fechada.



C A P Í T U L O II

DlFRAÇÃO PE RAIOS-X POR CRISTAIS

II.1 - Introdução

Na teoria mais conhecida de difração de raios-X por cris_
tais,chamada teoria cinemática, considera-se que a onda incidente
não sofre alteração ao passar pelo cristal a menos da atenuação trivial, sen
do igual, em todos os pontos do mesmo, ã onda incidente no exte-
rior. Isso certamente não é verdade. Em primeiro lugar, a onda di_
fratada incide soorw o* F.anos da rede com o mesmo ângulo da onda
incidente, ou seja, em condição de difração. Ela será portanto
re-difratada e se somará à onda incidente com relações de fase bem
definidas. Isto causa uma alteração na onda incidente ao longo de
seu caminho dentro do cristal. Em segundo .lugar, há obviamente una
atenuação da onda incidente, mesmo que não se considere a absor-
ção fotoclétrica e o efeito Compton, pois a energia da onda difra_
tada é removida da onda incidente. Essa atenuação varia rapidamen
te com a diferença do ângulo de incidência em relação ao ângulo
de Bragg, já que quanto menor for essa diferença mais forte será
o feixe difratado e portanto a atenuação da onda incidente. Esse
fenômeno é* conhecido como extinção primária. Vemos então que não
ê possível ignorar a interação entre a onda incidente e a difrata
da.

Para cristais pequenos ou com defeitos, em que as regiões
perfeitas sejam pequenas e sem correlação entre si, do ponto de
vista da difração, a teoria cinemática dá bons resultados, pois
nesse caso a onda difratada será muito fraca comparada com a onda
incidente. Entretanto, para cristais maiores ou mais perfeitos a
teoria cinemat'ica não funciona. 0 quão "pequeno" o cristal deve
ser dependente do comprimento de onda da radiação empregada , do
fator de estrutura da reflexão e do ângulo entre os planos difra-
tantes e a superfície do cristal. Um valor típico para a dimensão
linear c - lum. Os cristais empregados nesse trabalho, mesmo aque
les com deformações superficiais, são bastante mais perfeitos que
os cristais usuais, produzindo perfis de difração de intensidade
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comparável ado fe'xe incidente. Para a análist desses perfis é en-
tão necessária U M teoria mais rigorosa de difraçio de raios-X por
cristais, que é conhecida como a teoria dinâmica de difração de
raios-X, a qual passamos a descrever.

II.2 - A teoria dinâmica para cristais perfeitos

II.2.1 - A equação fundamental

Exporemos aqui apenas os aspectos da teoria de interesse
para este trabalho. Apresentações mais completas podem ser encon-
tradas nas referências 1 a 4.

Nesta formulação da teoria dinâmica os raios-X são trata
dos como ondas eletromagnéticas e portanto seus campos elétrico ,
Ê. c magnético B, satisfazem ãs equações de Maxwell. 0 cristal é
descrito por uma distribuição de cargas no vácuo,ep, onde e é a
carga do elétron. Como a interação das cargas com o campo é inver_
samente proporcional â massa desprezaremos a contribuição dos nú-
cleos, cuja massa é - 4000 vezes maior que a dos elétrons, pois
normalmente temos um nêutron para cada próton no núcleo. Assim, p
é a densidade eletrônica no cristal.

A presença de uma onda eletromagnética num meio produz
uma variação temporal em sua densidade de carga e corrente. Desi&
namos por ep a perturbação variável no tempo induzida na densida
de de carga pela onda, e por j a correspondente perturbação na den
sidade de. corrente. Essa distribuição de cargas e correntes por
sua vez irradia, na mesma freqüência da onda excitante, de acordo
com as equações de Maxwell:

V*B- JLiL= JürT n.í

c at
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No estado estacionario temos uma situação auto-consistente. onde
o campo eletromagnético sera oscilações de carta e corrente no
cristal e é gerado por elas. Vasos então expressar J como função
de É.

Consideremos um conjunto de elétrons, mantidos cm suas
posições por una força rcstauraüora de freqüência natural » , su
jeito ã ação de um campo oscilante I * Ê e l M t. A amplitude de os
cilação »Jc um elétron, x, obedecerá ã equação

í^eÊ. *** — x x - m * x

onde m é a massa do elétron e •** uma força dissipntiva proporcio-
nal ã velocidade, que caracteriza a perda de energia de oscila-
ção do elétron por irradiação. A amplitude de oscilação será en-

y = 4

Lembrando que j * cpv, vemos que

T= JEL - P. ££.. ii.3

Substituindo II.3 nas equações II.l podemos reescrever
as equações de Maxwell na forma:

onde

jfif ii.s



Na obtenção de A* e *". foi assuaido que t c pequeno, • portanto
desprezou-se termos em T . 0 primeiro temo 4a expressío para *
en II.5 representa o espalhanento. sem absorção, por elétrons li
vres distribuídos segundo usa densidade ». 0 segundo terão repre
senta a alteração devida à existência de freqüências naturais de
oscilação e o terceiro ê devido ã absorção. Esses dois temos são
pequenos quando »*>>».

A derivação de « feita aqui foi puramente clássica e fe
noacnológica. Pode-se fazer uaa derivação quantica, incluindo-se
no haniltoniano dos elétrons no Material o potencial da onda el£
troaagnctica e resolvendo-se a equação de SchrVdinger através da
teoria de perturbação dependente do tempo. Obtém-se então uaa ex
pressão quantica para a densidade de corrente J, ea vez da eq.
II.3. 0 resultado final para a suscetibilidade tea uaa foraa aní
loga â cq. II.5 desde que se substitua &' e A" por expressões a-
propriadas. Isso é feito por Jaacs ~ , e de aodo mais couple
to c rigoroso por Molière " .

E interessante escrever o sistema II.l noutra foraa. Se
ja P • cpx. Então teaos

jxlL. 11.6

Como p{ e j estão ligados pela equação da continuidade

é imediato que

AW. II. 7

Seja

D=É-»-lffrP. 11.8



Usando 11.2 e II.S vemos quc

e substituindo II.6. II.7 e II.t ea II.1 obteaos facilmente

V D-0

Vemos então que mesmo fazendo uaa descrição microscópica dos cam
pos é possível escrever as equações de Maxwell na foraa da ele-
trodinâaica de aeios contínuos. sendo o aeio caracterizado pela
suscetibilidade elétrica «.Na verdade diversos autores desenvol-
ve* a teoria ca termos do caapo D '**"*.2.3.5.o) Eabora nesta a
presentação usemos o caapo Ê, a foraa das eq. II.9 é útil na
formulação das condições de contorno para os caapos na superfí-
cie de separação entre dois aeios.

Vaaos agora obter a equação para o caapo f. Para isso
basta toaar, ea II.4. - rotacional da terceira equação e substi-
tuir da quarta equação o 7xB. Obtemos imediatamente

11.10

que é a equação geral que descreve o espalhaaento coerente de
uma onda por ua aaterial. Sua solução para o caso geral onde a
onda tea uaa freqüência qualquer e o aaterial uaa estrutura artú
traria é auito difícil. Entretanto, para o espalhaaento de raios-X
per ua cristal c possível obter soluções que, eabora aproximadas,
são extreaamente precisas.
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II.2.2 - Solução da equação fundamental para o caso de 2 ondas

Num cristal • é periódico e portanto pode ser expandido
em série de Fourier:

i ^ ^ , ii.ii

onde H são os vetores da rede recíproca. De II.5 vemos que osm
coeficientes * são então dados por

onde V é o volume da célula unitária do cristal, e

11.13

são fatores de estrutura. Tentamos agora uma solução ás 11.10 na
forma de uma onda plana com amplitude de mesma periodicidade de

11.14

el***
com

A partir de 11.11 e 11.14 obtemos
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Como p e q cobrem toda a rede recíproca, que tem infinitos pon-
tos, podemos fazer uma mudança de índices. Pondo m - p+q ob temos:

11.16

com

Substituindo 11.16 e 11.11 em 11.10 e igualando os coeficientes
dns exponeneia is, pois são funções linearmente independentes, ob
temos

onde k = w/2*c s l/A e A é o comprimento de onda no vácuo. Lem-
brando que

vem

11.17

A eq. 11.17 descreve um sistema de equações lineares ,
já que para cada m temos uma equação, o qual é equivalente â eq.
11.10 quando o meio écristalino. 0 campo dentro de um cristal é
então constituído por uma superposição de ondas planas que se
propagam em direções e com velocidades diferentes. Como a ampli-
tude de cada onda c ligada ã de todas as outras através de 11.17,
a existência de uma implicando a existência de todas as outras ,
vemos que não podemos a rigor definir um índice de refração pa-
ra o cristal.

Para os raios-X,devido a seu comprimento de onda extre-
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mamcntc pequeno, os coeficientes * s 10~ . Se houver uma onda
com amplitude apreciável, digamos E , então K - k • • , ou seja,
sua velocidade será muito próxima de c. £ claro que nenhuma onda
pode ter a velocidade de propagação do vácuo, pois nesse caso sua
amplitude seria infinita. Se nenhum dos outros vetores K • K •» H1 ^ m o m
tiver módulo extremamente próximo de k as amplitudes das outras
ondas serão desprezíveis c podemos considerar o campo como sendo
constituído unicamente pela onda zero, Ê • È e1'"1" " o*r\para que
outra onda, digamos h, tenha a amplitude apreciável c necessário
que K. * k. Isso é exatamente a condição de difração dada pela
teoria cinemática, ou seja, que os extremos dos vetores K situem-

m

se próximos à esfera de Ewald. Aqui analisaremos apenas o caso em

que duas ondas, 0 e h, satisfazem a condição acima, que corres-

ponde â situação experimental utilizada . Nesta situação o siste

ma 11.17 se reduz a:

11.18

onde

íi = - h

Sc decompusermos os vetores Ê nas polarizações o e *, perpendi-
III

cular e paralela ao plano definido por KQ e K^ respectivamente ,

o termo K'Ê * 0 para a polarização o. Para a polarização n o

termo R '•£ é desprezível, como podemos ver pelo seguinte. Multji

plicando escalarmentc a primeira das equações acima por K vem:

11.19

Multiplicando a mesma equação escalarmente por Ê temos
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e substituindo 11.19 achamos

Na expressão acima todos os termos são - «, exceto pelo segundo,

que é - • e portanto desprezível. Temos finalmente para o caso

de duas ondas o seguinte sistema:

onde o sinal - indica um vetor de módulo 1. Na polarização <J to-

dos os vetores são paralelos e na polarização * o ângulo entre

Ê, e Ê diferirá de 28 por valores - *, onde 26 é o ângulo de

Bragg da reflexão h; isso porque o ângulo entre K e L é prati-

camente 2e, já que os módulos de ambos são muito próximos de

k. Como È. -E já aparece multiplicado por $. , tomamos £ -Ê. = cos 29.

Assim o sistema acima pode ser escrito como

11.20

com C • 1 para a polarização o e C • cos 2 0 para a polarização n .

Para que o sistema linear acima tenha solução não trivial é ne-

cessário que seu determinante seja zero, ou seja.

11.21

Observe-se que essa equação não fixa o módulo de K ,

pois no termo K. aparece o produto K «fi, que depende da direção

de KQ; mas para cada direção de KQ 11.21 determina todos os valo

res possíveis do seu módulo, para cada freqüência dos raios-X, e

porisso é conhecida como equação de dispersão. Para cada vetor
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de onda K que satisfaça a equação de dispersão temos então uma

solução independente da equação fundamental 11.10, dentro da a-

proximaçâo de duas ondas. As componentes 0 e h de cada solução

têm suas relações de amplitude e fase dadas por

como se pode ver facilmente de 11.20. Num cristal infinito, ou

seja, que ocupe todo o espaço, qualquer combinação linear das so

luçõcs correspondentes a diferentes vetores K será também uma

possível solução da equação fundamental, pois esta c linear. Num

cristal limitado, porém, o campo eletromagnético deve satisfazer

relações de continuidade na superfície do cristal. Estas rela-

ções fixarão os vetores K e as relações de amplitude e fase en-

tre os campos de diferentes soluções, portanto determinando com-

pletamente o campo no interior do cristal.

II.2.3 - Condições de contorno

Consideremos um cristal em forma de lâmina, limitado por

duas superfícies planas paralelas, sobre-o qual incide uma onda plana .

Nas superfícies a componente tangencial do campo elétrico deve

ser contínua,e da forma 11.19 das equações de Maxwell vemos que a

componente normal ã superfície do campo D também deve ser contí-

nua. Us campos I) c G diferem entre si dentro do cristal pela sus

cetibilidade $,ecomo D = Ê fora do cristal as componentes nor-

mais de Ê dentro e fora do*cristal diferem entre si por um fator

- •• Essa diferença normalmente faz com que haja uma reflexão es

pceular da onda incidente pela superfície de separação entre dois

meios. Para os raios-X porém $ s 10 , de modo que essa reflexão

será desprezível, a menos que o ângulo entre a direção de propa-

gação da onda incidente e a superfície do cristal seja compará-

vel ao ângulo de reflexão total " , que é muito pequeno
1 /2(. *o ' - 10 a 20 minutos de arco). Como essa situação é muito

rara, assumimos no desenvolvimento subsequente que isso não acon-

tece , o que simplifica bastante o tratamento. Podemos então con-

siderar Ê como totalmente contínuo sobre as superfícies do cris-

tal.
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Seja k"c o vetor de onda da onda incidente e k « [k*| .

Quando há difração temos no cristal duas ondas relevantes, 0 c h,

com vetores de onda K e K. respectivamente. Consideremos a onda

•orno a refratada, isto é, como a onda induzida no cristal pela

•.u incidente mesmo fora das condições de difração. G evidente

que a onda h no cristal dá origem à onda difratada fora do cris-

tal. Há duas situações possíveis: a onda difratada emerge do cris_

tal pela superfície por onde entra a onda incidente (l:ig. II. Ia)

ou pela outra superfície (Fig. II.lb). Essas possibilidades são

Fig. II. 1: Os dois casos de difração possíveis: a) caso

Bragg, b) caso Laue. ícjj é o vetor de onda

da onda difratada, n é o versor normal âs

superfícies e ü é o vetor de onda da onda

refratada.

conhecidas respectivamente por caso Bragg e caso Laue. Como o ca-
so Laue não é ut i l izado nesse trabalho descrevemos apenas o caso Bragg .

*

Coloquemos a origem do sistema de coordenadas na super-

fície de entrada da onda incidente. A condição de continuidade

do campo elétrico ê expressa por

11.23

onde T ê qualquer vetor na superfície, Ê* e Êf são as amplitudes

das ondas incidente e difratada e icjj o vetor de onda da onda di-

fratada. Devido â independência linear das exponenciais ê neces-

sário que as componentes tangenciais dos vetores das ondas inci-

dentes e ref ratada sejam iguais, e analogamente para as ondas di.
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fratada.-.. Em outras palavras, KQ e K* sô podem i!» ferir por um ve
tor normal à superfície, o mesmo valendo par» 5? e ÍL> Assim

n.24

onde n c o versor da superfície de entrada dirigido para dentro
do cristal. Usando 11.24 c possível determinar os vetores K pre
sentes no cristal, através da equação de dispersão. Antes porém
calcularemos K e K..

Temos de 11.24 que

onde Y • n . t ' í ° « k í ' . Lembrando que K - k - • vemos que
2Y g • g - •• Normalmente Y* 2 10" >> • logo g - • e podemos
portanto desprezar g , escrevendo

1 1 . »

Para K, obtemos facilmente

*iV ') 1 1 . 2 6

onde . r t r.\ n

11.27

Pelo mesmo argumento usado p'ara K supomos que y. >> i.

YQ e YL. variam quando as condições de incidência dos raios-X so-
bre o cristal se modificam. Lembramos porém que é preciso que |K • H| • k.
De 11.24 temos que Ko • E* pois 3 << 1, logo |t® • fl) « k. Isso
significa que para que ocorra difração devemos ter k"e muito pro-
ximo de k" , onde í o é o vetor que satisfaz a l e i de Bragg para a
reflexão H, ou seja, |lt£| - k e |R* • H| » k. Como Y0 e Yh apare
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céu Multiplicando g, que já é" da ordem de •._ podemos desprezar

sua variação e tomar yQ - R*.ii e tn • -í-a_̂ -lii.n, com R* - -£- .

Consideremos agora a grandeza a. Seja e* o ângulo de in

cidencia dos raios-X sobre os planos difratantes. !-ntâo k£«fi «-Kllscntf.

Como II • l/d, onde d c a distância intcrplanar, e k • l/x rcsul-

ta da lei de Bragg que r " 3 " 2 s e n ô- Assim,

Mas 9' « 9, logo podemos aproximar sene1 por sene •»• cose(8'-o) ,

donde

n - 2 8

E evidente que a expressão acima não ê válida quando e = 90° pois

aí cose - *. Esses casos são muito raros e no que segue assumi-

mos que isso não aconteça.

Voltemos agora ã determinação de K ou, seja, de g. Substî

tuindo 11.25 e 11.26 na equação de dispersão resulta

cujas soluções são

com

11.30

y
"• 11.31

Vemos então que para cada direção de incidência existem dois erm-

pos de ondas possíveis, correspondentes às duas soluções de g da
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das por 11.29. Para obter a relação entre Ê^ c Ê para cada cam-
po basta substituir 11.25 c 11.29 cm 11.22. Obtemos imediatamen-

A condição de igualdade das componentes tangenciais ã
superfície dos vetores de onda dentro e fora do cristal determi-
nou as duas possíveis soluções linearmente independentes da equ£
ção fundamental II.íO, para cada polarização. C preciso agora de
terminar as relações de amplitude e fase entre os campos das duas
soluções, ou seja, a proporção com que cada solução participa na
composição do campo total dentro do cristal. De 11.23 temos en-
tão, para a superfície de entrada da onda incidente

Note que os argumentos das exponenciais nos dois lados da igual-
dade acima são iguais dois a dois, pois na superfície de entrada
n.T ' 0 e portanto (vide 11.24) E^-T • ^oi'* " *02**' ° mesmo r£
ciocínio vale para as ondas difratadas. Além disso a expressão
acima foi escrita em termos de quantidades escalares e não veto-
riais, pois para cada polarização os vetores são paralelos. As
exponenciais são linearmente independentes e portanto para que
valha a igualdade devemos ter

11.33

pois, de II*. 32, E. « rE . E?, E~. e EQ_ são desconhecidos, logo
c preciso usar a condição de continuidade na outra superfície do*
cristal para determinarmos a solução. Teremos então K M ' • kc«Tf • k gt ,
onde tQ é a espessura do cristal. Como não há onda difratada abai
xo do cristal no caso Bragg a onda difratada interna deve ser ze
TO nu superfície de baixo. Obtemos então
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11.34

onde Cj - ê^^^H^o, C2 - ̂ " " ^ ' o e E* é a amplitude da onda

refratada através do cristal (Fig. II.1). Tenos agora quatro c-

quaçõcs c quatro incógnitas, E«., EQ2, E? e E , e podemos portan

to determinar completamente os campos, tanto no interior quanto

no exterior do cristal, em função da intensidade da onda inciden

te. Neste trabalho, porem, estamos interessados apenas na intcnsi_

dade difratada pelo cristal e porisso não faremos a análise da

intensidade «.In onda refratada e nem da configuração do campo no

interior do cristal.

II.2.4 - Curva de refletividade

A refletividade de um cristal é aqui definida como a e-

nergia difratada por uma área S da superfície do cristal dividi-

da pela energia incidente sobre S. A energia do feixe incidente

será proporcional a |E*| S c a do feixe difratado a \E?\ S. , onr ' o' o • n* n —
de S e S. são as seções transversais dos feixes incidente e

difratado respectivamente. Como podemos ver pela Fig. I1.2

S./S = I Y U I A - . pois YK e Yo são os cossenos diretores dos fei-

xes difratado c incidente, cm relação ã normal ã superfície. A

figura foi feita para o caso em que o feixe incidente, o difrat£

do c a normal ã superfície são coplanares, mas não é difícil ver

que a relação entre S e S^ é a mesma no caso geral. A refletiv^

dade será então

p Oi

Usando 11.32 c 11.33 resulta que

-l&l
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e substituindo as expressões de r, e r2 de 11.32 obteaos

i
11.35

Fig. II. 2: Relação entre as seções transversais dos

xes incidente e difratado. Note que

cose.

Antes de obtermos uma. expressão mais explícita para R

vamos introduzir novas variáveis. Para isso começamos pela ex-

pressão de F eq. 11.13. Comu é usual, escrevemos a densidade e

letrônica na célula unitária do cristal como a soma das densida-

des eletrônicas dos átomos e assim 11.13 assume a forma

11.36

onde

11.37

a soma sobre os átomos da célula unitária e f. são as coordena-

das destes; f c a transformada de Fourier da densidade eletrôni-

ca do átomo c é normalmente chamado de fator de espalhameto atômico ; &f' e

Af" são as correções de dispersão que correspondem aos termos A'



20.

e A" de I I . 1 3 . respectivamente. Podemos então escrever os fatores
* na forma

Dlf'ilV

k r-~i

11.38

ou seja, * e • . correspondem respectivamente ã parte real e
imaginária de f. Note porem que • e • . não são necessariamente
reais, a menos que o cristal tenha um centro de simetria e a ori-
gem dos f. seja tomada sobre ele. Vemos de 11.30 e II.3S que pre-
cisamos de |*h|

2 e V c , . 6 fScil ver que 4fir « ̂  e ̂  « ••. ,
onde * denota conjugação complexa. Coloquemos então

donde resulta que

11.39

com

11.40

De maneira análoga,

TH vj> |Thr) v ' "* I'i |
*

onde

P-
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Num cristal simétrico •hr e 4 h i são reais, ou seja *jjr * •£. * 0
e portanto S « 0. Além disso p • * x, pois l ^ l • t ̂  e j^l • • •£. :
assim, se *nr tiver o mesmo sinal de •£. p • x e caso contrario
p «- x. 0 silício tem centro de simetria e todos os átomos são
iguais, logo vemos de 11.31 que * r̂ e +j^ terão o mesmo sinal se
tf" > 0. Como isso ocorre para todos os comprimentos de onda nor-
malmente usados podemos considerar p - x no silício.

Vamos agora obter uma forma mais explícita para a ref1s-
tividade. Introduzamos as variáveis

... fir

• U-
11.42

-- tl-bU;

Substituindo as fSimulas acima em 11.30 e lembrando que no caso
Bragg yQ > 0 e vh « 0. e portanto b •- |b|, obtemos facilmente

f=l^r
11.43

Substituindo os valores de g na definição de C. e C, e substituiA
do 11.43 e 11.49 em 11.35 obtemos finalmente a expressão da refle
tividade:

4 i i - 11.44

onde
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A expressão da curva de refletividadc de usa lâmina de
espessura finita é portanto bastante complicada. Geralmente i pos
sível trabalhar com números complexos nua computador e por is so é
preferível deixar a expressão na forma acima, pois se expandir-
mos o aódulo ao quadrado a expressão fica tão complicada que a
probabilidade de se cometer erros ao utilizá-la é grande. Por ou
tro lado. a expressão da refletividade para um cristal com espes_
sura infinita. Ra. é bastante «ais simples. Visto que frequente-
•ente um cristal pode ser considerado infinito, pois para isso
normalmente basta que tenha algumas centenas de microns de espes_
sura. vamos calcular Rw.

Lembrando que cosiy • coshv e seniy •- isenhy temos

cos(rjP) _

Quando tQ cresce A cresce; se P. » 0, k?i » 1 e podemos fazer a
aproximarão cosh AP. 5 senh APá = e^i . Quando P.<0. AP.«-1 e
cosh AP =- senh h?i ' el

APi' . Dessl forma -|ffjf = - i para
p. > o e c o s^ S i para Pj* < 0. quando |APà|>>1- Para obter a ex
pressão de P usamos

onde o sinal • vale quando y > 0 e o sinal - quando y < 0. Com
isso temos

onde
. 11.45



23.

O s i n a l • v a l e p a r a z y - p > O e o - p a r a z y - p < o . U s a n d o a
aproximação para cos(AP)/sen(AP) e 11.45 resulta que

y+2*4M4fc ' n.46

onde

» /EComo E » / E temos

H.47

De 11.45 vemos que MZ - F2 » 4(zy-p)2 e portanto /M^F2 = 2|zy-p|. Na
expressão acima o sinal - vale quando zy-p < 0 e neste in te r -
valo |zy - p | •- (zy-p); correspondentemente, o s inal • vale pa-
ra zy-p > 0 e aí |zy-p| • zy-p« A eq. 11.47 se escreve, portanto,
para qualquer valor de y, na forma

Substituindo de 11.45 a expressão de F, lembrando que F + 4 (zy-p) » M e
2 2 2 2 2

somando e subtraindo a quantidade (1-x ) + 2y z + 4p obtemos,
após várias manipulações,

Substituindo essa expressão em 11.46 obtemos f inalmente
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11.48

Essa é a expressão da refletividade de um cristal semi-
infinito, dada apenas em termos de quantidades reais, no caso ge
ral de um cristal sem centro de simetria. Como no caso do silí-
cio p = x e s = 0, 11.48 se reduz a

Essa é a expressão usada para descrever a refletividade dos cr is;
tais não difundidos usados neste trabalho. Pinsker " apresen-

ta, no cap.' 8, gráficos de R^íy) para vários valores de z e x.
Observa-se daí que a largura a meia altura da curva de refletivi^
dade é aproximadamente 2, na escala y (veja também Fig. IV. 1); isso
será útil mais adiante.

II.2.5 - Coeficientes de absorção e profundidade de penetração

Neste item obteremos uma expressão para a profundidade
que os raios-X penetram num cristal quando ocorre difração , a
qual será de grande importância no cap. IV.

Os vetores de onda dos campos refratados e difratados
são dados por
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respectivamente. Vemos então que ha uma componente imaginária, noir

mal à superfície, nos vetores de onda, o que significa que há ab-

sorção dos campos I medida que se penetra no cristal, pois

onde i- r»-r.
A intensidade da onda variará então como e gi*"|Êo| « ^M^I

0

onde 1 c a intensidade na superfície c p c o coeficiente de ab-

sorção. Vemos então que

/jr. -Hirlcg£= -

onde usamos 11.29 e 11.30. A atenuação dos campos refratado e di-

fratado é a mesma, já que K e K. têm a mesma componente imaginá-

ria.

Analisemos o caso de um cristal sem absorção. Isso signi_

fica que Ap" = 0 e portanto $Q. • $.. • x • z • 0. De 11.43, 11.45

e 11.50 temos que

" » " '• H.51

Vemos então que quando y > 1 v * 0, como seria de se esperar

para um cristal sem absorção. Mas quando y < 1, |y - 1| » 1 -y

c nesse caso

H.52

Isso significa que ocorre atenuação dos campos no intervalo cor-

respondente a -1 < y < 1, mesmo num cristal sem absorção fotoelé-

trica. Essa atenuação c resultado da interação entre o campo re-

fratado e o difratado e normalmente é chamada de extinção. 0 efei

to é análogo ao fenômeno da reflexão total em óptica visível, onde

a onda incidente c completamente refletida e os campos são atenua
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dos cxponcncialmcntc dentro do material de índice de refração me

nor. A analogia se confirma quando vemos, de 11.49, que R^ • 1

na região y < 1, ou seja, a onda difratada tem a mesma intensi-

d:ulc da onda incidente. Também c possível mostrar que, como na

óptica visível, o vetor de Poyinting c paralelo ã superfície do

cristal no intervalo y < 1 * . Note porem que para os raios-X

ocorre uma Jifração c não reflexão. Assim, se os planos difratan

tes não forem paralelos à superfície o ângulo entre o feixe "re-

fletido" c a normal à superfície não será o mesmo do da onda in-

cidente.

Vemos de 11.50 que u < 0 para um dos campos, isto é, a

amplitude de um dos campos aumenta ã medida que se penetra no

cristal. 1! evidente então que num cristal de espessura infinita

só pode haver um campo, aquele para o qual u > 0. Na verdade, cs

sa conclusão pode ser usada para se deduzir 11.48 diretamente

sem necessidade de se obter 11.44 ' ' .De 11.52 vemos que

a absorção c máxima para y = 0, ou seja, no centro da região de

reflexão total. Logo,

11.53

Definimos a profundidade de penetração t como sendo a profundida

de em que os campos diminuem de intensidade por um fator l/e quan

do a absorção é maxima, isto é, l • l/pmax
 ou» usando II.S3,

KJJ 11.54

Apesar de termos feito a derivação de t para um cristal

não absorvente, 11.54 descreve muito bem os cristais absorventes,

pois durante uma difração a extinção é muito maior que a absor-

ção fotoclétrica. Isso pode ser visto calculando-se umax num ca

so típico. Tomemos por exemplo a reflexão (400) paralela ã super

fícic de uma amostra de silício, para radiação CuKo,. Nesse caso

A • 1.54JÍ, ̂ |>ovnl • 0.567 e \tfa\
 5 7.63x10 . Obtemos então

S.SOOcm" , que c muito maior que o coeficiente de absor-vm
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cão normal uA * 144c»o

11.2.6 - Relação entre a largura do feixe incidente c difratado

Neste item obteremos uma expressão para a mudança de dî

rcção do feixe difratado devida a uma mudança na direção do fei-

xe incidente, a qual será de grande importância nos cap. Ill e

IV. Essa relação mostra que um cristal pode funcionar como colj_

mador de radiação, e não apenas como monocromador.

üa continuidade das componentes tangenciais dos vetores

de onda temos que

onde k"? é o vetor de onda real da onda difratada, não o previsto

pela teoria cinemãtica. Mas K. = K • H, logo

II.S5

com x"= g-x1. Como KK-k - • e kf « k então x' - • e portanto x"-$,
2 2.

ja que g - <>. Isso significa que podemos desprezar k JT ao multî

plicarmos 11.55 escalarmente por k. e portanto

k2

H).n (Rj + H).n
Uma vez que x-* podemos por — * — » y. , logo

II. 55a
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Dividindo II.55 por k, multiplicando escalarmente pelo versor
e substituindo o valor de x^da expressão acima obtemos

Se e '. for o ângulo entre o feixe difratado c os planos difran-
então £?*fi "- sene1.. Lembrando que R*.H * sene'. Vy. * R «n • fl»n etes então kjj«fl «- sen«'h. Lembrando que

ainda que yQ • k -n/k» obtemos

sene'- -

Observemos agora que o termo entre parênteses na expressão acima
é constante para uma dada reflexão e orientação de superfície e
portanto

Mas 6(sene'.) - cosB69\ e 6(sen6') = cos8í8', logo obtemos fi-
nalmente

A equação acima mostra que para uma variação na direção
de incidência dos raios-X não há uma variação necessariamente i-
gual na direção do feixe difratado, ou seja, a mudança de dire-
ção do feixe provocada pela difração não é exatamente 2e, como
previsto pela teoria cinemática. Vemos então que se um feixe com
uma certa divergência angular incide sobre um cristal formando
um ângulo com a superfície menor que o feixe difratado então a
divergência deste último será menor que a do feixe incidente. Em
outras palavras, o cristal funciona como um colimador. Esse efe^
to possibilita a obtenção de feixes cuja divergência angular i
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pequena, mesmo paru picos üc Jifração cuja largura angular c

- IO"5.

II.3 - Pifração de Raios-X por Cristais pouco Distorcidos

11.3.1 - Introdução

Na primeira parte deste capítulo fizemos uso da inva-

riância translacional para obter uir.a solução da equação fundamen

tal 11.10 num cristal perfeito. Nesta segunda parte descrevemos

uma extensão da teoria dinâmica para cristais distorcidos , mas

ainda suficientemente perfeitos para que o feixe difratado tenha

intensidade comparável ao feixe incidente. De novo descrevemos

apenas <-• desenvolvimento necessário para a análise de dados des-

te trabalho. Apresentações mais completas e outras referências

podem ser encontradas nos artigos de Takagi e Taupin ~ ,

nos quais esta exposição se baseia,- e no livro de Pinsker ' ~ * .

Consideremos um elemento de volume que, no cristal per-
feito, estivesse situado na posição ? . Este elemento é desloca-
• _ _ o

do pela distorção de ü(r ), localizando-se no cristal distorcido

na posição f. Temos então a relação

E evidente que quando G(r ) ê um vetor constante temos apenas uma

mudança de origem das coordenadas, sem significado físico, e não

uma distorção. Alem disso / quando ü c umn função linear, ou seja,

-~-f ê constante para todo par (i,j) (deformação homogênea), tam-
oX j

bem não temos uma distorção, mas apenas um outro cristal perfei-

to, com parâmetros de rede diferentes. Isso ficará claro mais a-

diante, quando descrevermos as redes cristalinas locais. A teoria

dinâmica para cristais distorcidos descreve a difração de raios-X

por cristais onde |^f só varia significamente ao longo de distân

cias muito maiores que a célula unitária do cristal perfeito. Nou-

tros termos, ê necessário que
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onde a é o tamanho da célula unitária. Além disso, assinaremos que

II.58a

£ claro que esta hipótese não é necessária quando y£ for constan

te, pois nesse caso temos um cristal perfeito.

Ao escrevermos II.S7 assumimos que é possível estabele-

cer-se uma correspondência entre pontos do cristal perf ..toe dis-

torcido. Isso se tom"» difícil de fazer quando existem desloca-

ções, substituição, remoção ou inserção de átomos no cristal dis-

torcido; em suma, quando a distorção varia bruscamente a nível a-

tõnico. Tais situações, porém, estão eliminadas pela hipótese II.58

c portanto, dentro do domínio de validade desta teoria, podemos

descrever a deformação pela função diferenciável ü.

II.3.2 - As redes cristalinas locais

Sejam ã. , i« 1,2,3 os vetores base da rede direta do

cristal perfeito. Consideremos dois pontos do cristal que estejam

separados por um dos a. , ou seja,

fl " fo * 5i

Designemos por r e fj a posição destes pontos no cristal distorci

do, respectivamente. De 11.57 temos

No cristal distorcido os pont«-s estarão separados pelo vetor ã.' ,

isto é, ã! • f' - f. Então

Para a j-ésima componente a equação acima se escreve

11.59
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onde expandimos ü ate primeira ordem em torno de r . Rcprcscntan
- JÜ

do os vetores a.' e a. por matrizes coluna e por « a matriz eu-

jos elementos são dados por (jf)íjç • JTT*- podemos reescrever a ex-

pressão acima na forma mais compacta

iiLL )QÍ' 11.6O
àr In,

Vemos que se os -£*• forem constantes então a equação
k —

11.59 se torna exata e mostra que os a! são constantes dentro

do cristal. Portanto, os pontos que formavam uma rede no cristal

original continuam formando uma rede no cristal transformado, o

que mostra que este cristal é perfeito, conforme havíamos anteci^

nado. Quando os -r̂ -1 variam significativamente somente sobre dis-
xk

tâncias muito maiores que uma célula unitária então os a! em tor

no de um certo ponto serão praticamente iguais e podemos conside

rar que definem uma rede local. Graças ã hipótese II.58 portanto,

temos no cristal distorcido uma "rede", cujos parâmetros variam

de acordo com 11.60. A rede recíproca local ê definida da mesma

forma que no cristal perfeito. Designando por S. os vetores da

base da rede recíproca do cristal perfeito e por b! os correspon

dentes do cristal deformado temos que

G fácil ver que essa relação é* satisfeita se bí e b. forem repre

sentados por vetores linha, com

Como os vetores H' da rede recíproca local são dados por
fl1 • h6j • k6J • li'i é evidente que
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Escrevendo o último terno e« componentes obtemos

logo,

fi'r R-71B.Q).

11.62

Note que de II.58a temos que |v(H«ü)|<<H

11.3.3 - 0 sistema fundamental

Consideremos agora a suscctibilidadc elétrica do cris-

tal distorcido, •'. Sc a deformação for pequena a distribuição e

letrônica dos átomos será muit. próxima ã que existia no cristal

perfeito. Podemos então aproximar a densidade eletrônica de um

ponto f pela densidade do ponto correspondente no cristal perfeî

to, ?o, ou seja, ,

f £ ̂  ^r-G). 11.63

Usando a expansão 11.11 para • temos que

Z t e \

De 11.64 vemos que podemos expressar • '(?) em série de Fourier ,

com coeficientes que variam lentamente com a posição, ou seja.
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Para o campo elétrico Ê adotamos uma expansão similar.

rn I

onde Ê (?) também varia lentamente. E interessante e útil obser-

var que como os Ê agora dependem de f, os vetores K não são

univocamente determinados, pois para uma pequena variação AK cm

K o fator ê1 m*r varia lentamente c pode portanto ser incorporado

a Ê , desde que AK seja suficientemente menor que qualquer ve-

tor 4a rede recíproca.

Vamos agora calcular o campo elétrico no cristal. Para

isso precisamos resolver a equação fundamental 11.10. Ao substi-

tuirmos as expansões em série de Ê e • ' em 11.10 aparecerão gra-

dientes das exponenciaiSj e se usarmos para $' a expansão 11.64 si

parecerão termos da forma v(H •? - H *3) • H - v(H_-ü) . Vemos

de 11.62 que esses termos são exatamente os vetores da rede re-

cíproca do cristal distorcido, o que torna o uso de 11.64 mais

conveniente que o de 11.65. Porisso, usando a liberdade de defi-

nirão dos K expandiremos í; na forma

w ** 11.67

' Nu equação fundamental aparece o termo vxVxf:. Usando as

identidades vetoriais

)

obtemos

11.68
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onde

Manteremos em 11.68 apenas temos até primeira ordem, como fizemos

no caso do cristal perfeito. Como ú c os Ê variam lentamente dcs_

prezaremos suas derivadas segundas e produtos de derivadas primei^

ras, ou seja, termos da forma I^ÍH^ü)|\jj*\. Com isso 11.68 se

reduz a

*-W
Usando a fórmula

vemos que

Como no caso do cristal perfeito, a componente de K na direção

de Ê é - $, isto é, de primeira ordem,e como os coeficientes de

K^ cm 11.70 já são de primeira ordem a contribuição total desses

rmos é de segunda ordem. Da mesma f

segunda ordem. Podemos então escrever

termos é de segunda ordem. Da mesma forma, v(K «Ê ) também é de

Substituindo 11.72 em II.10fusando 11.67 e 11.64 obtemos, de modo

análogo ao caso do cristal perfeito.
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Se aultiplicaraos a equação aciaa por exp(«i2«(i •r-fl ü)) c intc

graraos sobre uma célula unitária os termos entre chaves poilm ser

tirados fora da integral, pois sio praticamente constantes nesse

volume; o mesmo acontece com o termo exp(i2«(H -H )>r) . Como a

integral restante c zero para p f a. obteaos finalacnte

fr ». • 11.73

Este é o sisteaa de equações fundaaental que descreve o

campo elétrico dos raios-X nua cristal distorcido. Ele difere do

sistema para o cristal perfeito, eq. 11.17, apenas pelo último ter-

mo, que c üc primeira ordem. Isso significa que as condições para

que uma dada componente E seja forte são as aesaas que parn o

cristul perfeito, isto é, K_ « k, como seria de se esperar para

um cristal pouco distorcido. Daqui ca diante considerareaos ape-

nas o caso de duas ondas relevantes. 0 c h.

11. 7>. I - Deforwiççjcs un idimensionais no caso Bragg

Quando ocorre difração os vetores K e K. estão sempre

muito próximos dos vetores previstos pela lei de Bragg, k_ e

k_ • H. De 11.73 vemos que í e ü. aparecem çm termos que jã são

de primeira ordem, e portanto podeaos substituí-los por £_ e k_ • fl.

Com isso 11.73 se reduz a

11.74

onde sQ c sh são versores na direção de Cg e E- • H respectivamen

te.

Lembrando que KQ não é univocamente deterainado tomare-

mos CQ, diferentemente do tratamento do cristal perfeito, como sen

do igual ao vetor de onda da onda incidente. Ec. Definindo
o

11»/»
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e decompondo os vetores &u nas polarizações • e *. de saneira anâ

loca ã do cristal perfeito. 11.74 assume a forma

com C * cos2* para polarização * c 1 para polarização • • Toda a in

flucncia da deformação e da variação das condições de incidência

está contida na grandeza •«, que se torna idêntica â do cristal per-

feito quando a distorção c zero e portanto K' • fl.

Para resolver o sistema 11.76 precisamos das condições

tlc contorno, que são dadas pela continuidade do campo elétrico nas

superfícies do cristal. Designando por Êc(r) o campo da onda «nci

dente c por Èu(O o da onda difratada temos, na superfície de in-

i' itlêiu" i.i (t * " )

onde T é UM vetor da superfície. Note que não é necessário que a

onda incidente ou a superfície sejam planas. Multiplicando essa

expressão por exp{*i2«(E* • Õ)«t - C*ú) e integrando sobre uma c£

lula unitária bidimensional da superfície, obtemos. devido ã va-

riação lenta dos campos Ê e'de ú, que

C'6) e 11.77

E claro que na outra face do cristal, t • t , devemos ter no caso

Bragg

n.79
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11.76 é um sistema de equações de derivadas parciais com
as condições de contorno 11.77 c 11.79. Normalmente não c poss í -
vel reso lvê- lo analiticamcntc c uma solução numérica c difícil por-
que as condições 11.77 e 11.79 se aplicam a superf íc ies diferen-
t e s . Entretanto, quando a onda incidente e a superf íc ie de entra-
da forem planas c a deformação for unidimcnsional a situação se
simplif ica muito, pois Ê c Ê, só dependerão de uma var iáve l . Ne£
se caso (s_*v)Em = i —jt~~ • o n ^ e t = n«f é a profundidade no cris^
t a l , c

" - 8 0

listamos i n t e r e s s a d o s na r e f l e t i v i d a d e do c r i s t a l , que é dada por

R TFT Definindo

11.81

c óbvio que

R=|y<o>| a .
11.82

(! p o s s f v e l obter uma única equação d i f e r e n c i a l para X. De 11.81 t e
mos

Subst i tu indo as der ivadas de 11.80 e usando 11.81 r e s u l t a

11.83
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lista c uma equação diferencial ordinária de primeira ojr

dem para X. A condição inicial c evidentemente, de 11.79 e 11.81.

Xft ) « 0. Dessa maneira fica evidente a importância das hipóte-

ses de ondas incidentes planas, superfícies do cristal planas e

deformações unidimensionais pois com elas foi possível passar do

sistema complexo 11.76 para a equação 11.83, que c muito mais sim

pies tanto na forma como na condição inicial. A partir daqui con-

sideraremos $. * 4>r, pois o silício tem simetria de inversão. Va-

mos definir agora

H ' 8 4

Com essas variáveis podemos reescrever 11.83 na forma

Explicitemos a variável y' em termos da distorção do cristal. Co

meçando por Ü, temos de 11.75 c 11.62

Como V(H*u) é de' primeira ordem podemos despreiaT o terceiro ter-

mo acima e também substituir í por R no segundo termo. Com isso

a dependência de a das condições de incidência fica toda contida

no primeiro termo e a dependência da distorção toda no segundo ,

ou seja.

t t S 5 ) com
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Para deformações unidimcnsionais que só variam com a profundidade

ü(r) • u(t)n. Hscolhcndo o eixo z na direção de n temos portanto

e consequentemente

A expressão de a coincide com a Jo cristal perfeito, dada por

11.27, e podemos então aproximar a por 11.28. Substituindo a ex-

pressão acima na definição de y' em 11.84 temos

11.87

com

Note que y e z' podem ter sinal trocado em relação a y e z da-

dos por 11.42, pois em yQ c z' não temos os módulos de C e +^r
no denominador. Usando a expressão 11.54 para a profundidade de

penetração vemos que

11.88

haverá uma troca de sinais caso Ct^ < 0. Estas expressões serão
importantes no cap. III.

II.3.5 - Solução geral da equação da refletividade

Nos artigos por mim conhecidos em que 11.85 foi utili-
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zada para calcular a curva de refletividade de um cristal sempre

se alegou a impossibilidade de uma solução analítica da equação

para um cristal distorcido, e métodos numéricos foram utilizados

na sua resolução. Embora neste trabalho 5sto também tenha aconte

cido, pelas razões expostas no cap. IV, é interessante mostrar

que existe uma solução geral de II.85, para distorções arbitrá-

rias.

0 lado direito de 11.85 é um polinômio de segundo grau

cm X, cujos coeficientes são funções analíticas de t quando f(t).

dado por 11.86, c analítica. Nesse caso X também será analíti-

ca e portanto pode ser expandida em série de Taylor em tor

no de

11.89

também pode ser expandido em torno de t ,

Como X é analítica, para calcular sua derivada podemos derivar a

série termo a termo, logo

Substituindo as três séries em 11.85 obtemos

n*l

1

onde foi feita a transformação
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Comparando os coeficientes de mesma potência de (A"AKax) temos

11.90

n+i

£ claro que aQ =
 x( A

m a x) • °»
 logo *i * -i(l

A relação 11.90 permite calcular os coeficientes n c

portanto X. Vemos entretanto que a relação é complexa, cuda coe-

ficiente dependendo de todos os anteriores. Isso acontece mesmo

para um cristal perfeito, onde y' • 0 para p > 1, devido ã não

linearidade de 11.85. Há ainda um outro método de solução: 11.85

tem a forma conhecida pelos matemáticos como equação de Riccati

e pode ser transformada numa equação de segunda ordem linear pe-

la substituição

Introduzindo esta expressão em 11.85 resulta

que é uma equação linear de segunda ordem para v. Sua solução ge

ral ê portanto da forma

onde Bj e B* são constantes e v. e v, são duas soluções linear-

mente independentes de 11.92. Usando 11.91 temos que
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v.

A constante B deve ser determinada pela condição inicial XÍA^) " 0 »
ou seja.

B J= -

Para resolver 11.92 também precisamos expandir v e y' em série.
Quando y* for um polinômio de grau n(n > 2) em A os coeficientes
de v dependerão apenas dos n coeficientes anteriores, o que r.íl-
vez facilite o cálculo de X através' de 11.93 em relação a 11.89 ;
mas no caso geral é mais fácil usar 11.89 e 11.90 do que calcular
as-quatro séries de coeficientes de 11.93 e somá-las.

No caso de um cristal perfeito o lado direito de 11.85
so depende de X e a equação é separável. Podemos então obter fa-
cilmente uma solução em forma fechada:

úl

e integrando vem

onde r. e r, são dados por 11.32, naturalmente expressos em ter-
mos de y, e B £ determinado usando a condição inicial. A partir
da expressão acima é trivial obter a refletividade do cristal pe£
feito dada por 11.44, como seria de se esperar.
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II.4 - Influência das vibrações da rede

Até este momento consideramos que os átomos estão para-

dos no cristal. Na teoria cinemática a vibração da rede é levada

em conta multiplicando-se c fator de estrutura pelo fator Debye-.

Waller* , expl-Bísene/X)4"!. Porém, não i óbvio que no contexto

da teoria dinâmica isso possa ser feito da mesma maneira. Na ver-

dade, foi proposto ~ que a influência da temperatura na di-

fração dos raios-X seja mais complexa do que a descrita pelo fa-

tor Debye-Weller. A despeito disso, este fator tem sido utilizado

nus mais recentes c precisas análise de picos de difruçüo de cris_

tais perfeitos, com bons resultados * . Porisso o utilize

remos também nesse trabalho.
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C A P Í T U L O III

MÉTODO E AMOSTRAS

III.l - Difratômetro de cristal duplo: teoria

As curvas de refletividade foran medidas con um difratô-

•ctro de cristal duplo, cujo esquema é mostrado na Fig. III-1, em

suas duas geometrias possíveis.

detetor L L J . 29 cristal:
amostra

fendas

19 cristal:
monocromador

o b
Fig. III.l : Diagrama esquemático do difratõmetro de cristal du-

plo: a) posição tipo I, b) posição tipo II, segundo

a classificação de Compton e Allison*111'1*.

A idéia básica de um difratõmetro de cristal duplo é que o feixe

de raios-X que incide sobre a amostra seja colimado pelas fendas

e nonocromatizado através da difração pelo primeiro cristal. A cur

va de refletividade medida é então obtida girando-se a amostra em

torno de um eixo perpendicular ao plano da figura III.l e médin-

do-se a intensidade difratada pela amostra em cada posição angu-

lar.

Conforme vimos no item II.5 a largura angular de uma re-

flexão c dada por ty - 2, ou seja, &e » /|b"T|f. C|/sen2» - 10~5 radia-

nos. Isso significa que, do ponto de vista da difração de raios-X

por um cristal perfeito, só pode ser considerada plana uma onda

com divergência angular < 10* radianos, o que não ocorre quando

a radiação é colimada por um sistema de fendas. Como conseqüência

a curva de intensidade difratada medida dependerá não apenas da
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refletividade da amostra, mas também da do monocromador e dos fa-

tores instrumentais ou seja. geometria das fendas e distribuição

espectral da radiação. Neste item descrevemos como se dâ essa de-

pendência para o arranjo tipo II, que foi o utilizado neste traba

lho.

Um tratamento completo da operação do difratômetro é da-

do por Compton e Allison ~ . Estes autores, porem, assumem que os

raios-X são especularmente refletidos pelos planos do monocroma-

dor, o que só ocorre quando |b| * 1, ou seja, quando os planos são para

lelos â superfície do cristal, conforme vimos no item II.2.6. Ne£

ta apresentação tratamos o caso geral, o que faz com que a geome-

tria seja significativamente mais complicada.

Assim como Compton e Allison, assumiremos que os planos

difratantes dos cristais sejam paralelos ao eixo de rotação da a-

mostra. Chamemos de raio central o raio que passa pelo centro das

Tendas c de plano vertical o plano que contém o eixo de rotação

da amostra e o raio central. Chamemos também de plano horizontal

o plano que é perpendicular ao eixo dé rotação da amostra e que

contém o raio central. Um raio incidente sobre o monocromador po-

de então ser caracterizado por (X, a, x)» como pode ser visto na

Fig. II1.2. X é seu comprimento de onda, x é o ângulo entre o raio

e sua projeção no plano horizontal e o é o ângulo entre esta pro-

jeção e o raio central. Vamos supor que o monocromador é colocado

em posição tal que o raio central de comprimento de onda \ inci-

de sobre os planos difratantes no seu ângulo de Bragg para a re-

flexão em questão, 8 . Normalmente x é o centro de uma raia ca-

racterística do tubo de raios-X. Consideraremos a > 0 quando e(X ,o,0)>0 .

Podemos considerar x < ° para um raio como o da Fig. II1.2, embo-

ra isso não seja importante, pois nas expressões aparecerá apenas

x2.
Cada raio (X,o,x) que incide sobre o monocromador com po

tência Po(x,o,x) será difratado com potência p - Po(X,o,x) ̂ ,[A8M(
AfO'x^'

onde L é a refletividade do monocromador e A6M(X,o,x) é a dife-

rença entre o ângulo de incidência, e., do raio (X,a,x) e seu angu

Io de Bragg, o(X). Esse raio incidirá então sobre a amostra e se-

rá difratado com uma potência P0(X,a,x)J^[AeM(X,a,x)jRAfceA(X,a,x)), on

de o índice A indica' amostra. A potência incidente P será deter-

minada pela distribuição espectral de energia da fonte de raios-X,

que designamos por J(X-x ), e pela geometria das fendas de colinui
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çâo e da fonte de raios-X, que imporá uma distribuição espacial
de intensidade que indicamos por G(a,x). 0 elemento de potência
que atinge o detetor é portanto dado por

0 detetor registra a soma das potências, Pd, para todo o interva
Io de x.o.x em que J e G são relevantes, logo

Pd
max

xmux

xmin Xmin amimin

/KZ

Fig. III.2 : Sistema de coordensi Fig. III.3 : Posição dos ver
das angulares usado sores normais aos

para descrever o feixe inci planos difratantes do mo
dente no monocromador. nocromador, flu, da amos

tra, flA, e â superfície
do monocromador, n...

Para calcular os A9 usaremos um sistema de coordenadas
em que o eixo x coincide com o raio central, orientado na dire-
ção de propagação do feixe, e o eixo z é vertical, orientado pa-
ra cima (Fig. II1.3). Uma vez que o raio central forma um ângulo
6 com os planos do monocromador ê fácil ver que o versor flM ,
perpendicular aos planos, i dado por (Fig. III.3)
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I I I . Z

Indicando por fc a direção de propagação de um raio de coordenadas
a e x vemos da Fig. I II .2 que

K=(cos£ cosij-sená. co^Xj sen X ). 111.3

Lembrando que -send. « ^*^u obtemos imediatamente

* 5en0. coick tosX + cos0o sencCcosX- m.4

Y2

o e x são pequenos e portanto podemos por cosx - 1 - -̂ -, sena - o ,

cosa = 1. sen9- * s e n e 0 * cose AB, de modo que obtemos

Para comprimentos de onda em torno de \Q o ângulo de Bragg será

dado por .

e portanto

Precisamos agora calcular o ângulo de incidência sobre a
amostra. Tomaremos como origem para medir a posição angular da a-
mostra o ponto em que o raio central re f le t ido especularmente no
monocromador incide nos planos da amostra com ângulo e . , onde
e . é o ângulo de Bragg da amostra para o comprimento de onda X .
Chamaremos de 6 o deslocamento angular da amostra em relação a essa

origem, tomado positivo quando o ângulo entre os planos da amostra e o raio
central especularmente refletido for maior que e^. Como o raio central es*
pecularmente ref le t ido forma um ângulo de 2eQ com o eixo x e um
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ângulo ô . • 6 com os planos da amostra, o ângulo entre o versor
ft , perpendicular a estes planos, e o eixo y (Fig. II1.3) será

2e - • . - B. Portanto
O OA

1H.6

Note que ft. tem sentido contrário a ftM nas posições tipo II, co-
mo se pode ver pela Fig. III.1. Da eq. II.55 e II.55a temos que
o versor do raio difratado pelo monocromador, R. , é dado por

111.7

k 2JU

ti

Lembrando que ? * 2sen6A e £o*ft_ •- sene. vem

Expandindo até primeira ordem e usando III.5 obtemos facilmente

i

Digamos que o versor normal â superfície do monocromador, n ,
* forme um ângulo i> com o plano horizontal e que sua projeção nes-
> se plano forme um ângulo r com flM (Fig. III.3). Tomaremos Y<0 na
I situação da Fig. II1.3. Nesse caso vemos que

\

' Se 9.. for o ângulo de incidência sobre os planos da amostra en-
I tão -sene.A • lch.0A e portanto, usando III.2, III.3 , III.6 e

An li A
)
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III.8 obtemos

Expandindo os termos em a e x e rcarranjando parcelas obtemos

fi) + A&* ^
Turn

Expandindo sens., en torno de e . • 0 e subtraindo •«(*) resulta
finalmente

III.10

1
J

De III.1, III.5 e III.10 vemos que a curva de refletiv^
dade medida com o difratômetro depende fortemente das funções J
e G, que não são conhecidas. Isso em geral.inviabiliza a compara
ção precisa entre perfis teóricos e experimentais. Todavia, quan
do as distâncias interplanares do monocromador e amostra forem
iguais é possível contornar esse problema, e é por isso que o di
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fratômetro de cristal duplo ê tio importante.
A partir daqui consideraremos as distâncias interplana-

res do monocrornador e da amostra iguais. Nesse caso • - • • . de
modo que

[ "-i.)GU,X) »-U]

Lôfti] )
m

Para cristais perfeitos ou pouco distorcidos as curvas IL e R.
têm largura de cerca de 10" radianos. Por outro lado, a diver-
gência horizontal e vertical permitida pelas fendas situa-se em
geral por volta de 10 radianos, e portanto -^ tg»o ten magnitu
de no máximo comparável ã largura das curvas de reflctividade.
Isso-significa que para cada comprimento de onda X os valores e-
fetivos de a situa»-se auito próxinos de - ^ * ( * - * o ) . pois do con-
trário o argumento de IL. seria grande e consequentemente IL. mui-
to pequeno. Em outras palavras, cada comprimento de onda é difra
tado pelo monocromador praticamente num único ângulo, como seria
de se esperar pela teoria cinemática. Com essa condição , vemos
que o termo entre colchetes do argumento de R. é da ordem da lar
gura das curvas de refletividade e portanto vemos que Pd só é a-
preciável para valores de t comparáveis a essas larguras , pois
para a grande R. é muito pequeno e Pd desprezível. Podemos então
desprezar S nos termos entre colchetes do argumento de R. e es-
crever, usando III.S.

A0, = /*-(/- ? senQ.colony )àô* ni.12

Lembrando que Y O • *o »n, *n " k * **u- ° *ixo x eft*
na direção de C Q

B obtemos de III.2, III.3 e III.9
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III.13

Mas b « -f, logo

III.14

Substituindo III.13 em III.12 e usando III.14 obtemos imediata-
mente

Usando esta relação resulta de III.11 que

L
dXáÃ

III.16

Ao escrevermos a expressão III.1 assumimos implicitamen
te que as funções R só dependem de seu argumento. Entretanto, vî
mos no cap. II que para o cristal perfeito R depende também de z
e x, que por sua vez dependem de \, ou seja, R • R(A;A8). Lembran
do que a - |f (X-X) vemos que W - Xmin • f±C«max - S l n ) e por
tanto ax 5 10 A , já que o - o . • 10 . Para uma variação
dessa ordem cm \ a variação dos parâmetros de R será muito pequena
e portanto podemos considerar, com muito boa precisão, que R só
depende de A8.
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Consideremos agora a integração de III.16 em relação a

a, mantendo x e x fixos. Ja vimos que o intervalo relevante de a

é - 10 , em torno de yj(x"x
0)- Por outro lado, G(o,x) sô varia

significativamente num intervalo muito maior, - 10~ . Podemos cn

tão considerar G constante na região de variação efetiva de a ,
% ft

com valor G(^x1(x"A
o) • x) • Além disso, o intervalo de integração

cm a é muito maior que a região significativa, de modo que pode-

mos extender os limites de integração em a para ± «•• Se conside-

rarmos um comprimento de onda para o qual -5-p(*-* ) esteja muito

proximo de um dos limites de integração em a a função G(-^ ( x-x ) , x)

será muito pequena e a contribuição desse X para Pd desprezível.

Notemos ainda que o termo dependente de x c X nos argumentos de

R.. e R. tornam-se irrelevantes quando os limites de integração

são t -, ou seja.

j
-a>

Podemos então transformar II1.16 em

dXdU(A-vUGÍi&tt-a.),*l f R

e como as integrais em x e x não dependem de 0 podemos colocar a

expressão acima na forma

III.17

As posições tipo II em que a distância interplanar dos

dois cristais são iguais são conhecidas como posições paralelas

do difratômetro de cristal duplo, porque os planos difratantes
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dos dois cristais ficam paralelos entre si quando B * 0. Vemos

então que nessas posições a forma da curva de intensidade medida

não depende dos fatores instrumentais, mas apenas das refletivi-

dades dos cristais. Esse resultado é fundamental, pois permite o

cálculo teórico de perfis experimentais, o que ê essencial para

este trabalho. £ por isso que o difratômetro de cristal duplo foi

usado neste trabalho, sempre em posições paralelas.

Vemos ainda que Pd(6) é dada pela correlação entre as

refletividades da amostra c do monocromador . esta última alarga-

da pelo fator |b.J. A influência da correlação depende da rela-

ção entre as larguras das duas curvas. Designemos por L». e L. as

larguras üc R.. e U., respectivamente. Quando L. >> [ t>M j L.. pode-

mos considerar R M(TÇT) =
 cte x *(<*) e portanto Pd(8) = K'RA(8). Recj.

procamente, se L. << IbwlUi então Pd(0) • K'RM(- -pr—r) e nesse

caso a curva medida refletirá, ao contrário do que se poderia e;

perar, o comportamento do monocromador e não da amostra. Para uma

melhor visualização da relação entre larguras das refletividades,

bem como facilidade de cálculo, vamos escrever III.17 cm termos

da variável y definida por 11.42. Na'notação deste capítulo te-

mos que

111.18

A partir daqui consideraremos que o monocromador e a amostra são

do mesmo material. Ainda assim, para um mesmo a yM f y, pois em

geral b.. f b.. Levando em conta essa diferença obtemos, ao subs-

tituir III.18 em III.17:

III.19
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Para cristais perfeitos R sempre tem largura - 2 na escala rela-
tiva y, de modo que a relação entre as larguras ê dada pelo fa-
tor/|bMbA|.

Normalmente utiliza-se a radiação de uma raia caracte-
rística do tubo de raios-X, devido ã sua maior intensidade. Essa
radiação c sempre completamente não polarizada, isto é, as duas
polarizações são produzidas com i^ual intensidade, de modo que

n conveniente considerar u potência difratada pela amostra divi-
dida pela potência incidente sobre ela, P(B). Evidentemente a po
tencia que incide na amostra é dada por

para cada polarização, e portanto usando III.19, vemos que a ex
pressão geral de P(B) será

+ \c9s28.\ ("O
J

III.21

onde i'o é dado por 111.20 dom C - 1. Note, de ill.20 , que
8g - |cos2eo|e^ . o que explica a divisão por |cos2e | que apare
ce no argumento de R? . As curvas R são diferentes para as duas
polarizações, tanto no cristal perfeito como no distorcido, por-
que o parâmetro z depende da polarização.
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111.2 - Cri ter ios tic escolha da reflexão dc Bragg c Jo comprimento

de onda

A reflexão usada na determinação da deformação de uma

amostra deve ser escolhida segundo alguns critérios, para que se

consiga uma determinarão mais precisa c se simplifiquem os cálcu

Ios.

No cap. II vimos que o comportamento dc X é descrito por

uma equação diferencial de primeira ordem (II.8S) cuja condição

inicial c X * 0 na face t » t , o que significa que, numa profun_

didade t, X só depende do estado do cristal entre t e tQ. Para

deformações restritas a uma pequena região próxima ã superfície

t=0 o restante do cristal será perfeito; podemos portanto resol-

ver a equação para o cristal distorcido usando a condição ini-

cial Xítj) - Xperfítj). on<ie Xoerr ® ° v a l o r ^ e x para o cristal

perfeito e t. c a profundidade onde a deformação começa a deixar

de ser desprezível. Note porém que 11.85 é expressa em termos da

variável relativa A, ou seja, a condição inicial é na verdade

Aj) • X r f(A.). De 11.88 vemos que, para um dado t^, Aj fica

mais próximo de zero ã medida que a profundidade de penetração

dos raios-X aumenta, logo, para cada y , a refletividade"do cri£

tal distorcido deferirá cada vez menos da do cristal perfeito ,

pois, para usar uma linguagem'pouco rigorosa mas bastante suges-

tiva, haverá cada vez menos "tempo" para X se afastar de X { .

Em outras palavras, a relação entre a intensidade difratada pela

camada distorcida e pelo substrato diminui ã medida que aumenta

a profundidade de penetração dos raios-X. A reflexão e comprimen

to de onda devem portanto ser escolhidos de modo que / - t..

Há outro fator a considerar na sensibilidade da refleti^

vidade ã deformação. De 11.85 e 11.88 temos que

0 pico do substrato será intenso na região de incidência corres-

pondente a - l í y o $ l e para que a difração da camada distorci,

da, em geral menos intensa, seja relevante ela deve ocorrer fo-

ra dessa região. Devemos então ter pelo menos ^ífi«n f * 1
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onde f é o valor máximo da deformação. Isso imp&e outra restri

ção sobre a escolha da reflexão e comprimento de onda a serem uti_

lizados. Vemos que a influência de uma d.ida deformação f sobre a

rcfletividade será tanto maior quanto maior for o fator l,

que favorece situações em que l seja maior. Este critério foi de-
ÍI-4}

duzido por Fukuhara c Takano para o caso particular em que

f = cte. mas a dedução feita aqui mostra que ele é válido para

qunlqucr f.

Note que as condições enunciadas nos parágrafos preceden

tes opõem-sc uma ã outra, independentemente da reflexão e radia-

ção consideradas, devendo-se escolher a combinação que ofereça o

melhor compromisso. !»c 11.54 vemos que l cm geral diminui quando

o comprimento de onda aumenta, pois *. c proporcional a A2. Alem

disso o ângulo entre os planos difratantes e a superfície também

c importante. Se a normal â superfície estiver no plano de difra-

ção vemos da Pig. II1.4 que yQ = scn(9*í) e

de 11.54 vem

sen(e-ó), logo

en(a+6)5en(0-u)
111.23

Fig. III.4 - Geometria de difra-

ção para uma refle-

xão assimétrica.

Chamaremos uma reflexão de

simétrica quando y • |y. |

Vemos de II1.23 que refle-

xões assimétricas diminuem a

profundidade de penetração

dos raios-X. Observe que pa-

ra uma reflexão simétrica l

não depende de x, pois sen 9* y-j. Ê evidente portanto que a esco-

lha de uma reflexão deve levar em conta não apenas a distância

interplanar que' aparece multiplicando f em III.22 mas também a

assimetria, da qual depende inclusive a escolha do comprimento

de onda. Como em geral d é da ordem de A e £ da ordem de um a ca-

mada distorcida importante será aquela cm que f i 10* .

Além dos critérios acima, que se relacionam com a dcteta_

bilidade das alterações da reflctividade em relação ã do cris-
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tal perfeito, devemos considerar também a facilidade da análise

c interpretação das medidas. Vemos de III.21 que o perfil obti-

do com um difratõmetro de cristal duplo tem uma dependência com

plexa das refletividades dos dois cristais. Essa dependência pode

ser simplificada através de uma escolha conveniente da radiação

c reflexão. Em primeiro lugar, se usarmos uma combinação cm que

o ângulo de Bragg,8, dos cristais seja próximo de 45° a contri-

buição da polarização « será muito pequena e poderá ser despre-

zada. Bm segundo lugar, se usarmos uma reflexão assimétrica po-

demos fazer a rcfletividade da amostra bastante mais larga que

a do monocromador, minimizando portanto o efeito da correlação

das rcfletividades.conforme vimos no item III.1. Existem quatro po

sições distintas dos cristais para uma reflexão assimétrica, ilu£

tradas na Fig. III.5.

Fig. III.5 - Possíveis disposições do monocromador e da amostra

para uma reflexão assimétrica. 0 monocromador é sem-

pre o cristal ã esquerda.'

Observemos primeiramente que os planos dos dois cristais são

sempre paralelos quando 8 * 0 . Para melhor evidenciar as diferen

ças entre as quatro situações vamos supor que os dois cristais sejam

idênticos. As relações entre as larguras das refletividades es-

tão ilustradas na Fig. III.6. Nas Figs. III.5a e c o feixe inci^

dente forma um ângulo menor com a superfície do monocromador que

o feixe difratado e portanto |bM| - |̂ flM|< 1. Nas Figs. III.5b e

d a situação é invertida e portanto Ib^l • • ̂  • >1. Na Fig.

III.5a a incidência do feixe sobre a amostra ê análoga à do mo-

nocromador e |b.| • lbw| • b < 1. A relação entre as larguras
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das refletividadcs do monocromador e da amostra é portanto, de

111.19, igual a b < 1. Jí na Fig. lll.Sb temos que lbAl*l/|b'M| ,

pois a incidência no monocromador esta invertida em relação ã

III.5a, de modo que as duas refletividades terio a mesma largura.

Ma Fig. III.Sc hâ uma inversão na geometria de incidência dos dois

cristais em relação ã Fig. III.5b, porisso IL e R. também terão

a mesma largura. Finalmente na Fig. IlI.Sd as geometrias de inci_

dência nos dois cristais voltam a ser análogas entre si, mas in-

vertidas em relação ãs da Fig. 111.5a e portanto a relação entre

as larguras das refletividades serã l/b > 1. Vemos então que a

disposição da Fig. III.5a é útil para se medir a refletividade

da amostra, enquanto que a de III.Sd ê útil para se medir a re-

fletividade do monocromador. Apesar das situações das Figs. IlI.Sb

e c serem idênticas nas escalas y, elas não são equivalentes ,

pois na passagem da escala relativa 0' para a escala angular 0

aparece o termo / |b.,| , consequentemente o perfil medido na situa_

ção III.Sb terá uma largura b vezes maior que o medido usando a

situação III.5c.

•*

o. b L à
Fig. III.6 - Ilustração das relações entre as refletividades de

dois cristais idênticos correspondentes ãs situações

dá Fig. II1.5. M • monocromador, A « amostra.

£ evidente portanto que a melhor situação é a da Fig.

IlI.Sa. Nesse caso a seção transversal dos cristais na condição

de difração é pequena quando a assimetria é grande. Além disso

ocorre um aumento da seção transversal do feixe após a difração

pelo monocromador, como pode ser visto na Fig. II1.5a. Porisso c

necessário colocar uma fenda antes da amostra para que sua seção

transversal seja maior que a do feixe que incide sobre ela. Caso

se deseje usar as situações datiEJes. III.Sb ou c, que são equi-
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valentes do ponto de vista físico, ê normalmente melhor usar a

situação da Fig. II1.5b, que alarga o perfil obtido. Isso porque

esses perfis são cm geral bastante estreitos, com largura da or-

dem de segundos de arco, o que exige passos angulares bastante

pequenos para medi-los, quase sempre os menores disponíveis no

aparelho. Dessa forma, quanto mais largo for o perfil mais pon-

tos podem ser medidos.

Em resumo, a reflexão e comprimento de onda devem ser

escolhidos dentro de um compromisso entre os critérios acima,ten

do em vista a relação entre as profundidades de penetração da d is

torção e dos raios-X, a sensibilidade da refletividade ã distor-

ção e a facilidade de análise e interpretação das medidas.

III.3 - Amostras estudadas

As amostras estudadas neste trabalho são monocristais

de silício sobre os quais foram fei.tas as difusões térmicas de

fósforo, amostra A, e boro, amostra B. Elas foram preparadas pe-

lo Laboratório de Microeletrônica da Escola Politécnica da USP .

Chamaremos de substrato o cristal sobre o qual foi fei-

ta a difusão. Este substrato tem a forma de uma lâmina de faces

planas e paralelas, tendo sido cortado de um monocristal de siH

cio sem deslocações crescido pelo método Czochralski odopado com

fósforo por difusão durante o crescimento. 0 corte foi feito per_

pendicularmente ã direção de crescimento do tarugo, < 100 >. A-

pós o corte as lâminas foram submetidas a um ataque químico para

remover a região com defeitos na rede cristalina produzidos pela

serra. Em seguida foi feito' um polimetro mecânico-químico, Sython,

numa das faces, tornando a superfície especularmente polida. As e£

pessuras finais das amostras A e B são 340 e 325um, respectiva-

mente. Após essa preparação é que foram feitas as difusões.

Escolheu-se substratos que fossem os mais puros possí-

veis, para que pudessem ser considerados cristais perfeitos, e

que toda a deformação das amostras fosse provocada pela difusão.

A concentração de impurezas eletricamente ativas é de 10 áto-

mos/cm . Esse número foi obtido através das curvas de Irwing a

partir da resistividade, determinada pelo método de 4 pontas.

As difusões das amostras A e B foram feitas em condi-
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çõcs distintas. Na amostra A o dopante foi introduzido por difu-

são a 9S0°C durante 30 minutos; a fonte de fósforo empregada foi

POCÍ-. A seguir foi realizada uma etapa de penetração, em que a

amostra foi mantida a 1100°C por 160 minutos, sem fonte de dopan

te. As duas etapas foram feitas em presença de 0, e N2 e apÕs ca

da uma o oxido foi removido quimicamente. de modo a deixar a su-

perfície limpa. A difusão da amostra B foi feita numa única eta-

pa, a uma temperatura de 1100°C durante 120 minutos, em atmosfe-

ra de O. e N?. A fonte de boro foi BBr,. A superfície foi limpa

após a difusão, da mesma maneira que na amostra A. E importante

observar que todas as difusões ocorrem nas duas faces da lâmina,

já que ela ê mantida dentro do forno com as duas faces expostas

ao mesmo ambiente, pois isso assegura a manutenção da planicida-

dc das superfícies das lâminas. Se a difusão ocorresse apenas num

dos lados as lâminas , com espessura de - 300um, poderiam se en-

curvar, como acontece com lâminas de 200»m ~ . Esse cuidado

nfio é necessário para lâminas com espessura bem maior, - 2mm, co

mo as usadas por FuKuhara e Takano .

III.4 - Definição das condições experimentais e escolha do cristal

monocromador

Utilizaremos agora os critérios do item III.2 e as ca-

racterísticas de difusão das amostras para-a determinação das con

dições experimentais de medida dos perfis de difração utilizados

neste trabalho.

Na tabela II1.1 encontram-se os valores das grandezas

importantes para a escolha da reflexão de Bragg c comprimento de

onda, para uma amostra (100). Estão tabelados apenas os compri-

mentos de onda'usualmente disponíveis e as reflexões que apresen

tam assimetria e/ou ângulo de Bragg próximo de 45°. Conforme ve-

remos no cap. IV podemos presumir pelas características das di-

fusões que a distorção cai por um fator de 10 a uma profundidade

de aproximadamente S.2pm na amostra A. Vemos então da tabela III.1

que a reflexão (880) com MoKo apresenta uma profundidade de pen£

tração um pouco grande demais. As reflexões (311) com CrKo e

(422) com CuKa têm características semelhantes, mas a reflexão

(422) ê preferível devido â sua maior assimetria, o que permite



61.

minimizar os efeitos da correlação (vide eq. II1.19). A reflexão

(422) também é preferível ã reflexão (311) com CuKa, pois o coe-

ficiente ((tab. III.1), que entra na eq. 111.22, é maior. Final-

mente, entre as reflexões (511) com MoKa e (422) com CuKa deci-

diu-se pela última, devido à proximidade do seu ângulo de Bragg

de 45 , que nos permite considerar apenas a polarização o, o que

não ocorre com a reflexão (511). Veremos no Cap. IV que essn escolha

mostrou-se adequada.

A(R

CrKa(2

CuKa(l

MoKa(0

)

.292)

.540)

.709)

hkt

311

311

422

511

880

e(°)

44.41

28.08

44.06

19.84

4 7.63

<r°)

25.24

25.24

35.26

15.79

45

1.5

0,8

1.4

2.4

6.7

iffl

5.3

2.9

6.5

1.4

6.2

a

X

X

X

X

X

£-c

104

104

104

105

105

Tabela III.l - Grandezas necessárias ã escolha da reflexão e ra-

diação. 5 é o ângulo entre os planos e a superfí-

cie (100) da lâmina, t a profundidade de penetra-

ção, zZft.nl o coeficiente de f em 111.21.

No caso da amostra B é de se esperar que a deformação

caia por um fator 10 a uma profundidade de apenas lpm. Isso nos

leva imediatamente a considerar a reflexão (311) com CuKa como

uma provável escolha. Pelas características da difusão é razoá-

vel imaginar que a concentração de dopante na superfície da lâmi

na seja maior que 10 cm" , e considerando que o boro deforma

tante a rede do silício esperamos que f seja grande na amos-

tra B. Dessa forma, o valor relativamente mais baixo de í, não de

vc ser uma limitação importante. Em função disso escolhemos a re

flexão (311) com CuKa para tentar determinar a deformação da amos

tru B. Deve-se observar que na verdade é possível analisar um per

fil de deformação que caia por um fator 10 em lpm de profundida-

de através da reflexão (422), como Fukuhara e Takano* *~4 * mos-

traram. Porém, a intensidade da difraçâo da camada distorcida ob

tida por eles foi pequena, o que dificultou o ajuste dos parâme-
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tros da deformação. Isso contribuiu para que se decidisse utili-

zar a reflexão (311), sacrificando-se a maior simplicidade de cll̂

culo propiciada pelo uso da reflexão (422) em prol de uma maior

precisão na determinação dos parâmetros da deformação.

Tentou-se inicialmente fazer as medidas com o difratône

tro do cristal duplo do Laboratório de Cristalografia do Institu

to de Física da USP. Este difratômetro 5 um difratômetro de pô

convencional no qual foi adaptado um dispositivo de suporte do

primeiro cristal e um mecanismo de redução do passo angular mínî

mo do difratômetro de pó " Todavia, ao se tentar fazer a

rotação do ângulo 26 do monocromador constatou-se que essas

taçôcs impediam que se girasse o aparelho mais do que cerca de

70°. Isso evidentemente não permite que se utilize qualquer re-

flexão cujo ângulo 2e seja próximo de 90°, como é o caso da re-

flexão (422) com CuKa. Por outro lado, no Laboratório de Óptica

de Raios-X e Instrumentação do Departamento de Física da Univer-

sidade Federal do Paraná existe um difratômetro construído espe-

cificamente para ser de cristal duplo, e que porisso não tem es-

sa limitação, apresentando ainda as seguintes vantagens: a) um

passo angular mínimo menor por um fator praticamente 2, o que per

mi te um'levantamento com mais pontos do pico de difração; b) uma

precisão bem maior do tamanho do passo, aumentando portanto a

confiabilidade da experiência. Por essas razões as medidas foram

efetuadas no laboratório paranaense. Na verdade, está sendo conŝ

truído lá um difratômetro análogo ao já existente, destinado ao

laboratório de Cristalografia do IFUSP. Nesse contexto, é útil

para b laboratório de Cristalografia.que um membro seu adquira

experiência na utilização desse aparelho.

Vimos no item III.l que a curva de difração obtida com

um difratômetro de cristal duplo depende diretamente da réfleti-

vidade do monocromador. Como queremos comparar perfis medidos com

perfis calculados precisamos descrever bem a refletividade do mo

nocromador, o que podemos fazer tanto melhor quanto mais perfei-

to ele for. Porisso utilizou-se o cristal mais perfeito disponí-

vel: um monocristal de silício livre de deslocaçõcs crescido pe-

lo método de fusão zonal, produzido pela Siemens, lote F681. A

concentração de impurezas cletricamente ativas, determinada atra_

ves da resistividade, é aproximadamente 2xl013cm"3. As concentra-

ções das duas impurezas cletricamente inativas mais abundantes ,
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carbono e oxigênio, são 1 x 10 ' cm e 1 x 10 ca* respectiva

aente. Estes valores foram obtidos de medidas de espectroscopia

de infraveraclho. feitas por Vivian Stojanoff e acompanhados por

aim. 0 cristal tem a forma de uma lâmina de faces planas c para

leias, de orientação (10U) e espessura de aproxomadamente Zmm .

Ele foi submetido a ua ataque quíaico para a remoção dos defei-

tos produzidos pelo corte.

III.5 - Processo de medida da curva de difração e de alinhamento dos

cristais

Para o levantamento das curvas de difração utilizou-se

um gerador convencional de raios-X, c um tubo cujo foco tem as

dimensões 0.4 x 0.8mm. A divergência angular permitida pelas fen

das c de aproximadamente 3 x 10" radianos. O diagrama de blo-

cos da eletrônica associada ao detetor é mostrado na Fig. III.7.

Embora a radiação difratada pelos cristais tenha uma pequena dis_

persão espectral, como vimos no item .111.1, o discriminador de

pulsos é necessário parr. se eliminar os ruídos provenientes do

sistema eletrônico.

detetor de

cintilação

micro-computador

amplificador discriminador de

pulsos

contador digitalizador

l:ig. II 1.7 - Esquema da eletrônica associada ao detetor.

As curvas de difração foram medidas ponto a ponto, com

um passo angular constante de 1/4 ou 1/2 segundo de arco. 0 tem

po de medida em cada ponto, também constante ao longo de cada

curva, foi determinado de modo a que o erro estatístico da con-

tagem, que é sua raiz quadrada, fosse aproximadamente 11 do va-

lor medidr, na região de maior iateisidade. Imediatamente após
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a medida de cada curva media-se o feixe incidente sobre a amos-

tra, que é o fator de normalização da eq. III.21.

A teoria de funcionamento do difratômetro de cristal

duplo apresentada no item III.l supõe que os cristais sejam ali

nhados de tal forma que quando • > 0 os planos difratantes do

monocromador e da amostra estejam paralelos. Este ajuste ê im-

portante e tem que ser feito com precisão, pois caso contrário

o pico de difração sofrerá um alargamento. Para esse alinhamen-

to utilizou-se a montagem da Fig. Ill.t. A medida que se varia

o comprimento da parte exposta do pino do -«icrômetro s. distân-

cia entre as duas placa» muda cm um dos lados, fazendo com que

a placa de cima se incline em relação ã de baixo. 0 alinhamento

da amostra é feito fazendo-se o levantamento da curva de inten-

sidade d ifratada para diversas inclinações da mcs«a, ate que o

máximo da curva seja o Mais intenso possível. Esse ajuste de in

clinação i tanto mais crítico quanto Mais estreita for a curva

de difração; para o caso da reflexão (400) referida no cap. IV.

que tem largura ã Me ia-altura pouco menor que S segundos de ar-

co, desvios de 5 minutos na inclinação da amostra produziram e-

feitos facilMente observáveis no perfil.

amostra

A apoio
rígido

nicrõmetro

pinodo
micrômetro

Fig. II1.8 - Montagem para o alinhamento vertical da amostra em

relação ao monocromador.

Há ainda dois possíveis desajustes: a) o raio central

não é perpendicular ao eixo de rotação da amostra, mas forma um

ângulo n con o plano perpendicular ao eixo; b) os planos tio mo

nocromador e da amostra, embora sejam paralelos entre si, não

estão na vertical, e forma* UM ângulo n. com o eixo de rotação

da amostra. £ possível Mostrar que nessa situação o perfil
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do ainda terá a forma dada por III. 17, mas a variável B aparecç_

sempre menor que 1, o que significa que o perfil experimental

será alargado. Porisso procurou-se colocar o monocromador o mais

vertical possível, aproximando-se da superfície do mesmo um es-

quadro apoiado sobre a superfície retificada do bloco do difra-

tômetro, que é perpendicular ao eixo de rotação da amostra. Com

isso estima-se que n, s 2o. Quanto a n pode-se afirmar que é

menor que 5 , pois um desvio do feixe da horizontal dessa

ttide seria perceptível visualmente. Com esses valores de n e

n, o alargamento da curva ê -1%. Por outro lado, o menor passo

angular disponível no difratometro usado ê de 0,25", o que per-

mite uma medida de largura do pico de difração - 0,1". Isso co£

responde a uma precisão de 1"» para um perfil de 10" de largura,

como os usados neste trabalho. Vemos então que os erros de ali-

nhamento não provocam desvios superiores à precisão das medidas.

Os perfis das amostras são bastante mais largos, mas com vários

máximos, como pode ser visto no cap. IV, o que torna sem senti-

do uma medida de largura. Já a separação entre os vários máxi-

mos, que ê um dado importante para o ajuste da curva teórica ,

será afetada, mas os erros inerentes ao próprio processo de a-

juste não permitem precisão superior a.11.
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C A P Í T U L O IV

RESULTADOS E DISCUSSÕES

IV.1 - Monocromador e substrato das amostras: comparação entre teo-

ria c experiência

Pelas características do monocromador e dos substratos

das amostras descritas no cap- III, esperamos que a difração de

raios-X desses cristais possa ser descrita pela teoria dinâmica

para cristais perfeitos. Para verificar esta hipótese medimos al-

guns perfis de difração desses cristais e os comparamos com as pre

visões teóricas.

No cálculo das refletividades dos cristais precisamos dos

valores de z (eq. 11.42), x (eq. 11.40) e 14>hrl (eq. 11.38), que de

pendem dos coeficientes $. . Estes são d,ados , conforme vimos no

cap. 11, por

1V.1

onde a soma é sobre os átomos de uma célula unitária. As quantid£

des utilizadas no cálculo dos perfis teóricos apresentados neste

capítulo estão agrupadas na tabela IV.1. Elas foram calculadas u-

sando os valores especificados a seguir. Os perfis experimentais

têm contribuição das raias CuKa. e CuKo2, pois a divergência das

tendas permite que ambas sejam difratadas pelos cristais, como p£

de ser visto do exposto nos itens III.I e III.5; porisso tomou-se

* • 1.5428, que corresponde ã média dos comprimentos de onda das

duas raias. Para o parâmetro de rede do silício foi usado o valor

5.43lRÍIV"1}. Os valores de f são os medidos por Aldrcd e Hart*1V~2} e

as correções de dispersão calculadas por Cromer1 ': a,' • 0.23,

A/' » 0.36. Ao contrário de f , as correções de dispersão pratic£

mente não dependem da reflexão , pois os elétrons responsá-

veis pela dispersão anômala são os da camada X, que se situam nu-

ma região de dimensões pequenas em relação ao comprimento de on-

da. As posições dos átomos de Si na célula unitária são:



* §(1.1.1); ±13,-1,3); §(-1.3,3); §(3.3,-1); §(5,1.S); §(1.5.
g(S,5,l), onde a origem foi colocada no centro de inversão da re

de. Disso resulta que a somatória da equação IV.1 se reduz u:

8 cos ^ (h • k +1) , com h . k . í todos pares ou todos i n p u t s

0, nos outros casos.

Para o cálculo do fator de Debye-Waller adotou-se B = 0.461 IV~' ' .

hkí

(400)

(422)

(311)

7.

b.

8.

fo

444

711

024

Kr

7

6

5

| x 10

.678

.731

.96

z x

-4.

-8.

-13

IO2

99

34

'.7

X

4

5

4

x IO2

.69

.19

.36

Tabela IV.1 - Valores adotados para o cálculo dos perfis teóricos.

0 valor de z mostrado é para a polarização o e ÍU-

perfície (100).

A expressão geral do perfil obtido com um difratôme:ro

de cristal duplo é dada pela eq. 111.21, onde as reflctivida«:es

dos cristais são dadas, no-caso do cristal perfeito, pela equação

11.44 ou 11.49 • As integrais da eq. 111.21 nesse caso sõ po.icm

ser calculadas numericamente, e vale a pena fazer algumas cons ide

rações sobre isso. A função R varia rapidamente quando seu argu-

mento é próximo de * 1 (Fig. IV.1), o que significa que o inte-

grando RM(y) RA(6' * ^ I ^ A ' ^
 v a r i a r á rapidamente quando y esti-

ver em t d*
M A ^ A

ver em torno de* zero e de -8'^\^^b
A\ • Num processo numérico de

integração devemos usar mais precisão onde o integrando varia ra-

pidamente. Como nesse caso os pontos críticos dependem de e'. »iue

varia ao longo do cálculo do perfil, devemos ter precisão num in-

tervalo grunde da integração em y. Além disso, a função R, embora

caiu rapidamente para |y|>|l(f;ig. IV.1), tem valores não dcsprc:í

veis num intervalo grande de seu argumento, o que impede que se
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use um intervalo de integração en y pequeno, quando se deseja um
cálculo preciso. Por essas razões, a avaliação precisa de 111.21
por métodos de integração numérica é difícil. Utilizando-se o mé-
todo de integração de Gauss-Legendre, que é um dos mais precisos
e eficientes, o cálculo de um perfil com cerca de 60 pontos exige
aproximadamente 10 minutos de CPU num computador PDP11/45. Por ou
tTO lado, as integrais do numerador de III.21 não são integrais
quaisquer, mas correlações das refletividades do monocromador e
da amostTa. Isso sugere que elas podem ser calculadas através de
transformadas de Fourier, usando-se o conhecido teorema da corre-
lação ,

onde J- designa a transformada de Fourier. Esse caminho pode pare

cer mais longo, pois a própria transformada é uma integral, porém

ele possibilita o uso da técnica de transformada rápida de Fourier

(FFT) , que é extraordinariamente eficiente. Esta forma de cálculo

mostrou ser pelo menos 10 vezes mais eficiente do que o método de

integração. As integrais do denominador de III.21 aparecem natu-

ralmente por esse método, pois a integral de uma função é a sua

transformada calculada na origem. Na Fig. IV.2 mostramos o cálcu-

lo do perfil da reflexão (400), incluindo as duas polarizações , pe-

los dois métodos c na Fig. IV.3 o cálculo do perfil da reflexão (422) ,

polarização o. Vemos que os dois métodos, que têm características ra

ir -—i "" dicalmente diferentes, conduzem a cur-

vas praticamente idênticas, conferindo

confiabilidade aos cálculos. Todas as

curvas teóricas apresentadas daqui em

diante, que sejam, resultado de correl£

çâo, foram calculadas via FFT. No Apên-

Forma típica da função R para um cristal espesso . Os
valores de z e x usados são os da reflexão (400) da
Tabela IV.1.
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a 72

a 48

ti
0.24r-

DELTETA (SEGUNDOS)
FIG.IV-2:Oatçêuração entre o perfil calculado por integração (pontos) e

por FFT (linha contínua) para a reflexão (400)simétrica.

as

-15

OCLTCTA (SECUHDO»

FIG.IV-5:Perfil da reflexão (422) do nonocrcmaâor levantado na situa

ção da figura III-5.a.
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DELTETA (SEGUNDOS)

a 72

a 48

a 24

KLTCTA (SECUNDO»

FIG.IV-3:Ccnparaçao entre o cálculo da correlação para a reflexão (422)
por integração (pontos) e FET (linha contínua): a) situação da fi
gura m - 5 . a ; b) Bituaçao da figura Ill-S.b.
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dice 1 apresenta-se maiores detalhes deste método, cuja utiliza-

ção requer alguns cuidados, bem como a rotina de cálculo da trans_

formada c um programa ilustrativo.

Passemos agora ã comparação entre as curvas teóricas e

experimentais. Nos perfis experimentais a potência difratada med_i

da em cada posição angular da amostra é dividida pela potência do

feixe incidente sobre ela, a qual foi medida como exposto no ítem

II1.5. Isso corresponde exatamente ao denominador da eq. II1.21 ,

de modo que podemos fazer uma comparação absoluta entre teoria e

experiência sem necessidade de fatores de normalização. 0 único

ajuste necessário é o da posição dos picos experimentais , pois

o difratõmetro de cristal duplo é capaz de girar a amostra em pas_

sos angulares bastante pequenos e precisos, porém apenas num in-

tervalo angular de no máximo uns poucos graus. Isso significa que

podemos medir diferenças angulares ao longo do perfil, mas não po

demos medir com precisão a posição angular absoluta do pico em r£

lação â direção do feixe incidente. Porisso, no eixo das abscissas

representamos a diferença do ângulo de incidência em relação ao ângulo

de Bragg, e ao comparar os perfis teóricos e experimentais deslo-

camos estes últimos ao longo do eixo das abscissas, até obter a

melhor coincidência das curvas. Pode-se pensar em efetuar tal ajus_

te fazendo-se coincidir as abscissas dos pontos máximos das cur-

vas teórica e experimental, porém esse procedimento não é confiá-

vel por duas razões. Em primeiro lugar as contagens em torno de

um ponto de máximo são próximas entre si, pois a derivada da cur-

va c nula/e a flutuação estatística da medida impede que se sai-

ba com certeza qual daquelas contagens é realmente a maior. A se-

gunda razão, a mais importante no caso dos perfis estreitos dos

cristais perfeitos, é que as medidas são feitas em pontos espaça-

dos entre si, o que faz com que quase sempre o ponto de máximo

real se situe entre dois pontos medidos. Tentou-se ajustar curvas

pelos pontos próximos do máximo, tais como parábola, gaussiana c

lorentziana, e fazer coincidir o máximo da curva ajustada com o

da teórica. Contudo, verificou-se que os ajustes eram bastante

ruins, com x2 muito altos e variação grande dos parâmetros ajusta

dos quando se modificava ligeiramente a região ajustada, incluin-

do-se ou retirando-se um ponto â esquerda ou direita, o que torna

esse método também pouco confiável. Em função disso optou-se por
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deslocar a curva experimental até que visualmente esta coincidis-

se, coao ua todo. o «ais possível COM a teórica. Esse método é me

lhor do que pode parecer à primeira vista, pois os flanços dos pejr

fis são bastante inclinados e com um número grande de pontos expe

rinentais, o que permite uma grande reprodutibilidade do ajuste .

Todas as curvas teóricas apresentadas neste Item são calculadas

assunindo-sc que os cristais são perfeitos e infinitamente espes-

sos, portanto suas refletividades são dadas pela eq. 11.49. Os per

fis experimentais são apresentados com as barras de erro corresponde^

tes ã flutuação estatística da contagem, que é sua raiz quadrada.

Na Fig. IV.4 encontrados resultados da reflexão (422) do

monocromador e do substrato das amostras, levantados na situação

da Fig. 111.5b. Utilizou-se para a medida da reflexão do monocro-

mador dois pedaços do cristal cortados de regiões adjacentes da

lâmina; para o substrato usou-se um dos pedaços do monocromador

como primeiro cristal. No cálculo teórico considerou-se apenas a

polarização o, dpvido â proximidade do ângulo de Bragg de 45 . Na

situação da Fig. III.5b o fator • |*>M*>AI - 1. de modo que a expres

são geral II1.21 se reduz nesse caso a

IV.1OD m >-

Vemos que • á um bom acordo entre as curvas teórica e experímen .«'1,

o que comprova que os cristais são perfeitos do ponto de vista da

difração dos raios-X e que realmente não é necessário considerar a

polarização *.

0 perfil da reflexão (422) do monocromador, levantado na

situação da Fig. III.5a, esjtá na Fig. IV.5. Nesse caso /|b̂ >A| » |bM|

e portanto a expressão teórica é

w >'•'<;:,::, "'
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a 72

0.48

a 24

-20
DELTETA CSEGUMKS)

a 72

a 48

0. 24 -

KLTETA <K6UNDM>

PIG. IV-4:Perfis da reflexão (422) levantados na situação da figura I I l - 5 . b .
O primeiro c r i s t a l é*monocranodor. O 29 é;a) monocranador;b) subs
trato.
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Constatamos também um bom acordo entre teoria e experiência. Nes-

se caso a refletividade do segundo cristal c 6.4 vezes mais lar-

ga que a do primeiro, e cabe perguntar se essa relação entre lar-

guras é suficiente para podermos desprezar os efeitos da correla-

ção. Na Fig. IV.6 vemos o gráfico da refletividade intrínseca, R, e

da correlação da eq. IV.2. Observamos que essa relação entre largu

ras é insuficiente para que possamos ignorar a correlação, apesar

da relativa semelhança entre as curvas. Na figura encontra-se tam

bem o pico dado pela eq. IV.Ia, onde se observa a drástica influên

cia da correlação enire as refletividades dos dois cristais na d is

posição da Fig. III.5b.

Foi medido também o perfil da reflexão (400) do monocro-

mador e do substrato, que tem contribuição das duas polarizações,

pois seu ângulo de Bragg é aproximadamente 34,5°. Esta reflexão é

simétrica para os cristais (100) deste trabalho, de modo que as

situações das Fig. III.5a e b se reduzem a uma, e |t>M| = |bA| * 1.

A equação III.21 fica então

Pjfl"
IV.3

Os resultados são apresentados na Fig. IV.7. No levantamento do

perfil do substrato foi utilizado como primeiro cristal uma lâmi-

na de silício do Grupo de Óptica de Raios-X e Instrumentação (GORXI)

da UFPR, de características similares â do monocromador do Labor£

tório de Cristalografia, porisso mostramos também o perfil deste

cristal, obtido com 2 pedaços da mesma lâmina (Fig. IV.7b). Nota-

mos um bom acordo entre teoria e experiência, o que confirma que

o monocromador* e o substrato, bem como o cristal GORXI, difra-

tam como cristais perfeitos. Fica confirmado também que a radia-

ção não é polarizada.

A reflexão mais indicada para a amostra B ê a (311), co-

rn > já foi dito no cap. III. Ness/» reflexão os raios-X incidem so-

bre o cristal num ângulo com a superfície menor que 3o, e a pro-

fundidade de penetração da radiação é de 0,8wm. A medida que a
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OELTETA (SECIMDOS)
FIG. IV-6: Inf luência da correlação na curva medida.

a 72

0.48

a 24

OCtTETA (SCCUNDOS>

FIG.IV:7:Perfis Ai reflexão (400):a)primeiro cristal OORXí, 29 cristal
subs troto; b)dois pedaços do cristal QORXI; c)monocrcnwidor.
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0.72

P. 41

a 24 -

OELTETA (SECUCOS)

0.72

0.48

a 24 •

BELTCTA
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incidência dos raios-X se torna mais rasante e a profundidade de

penetração diminui as irregularidades da superfície se torna* mais

importantes. 0 monocromador. ao contrário das amostras e substra-

tos, não tem a superfície especularmente polida, o que colocou em

dúvida se sua refletividade na reflexão (311) seria a do cristal

perfeito. Para esclarecer este ponto, levantou-se o seu perfil da

reflexão (311) utilizando-se como primeiro cristal aquele perten-

cente ao GORXI. que também não tem a superfície especularmente po

lida. 0 perfil foi levantado na situação da Fig. IlI.Sa, o que tor

na a refletividade do segundo cristal mis de 16 vezes mais larga que

a do primeiro. Isto significa que podemos considerar ̂ (^'^^I^AI/) " R^(B')

no intervalo de y em que 1^ é relevante e tirá-la fora da inte-

gral. Km outras palavras, podemos ignorar a correlação entre as

refletividades. Dessa forma III.21 se escreve como

IV.4

As duas polarizações devem ser consideradas', pois e * 28° ( Tab.

II 1.1). No cálculo de IV.4 as integrais do denominador foram com-

putadas usando a regra de Simpson. Os resultados estão na Fig. IV.8 .

Há um bom acordo entre as curvas teórica e experimental, compro*

vando que as irregularidades da superfície não são significativas

nas condições de incidência da reflexão (311) e que a correlação

não c relevante, na situação da Fig. IlI.Sa.

Observemos que os resultados deste item mostram que, den

tro da precisão destas medidas, o substrato crescido pelo método

Czochralski difrata os raios-X como um cristal perfeito . embora

sua quantidade de oxigênio seja maior que a dos cristais cresci-

dos por fusão zonal
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a 75

aso

I>
I

a 25

OQJETA

Fig. IV-8: Perfil da reflexão (311) levantado na situação da fi-
gura III-Sa. Prineiro cristal GORXI, segundo cristal
monocronador.
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IV.2 - Cálculo da refletividade das amostras

IV.2.1 - Forma funcional da deformação

A solução ideal do problema da determinação de deforma-
ções superficiais em monocristais através de perfis de linha de
reflexões de Bragg seria, evidentemente, calcular,a partir do pe£
fil de reflexão, a deformação da amostra em função da profundida-
de (perfil de deformação). Infelizmente tal solução não è* viável
pois só se sabe fazer o contrário, isto e, a partir do perfil de
deformação calcular o perfil de reflexão de Bragg. Por causa dis-
so precisamos assumir uma forma funcional para a deformação , a
qual deve ter parâmetros que possam ser ajustados de modo a que o
perfil de reflexão calculado seja o mais próximo possível do obtî
do experimentalmente. A escolha dessa forma funcional baseia-se
naturalmente no processo de preparação da amostra. Nas amostras
deste trabalho a deformação é provocada pela introdução na matriz
de silício de impurezas de raio atômico diferente daquele do siH
cio, causando uma alteração no espaçamento.entre os átomos e por-
tanto uma deformação da rede cristalina. A deformação da rede é
proporcional ã concentração do dopante, desde que esta não exceda
um valor crítico* ' ', portanto utilizaremos a forma funcional do
perfil de concentração He impurezas para o cálculo da refletivida
d", das amostras.

As condições de difusão são uniformes sobre a superfície
da lâmina, logo a concentração de impurezas dependerá apenas da
profundidade, z, na lâmina. 0 fluxo de átomos por unidade de área
e tempo é proporcional ao gradiente da concentração e de sentido
oposto a este, ou seja,

onde C é a concentração de injpurezas c z o versor que aponta para den-
tro da lâmina. A grandeza D é chamada coeficiente de difusão. Da
conservação io número de partículas temos que

Tt * az " °»

portanto
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onde assumimos que o coeficiente de difusão é constante. E£

ta é a equação de difusão, e sua solução dependerá das condições

de contorno, que por sua vez são definidas pelo processo de difu

são. Para a amostra B temos evidentemente C(z,0) • 0. A presença

da fonte de dopante durante todo o processo de difusão matem uma
* Í1V-4}concentração constante na superfície , Cs, de modo que C(0,t) = Cs.

Como última condição de contorno temos lim C(z,t) » 0. A solução

de IV.5 é apresentada nos livros texto de métodos matemáticos ~ ,

sendo dada por

C(z,t) = Cs|l - erf(—t-)j, erf(x) = —
2 /Dt /ir

IV.6

Este processo de difusão produz altas concentrações superficiais,

geralmente próximas do limite de solubilidade sólida do dopan-

tenv-4)
No caso da amostra A a primeira etapa de difusão , por

ser curta e feita a uma temperatura mais baixa, produz uma cama-

da dopada rasa, a qual atua como fonte de dopante na segunda eta

pa do processo. A quantidade de dopante por unidade de área des-

ta fonte será CQx, onde CQ e a concentração média e x a espessu-

ra da região dopada. Para a segunda etapa do processo as condi-

ções de contorno serão então lim C • 0 e C(z,0) • C x«(z), onde
z-n» o

aproximamos a camada dopada rasa por um 6 de Dirac. Com essas con
dições a IV.5 será satisfeita por

A presença de impurezas na lâmina tem efeitos distintos

cm direções paralelas e perpendiculares â superfície. A altera-

ção da distância interatômica ao longo de uma das superfícies ten

deria a curvara lâmina. Isso porém não acontece, porque a difu-

são ocorre nas duas faces, de modo que a distância interatômica

ao longo da superfície não se altera em relação à do cristal pej_

feito e as faces continuam planas. Isso significa que o cristal

fica tensionado, uma vez que o espaçamento interatômico do cris-

tal perfeito não é o de equilíbrio quando há impurezas. Já na di
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reção perpendicular ã superfície ocorre uma dis.orção da rede ,

proporcional à concentração . Sendo essa distorção unidimen-

sional. e as faces da lâmina continuando planas, podemos usar a

cq. 11.85 para calcular a refletividade da amostra, com

f(z) = EC(Z), IV.8

onde e é o coeficiente de expansão ou contração da rede. Da eq.

11.60 para os vetores da rede do cristal distorcido c lembrando

que f(z) = |p obtemos

iv.9

onde a- é a componente de ã. na direção do versor z normal a su-

perfície e ã. é a componente de ã- paralela ã superfície. Vemos

de IV.9 que e > 0 quando o dopante provoca uma expansão da rede

e e < 0 quando ele a contrai, pois evidentemente C(z) > 0.

Os raios-X são sensíveis apenas â deformação f(z) ("strain"),

porisso para se determinar o coeficiente e é necessário medir a

concentração através de outra técnica. Usaremos os coeficientes

determinados por Fukuhara e Takano , que mediram a deforma-

ção através da técnica descrita neste trabalho e a concentração

através da resistividade.

IV.2.2 - Método de cálculo da curva de refletividade

«

Vimos no item IV.1 que os substratos podem ser consider^

dos cristais perfeitos com relação ã difração de raios-X. Além di£

so, podemos considerá-los infinitamente espessos, pois sua refle-

tividade c adequadamente descrita pela eq. 11.49. Isso nos permi-

te ignorar na difração das amostras a camada distorcida, de uns

poucos microns de espessura, próxima â superfície • - t , pois neŝ

sa profundidade a intensidade dos raios-X é desprezível. Podemos

então, como mostramos no item II1.2, resolver a equação 11.85 com

a condição inicial X'Ai) • ^ f(A.), apesar da difusão existir

nas duas faces da lâmina.

Tentou-se inicialmente calcular X através da série 11.89 .
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Evidentemente fazemos a expansão em torno de A ^ c como precisa-

mos de X(0) devemos somar uma série da forma

Lembremos que A. = y» , t. sendo uma profundidade em que a defor-

mação já tenha se tornado desprezível. Vemos que devemos ter A.>1

nas situações de interesse, pois caso contrário a deformação é r£

sa demais para ser analisada pela reflexão em questão, conforme

vimos no item III. 2. Portanto, ã medida que n aumenta, A*? também

aumenta. Por outro lado, observou-se que a série converge de ma-

neira extremamente lenta, tornando necessária a utilização de

um número enorme de termos na série. Uma experiência com um per-

fil tlc deformação gaussiano mostrou que mais de 250 termos são ne

cessúrios. lissa circunstância, aliada ao fato de A,>1, acaba pro-

vocando "overflow" numérico no computador. Apesar do considerável

esforço feito, não foi possível realizar o cálculo de X por este

método. Tentativas usando a serie 11.93 resultaram igualmente in-

frut íferas.

Foi então necessário usar um método numérico para calcu-

lar X. Como queremos determinar os parâmetros da deformação atra-

vés da comparação entre os perfis de reflexão calculados e os ex-

perimentais é importante que a soluça" calculada seja precisa, pa_

ra que não sejam introduzidos erros numéricos que nada têm a ver

com a técnica ou as amostras, e que podem distorcer e dificultar

a interpretação dos resultados, bem como pSr em dúvida sua confi£

bilidade. Por outro lado, o método escolhido deve ser eficiente

pois para calcular cada ponto do perfil de reflexão é necessário

resolver a equação diferencial desde A • A. até A • 0, de modo que

para se obter todo um perfil o tempo de processamento pode ser

grande. Considere-se ainda que para se ajustar os parâmetros do

perfil de deformação é necessário calcular o perfil de reflexão

várias vezes. No Apêndice 2 apresentamos uma rotina confiável quan

to ã precisão dos resultados e otimizada quanto ã velocidade de

processamento, cujo desenvolvimento requereu bastante tempo, bem

como algumas observações sobie sua utilização.

Antes de apresentarmos os resultados das amostras é con-

veniente mostrarmos a influência dos parâmetros do perfil de de-
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formação na rcfletividade de um cristal. Já vimos que as quantida_

des importantes são a profundidade de penetração da distorção e o

seu valor máximo. Na Fig. IV*.9 apresentamos os perfis da reflexão

(42Z) , calculados para alguns valores da deformação na superfície

(S) c profundidade de penetração (P) de um perfil de deformação

gaussiano. De imediato vemos que o pico alto e estreito cm torno

de zero c produzido pelo substrato perfeito s a região ã direita

dele pela camada distorcida, pois â medida que a deformação dimi-

nui e se torna mais rasa a região lateral diminui de intensidade

e se aproxima do pico, enquanto este se torna mais alto. As cur-

vas foram calculadas para uma contração da rede, porisso a d ifra-

ção da camada distorcida ocorre em ângulos de incidência dos raios-X

maiores que os do substrato. Isto está de acordo com o que cspera_

ríamos de considerações elementares a partir da lei de Bragg, pois

a uma redução da distância interplanar corresponde um aumento do

ângulo de Bragg, para um dado x. A difração da camada distorcida

consiste em um máximo principal e uma sucessão de máximos secunda

rios, situados entre o principal e o pico do substrato. Vemos que

Ti medida que .1 de formação aumenta, isto c, S aumenta, p;ir;i um da-

do valor de I', o máximo principal se afasta do pico do substrato

c este intervalo é preenchido com máximos secundários, que não a-

parecem para deformações menores. A relação de intensidades entTe

o máximo principal e o pico do substrato é pouco influenciada pe-

lo aumento da deformação. Quando a profundidade da camada distor-

cida, P, aumenta observamos um aumento da intensidade da região â

direita do pico do substrato, e uma redução da intensidade deste,

ou seja, aumenta a intensidade de difração da camada distorcida

em relação ã do substrato'. Portanto, o comportamento da refletiv_i

dade em relação ao valor da deformação e sua profundidade estão de

acordo com os critérios do item II1.2. Além disso, vemos que a dis

tância entre os máximos secundários, para um dado P, diminui a me_

dida que nos aproximamos do pico do substrato, e que essa distân-

cia diminui como um todo quando P aumenta. Podemos então interpr£

tá-los como as franjas de "PendellBsung" ' ' da camada distO£

cída rasa, de maneira análoga à do cristal perfeito pouco espesso.

Note porém que a analogia não é completa, pois no cristal distor-

cido os máximos aparecem apenas de um dos lados do máximo princi-

pal, entre este e o pico do substrato. Devemos observar ainda que
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FIG.IV-9:Simulação de perfis da reflexão (422) para CuKa, polarização a, superfície (100) e perfil de

deformação gaussaino. Na legenda de símbolos S é a deformação na superfície t»0 (multiplica

da Dor 10 ) e P a profundidade onde a deformação dimimui por um fator 10, em um.
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as grandezas S e P do perfil de deformação não têm efeitos complc

tamente independentes nas características da refletividade, pois

notamos que para um dado S a separação entre o máximo principal

e o pico do substrato aumenta ligeiramente à medida que P aumenta ,

e que para um dado P a intensidade tanto do pico do substrato co-

mo dos máximos ã sua direita diminui ligeiramente quando S aumen-

ta. Finalmente, constatamos que nem a separação entre o máximo

principal e o pico do substrato nem a relação de intensidades en-

tre eles variam linearmente com S c P, respectivamente.

IV.3 - Amostra com difusão de fósforo: resultados e discussões

0 perfil da reflexão (422) da amostra A foi medido na sî

tuação da Fig. II I.5a, com o monocromador como primeiro cristal ,

c c mostrado na Fig. IV.10. Vemos que ele apresenta uma forma si-

milar aos da Fig. IV.9, com um máximo principal e alguns máximos

secundários intensos e perfeitamente separados do pir^ do substra

to. Essas características facilitam bastante o ajuste dos parâme-

tros do perfil de deformação, e mostram que a escolha da reflexão

feita pelos critérios do item III.2 foi bastante adequada ã análi_

se pretendida.

No cálculo teórico não é preciso considerar a polariza-

ção * , como mostramos no item IV. 1. Conforme vimos no item IV.2.1

usamos para o perfil de deformação a mesma forma funcional do per

fil de concentração de dopante, que no caso da amostra A é dado

pela eq. IV.7. Assumimos portanto f(z) = S e" , onde S e a de

vem s«r ilctcrmiii.-nlos de modo a se ohter o melhor acordo entre as

ref let ividades calculad.-i e medida. Vimos no item anterior que as

características do perfil de reflexão importantes para a determi-

nação dos parâmetros do perfil de deformação são as posições angu

lares dos vários máximos e a relação de intensidade entre eles e

o pico do substrato. Em razão disso utilizou-se como principal cri

tério de qualidade do ajuste da curva teórica à experimental a con

cordância das posições angulares dos vários máximos. Ao comparar

estas duas curvas precisamos ainda levar em consideração a corre-

lação das refletividades. A separação entre os vários máximos que

se observa na Fig. IV.10 I bem maior que a largura da refletivida

de do monocromador, na situação da Fig. IlI.Sa. Dessa forma, a cor
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Fig. IV-10: Perfil da reflexão (422) da amostra A. A linha contí-
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nua e o calculo teórico, sem correlação, para S* 2.83x 10
e P s 4.3mn.
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relação não deve afetar as posições angulares e o número de máxi-

mos da refletividade da amostra, logo não deve ser importante pa-

ra o ajuste dos parâmetros. A largura do pico do substrato é pou-

co maior que a do cristal perfeito e portanto essa região da cur-

va deve sofrer uma certa modificação, similar à que se observa na

Fig. IV.6. Como esta modificação é pequena, também não deve in-

fluenciar no ajuste. Portanto, a correlação não foi levada em con

sideração na determinação de S e a.

0 ajuste dos parâmetros foi feito avaliando-se visualmen

te a concordância das posições dos máximos da refletividade medi-

da com os de curvas calculadas com diversos valores de S e a. Des_

sa forma obtem-se S = 2.8 x 10" e P * 4.3 m. onde P • a /tnlO é

a profundidade onde a deformação cai por um fator 10. Tomou-se co

mo profundidade de condição inicial, t., aquela em que a deforma-

ção fosse 10" do valor da superfície. Após o ajuste fez-se nova-

mente o cálculo tomando-se t̂  onde a deformação é 10 do valor da

superfície c obteve-sc uma curva coincidente com a a.itcrior.o que

mostra que os resultados não estão influenciados por um eventual

truncamento do perfil de deformação. A precisão numérica da solu-

ção da equação diferencial foi garantida calculando-se a rcfleti-
-4 -6vidade com os valores 10 e 10 do parâmetro EPS da rotina Dif-

sub (Apêndice 2). Obteve-se também curvas coincidentes. A curvateó

rica calculada com estes parâmetros também é mostrada na Fig. IV.10.

0 acordo com a experiência é satisfatório, exceto nos extremos das

curvas e no máximo secundário vizinho ao pico do substrato. Não se

utilizou um método de ajuste que minimizasse o x2 . por diversas

razões. Ém primeiro lugar, a presença de diversos máximos no per-

fil experimental possibilita um ajuste visual rápido e preciso .

Além disso, a ponderação dos pontos experimentais com o inverso

da variãncia, que normalmente é utilizado no cálculo do x2• tende

a priorizar os pontos do pé do perfil, onde a intensidade é mais

baixa. Essa região porém geralmente é a mais afetada pelos defei-

tos presentes na amostra, o que a torna menos confiável para o ajus

te dos parâmetros do que as rufiões de intensidade mais alta. Na

Fig. IV.10 vemos que as maiores discrepâncias entre as curvas cal

culada e medida ocorrem justamente nessa região. Seria então ne-

cessário introduzir erros fictícios que correspondessem à pondera

ção desejada. Outro fator a considerar é que o método automático
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de ajuste necessita da derivada da refletividade em relação a ca-

da parâmetro a ser ajustado. Como a derivada só pode ser obtida

numericamente e neste caso temos dois parâmetros, para cada itera

ção seria necessário calcular no mínimo três curvas, e com bastan

te precisão, para que as diferenças entre números próximo* que orar

rem no cálculo da derivada não sejam mascaradas por erros numéri-

cos. Vemos então que o método de «inimização do x2 exige um gran-

de tempo de processamento. Em vista das dificuldades deste método

c tio hum result :ulo obtido com o ujuste visual julgou-se que os e-

ventuais pequenos refinamentos que se possa conseguir através de-

le não justificam o esforço necessário.

No gráfico da Fig. IV.10 além da translação do perfil ex

pcrimental descrita no item IV.1 foi necessário fazer uma normal^

zação dos pontos experimentais para que se ajustassem â curva teó

rica. Esse problema não ocorreu apenas com os perfis das amostras ,

mas também com alguns dos perfis de cristais perfeitos. Um exem-

plo é o perfil da reflexão (422), medido na situação da Kig. III.5a,

dos cristais GORXI (os mesmos da Fig. IV.7b). Este perfil c mos-

trado na Fig. IV.11. 0 bom acordo entre teoria e experiência ob-

servado só foi possível graças a una normalização conveniente. Pe

los outros perfis destes cristais sabemos que são perfeitos; além

disso, as curvas da Fig. IV.11 têm a mesma forma funcional, dife-

rindo entre si apenas por um fator constante. Ê extremamente pro-

vável, portanto, que a diferença de um fator constante da Fig. IV.11

não se deva a uma discrepância entre a difração dos cristais e a

previsão teórica. Note que o problema ocorrido com a amostra A tam

bem aconteceu COM um crist»l perfeito, o que elimina a hipótese

de que a discrepância seja causada pela deformação, e portanto não

compromete a sua análise. Uma possível explicação para esse pro-

blema é que a fenda colocada antes do segundo cristal (Fig. III.5a)

é difícil de ser alinhada de modo que o feixe que a atravessa in-

cida todo sobre o cristal. Um ervo em seu posicionamento pode fa-

zer com que apçnas parte desse feixe incida no cistal, provocan-

do um erro na medida do feixe direto. Finalmente, deve-se obser-

var que Fukuhara e Takano " ' também fizeram a normalização do

perfil experimental de modo a ajustá-lo ao teórico.

Para comprovar que a correlação não afeta a determinação

dos parâmetros do perfil de deformação calculou-se a correlação da

curva teórica da Fig. IV.1C com a refletividade do monocromador ,
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FIG.IV-11:Perfil da reflexão (422) dos cristais GORKI, levantado na

situação da fif.lll-S.a. Os pontos experimentais foram noxna

lizados para se ajustar â curva teórica.
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nc.IV-12:PorfU da .eflexãc (422) da amostra A. A linha contínua é a

oorrçlr*çno da curva da Plg.IV-10 OOM a refletividade do mono



90.

da mesma forma que na eq. IV.2. 0 resultado c Mostrado na Fig. IV. 11

Vemos que a concordância das posições angulares dos máximos não ê

aTctadn. e qu>? o acordo na região ã esquerda do pico do substrato

c Melhor, devido ao alargamento do pé do pico ( veja Fig. IV.6).

Fica então comprovada a argumentação anterior de que a correlação

não influi no ajuste dos parâmetros. Há também uma redução na re-

fletividade em relação â Fig. IV.10, o que significa que o fator

de normalização é na verdade um pouco menor.

Para avaliar a sensibilidade da técnica ã forma funcio-

nal 4o perfil de deformação fez-se o ajuste de parâmetros assumin

do-se várias formas para f(z). Os resultados são mostrados na Tab.

IV. 2 e na Fig. IV. 13. Para as duas parábolas e a reta tomou-se a pro

fundidade inicial t. como aquela onde f(z) * 0. Para a lorentzia-

na e erfe procedeu-se como no caso da gaussiana. £ evidente que a

técnica é sensível ã forma funcional da distorção da rede, o que

permite que seja utilizada para testar modelos de deformação. Além

disso, vemos da T;ih. IV.2 que os parâmetros determinados assumin-

do-se diferentes formas funcionais também são diferentes, daí a

importância de se usar a forma funcional correta. Portanto, deteir

m-in ações confiáveis do perfil de deformação exigem um bom acordo

do perfil de reflexão calculado com o medido, não apenas das posi^

ções dos máximos, mas também de suas intensidades. Os gráficos da

Fig. iV.13 foram feitos normalizando-se o perfil experimental ao

teórico em cada caso; observe-se que disso resultam fatores de nor

malização diferentes. £ claro que o fator correto é único, porem

não o conhecemos e portanto não podemos fixá-lo.

f(2)

S/(l • z 2/a 2) 2

S erfcfz/a)

S(z2_/a2 - 2z/a • 1)

S(l - z/a)

S(l - z2/a2)

S x IO4

2.83

3.0

3.4

3.36

3.21

2.74

P(vm)

4.3

8

S.O

4.5

3.8

3.2

Figura

IV.10,12

IV.13a

IV.13b

IV.13c

IV.13d

lV.13e

Tabela IV.2 - Valores dos parâmetros obtidos com diferentes for-
mas funcionais para f(z). P € a profundidade onde
f(z) ê 10 vezes menor que na superfície.
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Fig. IV-1S: Perfil da reflexão (333) s^
métrica de uma amostra de
silício com difusão de fós-
foro, reproduzido de Fukuha
ra e Takano*1"31.

FIG. IV-14:Coeficiente de difusão do Fósforo no Silício, reproduzido
de Fair " '. n é a concentração de portadoreç,.
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Das Figs. IV.12 e 13 vemos que das formas funcionais con
sideradas a gaussiana ê sen dúvida a melhor, confirmando o que su
púnhamos a partir do processo de difusão a que foi submetida a a-
mostra. Da profundidade de penetração da distorção, P, e da cq.
IV.7 podemos calcular o coeficiente de difusão D. Temos que r * 4Dt4hlO
e como a etapa de penetração durou 160 minutos obtemos imediata-
mente D • 2.1 x 10 cm /scg. Por outro lado, da Fig. IV.13 cons-
tatamos que a intensidade da região entre o máximo principal c o
pico do substrato diminui ã medida que a forma funcional do per-
fil de deformação cai mais rápido, tornando mais nítida a frontei^
ra entre a camada distorcida e o substrato perfeito. Em vista di£
so, a discrepância no máximo secundário vizinho ao pico do subs-
trato observada na Fig. IV.12 sugere que a deformação na amostra
A diminui mais rápido do que uma gaussiana.

No item IV.2.1 apresentou-se a .solução da equação de di-
fusão supondo-se que o coeficiente de difusão D e constante. Po-
rem, o coeficiente de difusão do fósforo no silício varia com a
concentração. Essa variação é mostrada na Fig. IV.14, reproduzida

de Fair* . 0 coeficiente de contração da rede para o fôsfo-
-24' 3 ~ (I -4 >

ro, c , e -3.1 x 10 cm /átomos, para uma lamina (100) . Para
estimar a concentração superficial podemos usar o valor de S da

1 9 -•*gaussiana; pela eq. IV.8 obtemos então uma concentração de 9.2x10 cm
na superfície da lâmina. Vemos da Fig. IV.14 que essa concentra-
ção c muito próxima do ponto em que o coeficiente de difusão dei-
xa de ser constante, para 1100°C. Lembrando que na segunda etapa
do processo de difusão da amostra ocorre apenas uma penetração do
dopante, vemos que a concentração superficial diminui nessa eta-
pa, indicando que ela era superior a 10 cm no seu início. Por-
tanto o coeficiente de difusão não pode ser considerado constante
durante a etapa de penetração,o que significa que o perfil de.con
centração, e portanto o de deformação, não serão descritos por uma
função estritamente gaussiana. Isto corrobora a indicação de que
a discrepância observada na Fig. IV.12 se deva ao fato de a defo£
mação não ser uma função gaussiana. Dessa forma, o coeficiente de
difusão calculado acima deve ser interpretado apenas como um va-
lor efetivo. Ele c maior que o valor constante da Fig. IV.14 ,
- 1 x 10"1 cm /seg (o qual foi usado para estimar a profundidade
de penetração referida no item II1.4), o que é de se esperar, pois



95.

no início da etapa de penetração a concentração c mais alta. To-

davia, c preciso não dar importância demasiada ao acordo entre o

valor efetivo de D e o obtido da Fig. IV.14 pois isso nem sempre

ocorre. Consideremos por exemple a amostra analisada por Fukuhara

e Takano , que foi difundida a 1000°C por 3 horas. Sua conecn

tração superficial ê 1.4 x 10 cm e da Fig. IV.14 esperaríamos

que sua profundidade de penetração P fosse maior que l.-lum. quan-

do na verdade é lum. Portanto, não é muito útil falar de um coe-

ficiente de difusão constante nessa faixa de concentrarão , onde

ele varia rapidamente. Mais importante é podermos perceber atra-

vés da análise do perfil de reflexão que a concentração cai mais

depressa que o previsto pela teoria elementar de difusão, o que

mostra que a técnica pode auxiliar no estudo desse fenômeno.

Como o principal objetivo deste trabalho é implantar a

técnica de determinação de deformações superficiais atravér de per

fis de reflexão de Bragg, é útil comparar os resultados obtidos

aqui com os melhores relatados da literatura, que são dos de Fuku

hara e Takano ' . Na Fig. IV.15 reproduzimos um dos resulta-

dos destes autores para uma difusão de fósforo " . Vemos que o

acordo entre teoria e experiência só é melhor que o da Fig. IV.12

nos lados do pico do substrato. 0 valor máximo da concentração na

amostra cujo perfil de reflexão é mostrado na Fig. IV.15 e-2.5x10 cm.

Atribuimos a isso o melhor acordo obtido por Fukuhara e Takano ,

pois para uma concentração de dopante mais baixa ocorrem menos de

feitos na rede, possibilitando um melhor acordo no lado esquerdo

do pico do substrato. Além disso, nessa região de concentração o

coeficiente de difusão é constante e o perfil de concentração é

bem descrito por uma gaussiana. Isso foi comprovado por Fukuhara

c Takano através de medidas de resistividadc. Assim, utilizando a

forma funcional correta para o perfil de deformação estes autores

obtiveram um acordo melhor com a experiência no lado direito do pi

co do substrato. Um resumo,.o melhor acordo obtido por Fukuh:<ra c

Takano se devç ãs características da amostra e não da técnica de

raios-X. Podemos então afirmar que a técnica de determinação de

deformações superficiais através de perfis de reflexão de Bragg

foi bem utilizada neste trabalho, tendo produzido oons resultados.
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IV.4 - Amostra com difusão de boro: resultados e discussão

0 perfil da reflexão (311) da amostra B foi medido na sî
tuação da Fig. IlI.Sa, com o cristal GROXI cnmo primeiro cristal,
e * mostrado na Fig. IV.16. Observamos que a difração da camada
distorcida se prolonga até regiões angulares distantes do pico do
substrato, o que indica uma deformação acentuada da camada super-
ficial. Notamos ta.ibém a ausência de máximos secundários; isto tor
na mais difícil o ajuste da profundidade de penetração, pois esta
deve ser determinada agora pela relação de intensidtJe entre a d£
fração do substrato e da camada distorcida, que é um critério me-
nos preciso do que o usado na análise da amostra A.

No cálculo teórico da refletividade podemos, como vimos
no ítem IV.1, ignorar a correlação das refletividades, mas as duas
polarizações devem ser consideradas. Assumimos, conforme vimos no
item IV.2.1, f(z) = S erfc(z/a), que tem a mesma foima da cq. IV.6.
Da expressão IV.6 esperamos que a - 2/Dt. 0 coeficiente de difu-
são do 6 no silício é - 0.3 x 10~ cm/seg e o tempo de difu
são da amostra é 2 horas, de modo que devemos ter w - lym.

Um cálculo da refletividade com S * 1.8 x 10~ e a - lvm
também é mostrado na Fig. IV t Os dados foram normalizados para
se obter uma coincidência a{ - usada entre as curvas teórica e ex
perimcntal na região de duração da camaOa distorcida. Observamos
que o valor de S é razoável. porJm o coiupleto desacordo da rela-
ção de intcnsidndes entre a difração do pico do substrato e da ca_
mada distorcida indica que a dsv* ser bem maior que lpm. Por ou-
tro lado, Fukuhara e Takano* " ' mostraram que o coeficiente e p£

ra o boro no silício é -7.2 x 10" cm /átomo, para uma lâmina (111),
* 1 7 7

e que pa/a uma lamina (100) devemos ter e,lnn% • T-hnr
c 11111 • Des-

-24 * 4 U U ' 1.99 llllj

sa forma obtemos cf1001 "" 8'9 x 10 m / a t o m o« Usando o valor
de S vemos que a concentração na superfície da lâmina deve ser
- 2 x 10 cm""\ ''Assa região de altas concentra;õe-. o coeficiente
de difusão do B, assim come o do fósforo, não ; constante ,
Fair " , mostra que o perfil de concentração de B pode ser des-
crito, na região de alta conec...ração (> 10 cm" ) , por uma fun-
ção da forma C - C$(l-(|) ' ). Esta função cai bem mais lentamente
que uma erfe, o que corresponde a uma profundidade de penetração
maior. Tentamos então um ajusre com f(z) dessa forma, Na Fig. IV.17
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OELTETA (SEGUNDOS)

FIG.IV-16:Pcrfil da reflexão (311) da amostra B. A curva teórica é ca l_
culada para un per f i l de deformação do t i p o erro ocnplementar,
cem S=1.8xlO~ e a=l mn.

0.4

OaTCTA (SEGUNDOS)
FIG.IV-17:Perfil da reflexão (311) da amostra B. A curva teórica é caleu

lada para a deformação referida no t e x t o , can S»1.6xlO"4 e
a« 2 .3 um.
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mostramos o resultado para S • 1.9 x 10* e a • 2.Sum. E evidente
que o problema não foi resolvido, apesar da profundidade de pene-
tração ser bem maior. Decidiu-se então voltar a um perfil de de-
formação do tipo erfe e ajustar a de modo a obter a correta rela-
ção de intensidade entre as duas regiões do perfil de reflexão .
Obtém-se então S • 1.6 x 10 e a * 2.Sua. 0 resultado é mostrado
na Fig. IV. 18 , onde vemos que o ajuste não ê bom. Constatamos em
particular que o pico do substrato do perfil experimental é muito
mais largo que o teórico, indicando a presença de uma grande quan
tidade de defeitos no cristal. Normalmente o aumento da largura
de um pico de difração é acompanhado de uma redução da sua inten-
sidade máxima. Portanto, a determinação da profundidade de pene-
tração da distorção a partir da relação de intensidades das duas
regiões do pico deixa de ter significado.

Schwuttkc c Queisser* " ' mostraram que a difusão de bo-
ro no silício em altas concentrações provoca o aparecimento de dejs
locações no cristal. Estes autores observaram a formação de gran-
de número de deslocaçôes após uma difusão a 1100 C, mesma tcmpcr£
tura da- amostra B, de apenas 30 minutos. £ evidente poTtanto que
a rede cristalina da amostra B, que foi submetida a uma difusão
de 2 horas, foi fortemente danificada pela presença do dopante.
Hssc dano não se restringe à região dopada,' pois Qucisscr
mostrou que as deslocações se propagam bem além da região difundi_
da. lista esclarecida então a razão do desacordo entre teoria e ex
periencia no caso da amostra B. Pode-se ainda tentar atribuir es-
se desacordo a desvios na proporcionalidade entre concentração e
deformação, o que faria com que a forma funcional dos dois perfis
fosse diferente*. Porém, isso não explica a discrepância da largu-
ra do pico do substrato, pois este é produzido pelo substrato não
dopado; a camada distorcida pode afetar apenas sua intensidade ,
não sua largura. Esse raciocínio é confirmado pelas simulações a-
presentadas no item anterior.

Concluímos então que a presença de uma grande quantidade
de defeitos na rede provoca um desacordo grande entre os perfis
de reflexão calculados e medidos. Esse desacordo não permite que
se determine uma forma funcional para a deformação, e muito me
nos que se ajuste parâmetros. A única informação que se pode ob-
ter é uma indicação da presença dos defeitos. Portanto, a técnica
descrita neste trabalho não pode ser aplicada com proveito nesses
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OELTETA (SEGUNDOS)
FIG.IV-18:Perfil da reflexão (311) da amostra B. A curva teórica é calculada por um perfil de deforma

ção^do tipo erro complementar, com S=1.6xlO~ e a»2.5 um.
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casos.

IV.5 - Considerações sobre a aplicabilidade da técnica à detcrwina-
ção de perfis de deformação c concentração de impurezas

Do que foi relatado podemos ver que a técnica aqui des-
crita possibilita 3 análise de deformações superficiais unidimen-
sionais cm monocristais desde que a deformação não produza defei-
tos na rede cristalina, ou seja, esteja dentro do limite elástico
do cristal. Nessa situação a técnica é sensível ã forma funcional
do perfil de deformação, o que permite decidir entre várias for-
mas propostas. Os limites de sua aplicabilidade são determinados
essencialmente por 2 características da deformação: valor máximo
e profundidade de penetração (P). Os critérios apresentados no
item III.2 indicam quais reflexões e comprimentos de onda são mais
indicados cm cada caso. £ necessário que a profundidade onde a de
formação tenha diminuído por um fator 10 seja comparável à profun
didude de penetração da radiação. Esta diminui ã medida que aumen
ta a assimetria da reflexão. A reflexão (311) de uma lâmina (100)
de silício com CuKa* é bastante assimétrica, pois o feixe inciden
te forma um ângulo de 3o com a superfície. Como a profundidade de
penetração da radiação nesse caso é de 0.8pm, podemos estimar que
a proíundidadc mínima de penetração de una deformação analisavel deve ser cer.
ca de 0,4 rnn no caso do silício. Há também um limite máximo para a
relação V/l, pois se ?>>t os raios-X não atingirão o substrato e
não teremos uma referência angular para ajustar a posição dos má-
ximos da região distorcida, o que impossibilita o ajuste do valor da
deformação. Simulações mostraram que para P - 5/ ainda existe o
pico do substrato, o que possibilita que se analise deformações
relativamente profundas, com P - 8pm, com CuKa. £ possível aumen-
tar bastante esse limite usando-se radiações mais penetrantes, co
mo VtoKci ou AgKa. A sensibilidade do perfil de reflexão ã deforma-
ção diminui â medida que a profundidade de penetração da radiação
diminui. Para uma profundidade típica de penetração; l.5»m, vemos
da Tab. II 1.2 que deformações cujo vulor máximo seja • IO~ ainda
podem ser analisadas. Deformações ate 10 vezes mais fracas podem
ser estudadas com AgKa c reflexões de alta ordem, como podemos ver
da Tab. II 1.2, desde que sejam profundas, com P > 8um. Deve-se no
tar que a utilização de radiações de pequeno comprimento de onda
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tea o inconveniente de reduzir a largura angular dos picos de di-
fração, tornando necessário o uso de passos angulares de centési-
mo de segundo na sua medida, o que exige arranjos experimentais es_
peciais.

Perfis de concentração de impurezas podem ser analisados
a partir Ja deformação que provocam na rede. Dessa forma, c eviden
te que a impureza precisa distorcer a rede, sem criar defeitos. Pojr
tanto a quantidade de impureza não pode exceder um valor critico,
a partir do qual surgem os defeitos. £ claro que esse limite é tan
to menor quanto maior for o coeficiente de deformação, t. Para uma
dada impureza verifica-se ~ ' que esse limite depende da do-
se, ou seja, da integral do perfil de concentração, e não da con-
centração superficial. A concentração máxima deve ser suficiente
para que o valor máximo da deformação esteja dentro dos limites
dados no parágrafo anterior. Em geral c - 10" cm /átomo, de modo
que é possível investigar perfis com concentração superficial * 10 cm",
o que mostra que por esta técnica podemos estudar perfis de impu-
reza na região de altas concentrações. Em estudos de difusão isso
não-parece ser uma limitação importante, pois é nessa região que
surgem os desvios em relação ã teoria de difusão elementar .
Vimos, no caso da amostra A, que podemos medir o coeficiente de
difusão, ou constatar que ele não é constante, a partir do desvio
entre o perfil de reflexão teórico e medido. Podemos então usar a
técnica para testar modelos de difusão através de suas previsões
de perfis de concentração.

Esta técnica deve ser aplicável a deformações provocadas
pelo carbono, que no silício é uma impureza substitucional com um
coeficiente de contração -6.5 x 10 cm /átomo . Seria de se
esperar que o antimônio também deformasse a rede do Si e pudesse
ser estudado por esta técnica, pois tem um raio tctraédrico de
1.36Ã, bem maior que os 1.17Â do silício. Todavia, as tentativas
feitas nessa direção mostrara'*-se infrutíferas, pois o perfil de
reflexão do cri'stal difundido era praticamente idêntico ao pico
do substrato, mostrando que o Sb, surpreendentemente, deforma mui J

to pouco a rede do Si.
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C A P Í T U L O V

C0NCLU3A0

Implantou-se a técnica de deteminação de perfis de de-
formação superficial em monocristais através de perfis de refle-
xão de Bragg. Para isso é necessário conhecer a teoria dinâmica
de difração de raios-X por cristais perfeitos e distorcidos c o
principio de funcionamento de um difratõmetro de cristal duplo,que
deve ser utilizado para medir os perfis de reflexão.

Implantou-se rotinas eficientes e precisas para o cálcu-
lo da refletividade do cristal distorcido e da correlação entre as
refletividades do monocromador e da amostra.

Através do bom acordo obtido em diferentes reflexões r
situações de medida entre os perfis teóricos de cristais perfei-
tos e os perfis experimentais verificou-se que o monocromador e o
substrato das amostras difratam como cristais perfeitos.

0 perfil de reflexão do cristal distorcido consiste basi^
camente num pico devido ao substrato não distorcido acompanhado
de satélites produzidos pela camada deformada. A influência da de
formação no perfil de reflexão depende da reflexão, de sua assime
tria e do comprimento de onda da radiação. À medida que diminui a
profundidade de penetração da radiação a intensidade de difração
da camada distorcida aumenta, porém sua separação do pico do subs
trato diminui. Essa separação também é tanto menor quanto mais fra
ca for a deformação. Assim, quanto mais rasa for a distorção me-
nor terá que ser a penetração da radiação, o que significa que a
deformação terá que ser mais forte para que o pico de difração da
amostra se diferencie claramente do pico de um cristal perfeito .
A reflexão e comprimento de onda devem ser escolhidos dentro des-
se compromisso, de acordo com os critérios apresentados.

Para a amostra de Si COM difusão de fósforo obteve-sc um
bom acordo entre o perfil de reflexão experimental e o perfil teó
rico,exceto na região <*m torno do pico do substrato. Esse perfil
teórico foi calculado assumindo-se um perfil gaussiano de concen-
tração do dopante, conforme a previsão da teoria elementar de di-
fusão. Simulações numéricas Mostraram a sensibilidade da técnica
ã forma funcional do perfil de deformação, proporcional ao de con
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cent ração. EM vista disso, interpretou-se a discrepância na região

cn torno do pico do substrato cow» indicação d» que o perfil de

concentração não ê estritamente faussiano. Essa interpretação é

coerente COM O comportamento do coeficiente de difusão do fósforo

medido por Fair . Isso «ostra a utilidade da técnica no estu-

do üc accanisnos de difusão.

Para a amostra com difusão de boro a única infomação pos-

sível de ser obtida foi a provável existência de grande quantida-

de de defeitos no cristal, o que esta de acordo COM outros auto-

res. Dessa forna. conclui-se que a técnica não é aplicável COM pro

vcito no caso de cristais COM Muitos defeitos na rede cristalina,

e que a concentração de impurezas deve se situar abaixo do )iMite

de criação desses defeitos.

Os unites dentro dos quais deven se situar os perfis de

deformação para que possam ser analisados por esta técnica, con re

lação ã intensidade de deformação e profundidade de penetração são :

profundidade mínima de - 0.4um. para deformações relativamente for

tes. - 2 x 10~ na superfície; deformação mínima de cerca de 10

na superfície, para profundidades de penetração relativamente gran

dcs., - Sum. Podem ser estudados perfis de concentração de impure-

zas que produzam perfis de deformação dentro dos limites acima, e

que não criem tensões acima do limite elástico do cristal.
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A P Ê N D I C E 1

ROTINA PARA O CALCULO DA TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

Para calcular a correlação entre duas funções usamos o
teorema üa correlação,

onde y representa a transformada dt Fourier. Neste trabalho as
transformaJas de I'ouricr forum calculadas usando a subrotina lis-
tada u seguir. Seus parâmetros são: NP, número de pontos a ser usa
do no cálculo da transformada; T, variável inteira que deve assu-
mir os valores 0 ou 1. A antitransformada será calculada quando
T=0 e a transformada quando T/O. A comunicação dos valores da fun
ção e sua transformada entre o programa principal e a subrotina é
feita pelas areas em Common BLKE c BLKX, respectivamente. No cálculo da trans
formada a parte real 4a função deve estar nas primeiras NP posições do
vetor E, c sua parte imaginária nas próximas NP posições desse ve
tor. Ao termino do cálculo a parte real da transformada estará nas
primeiras NP posições do vetor X e sua parte imaginária nas próx£
mas NP posições desse vetor. Para o cálculo da antitransformada
os valores da transformada deverão ser passados pelo vetor X , e
ao término do cálculo os valores da antitransformada estarão no
vetor E. A disposição das partes real e'imaginária é a mesma que
no cálculo da transformada.

0 vetor W deve ser inicializado ao tempo de compilação
pelo comando DATA indicado na listagem pela seta. Este vetor deve
conter os valores sen(M--

1t J), cos(n—^-J), J • 1, N /8, onde N_,,
fllflX 1113 X Jn3X OToX

é o maior valor de NP permitido pela subrotina. Na listagem, por
razões de espaço, são mostradas apenas a primeira e última linhas
do comando DATA, para N m a x - 4096. A variável Z, também indicada
por uma seta, deve ser dada por 2 N m a x/NP. Dimensionando-se adequa
üamente o tamanho de W, na linha anterior ao comando DATA W , fa-
zendo-se sua inicialização, e estipulando-se a variável Z corres-
pondentemente, pode-se trabalhar com qualquer N > 8. 0 limite
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superior é a memória do computador. £ obvio que devemos ter N
na forma N • 2 .

A codificação da rotina foi otimizada em relação à velo-
cidade de processamento. Ainda assim, a reversão bit a bit pode
ser feita de maneira mais rápida utilizando operações diretamente
a nível de bit. Isso não foi feito aqui porque essas operações ,
embora freqüentemente disponíveis nos compiladores de FORTRAN, não
fazem parte dos recursos padronizados da linguagem e sua sintaxe
depende da particular máquina que se está usando.

A técnica de transformada rápida de Fourier (FFT) ê ex-
tremamente eficiente. Para sua utilização não é preciso conhecer
o algoritmo numérico da técnica, quando se dispõe de um programa
que realiza o cálculo. Porém, c imprescindível um conhecimento
das implicações de se aproximar uma transformação contínua por uma
discreta, aproximação essa inevitável quando se usa um computador
digital. A tentativa de se utilizar a técnica de FFT sem uma com-
preensão clara dessas implicações resultará certamente em resulta
dos incorretos. Uma excelente apresentação desse assunto é dada
por E.O. Brighan, "The Fast Fourier Transform" (Prentice-Hall .Inc.,
1974). Aqui faremos apenas algumas observações sobre os resulta-
dos obtidos.

Após a subrotina apresentamos como exemplo o programa prin
cipal utilizado para o cálculo do perfil da reflexão (422) , eq.
IV.3. Suas variáveis de entrada são: YM- , Y u a x - extremos do in-
tervalo a ser considerado, na escala y; N. e N, - número de pon-
tos da amostragem da refletividade do monocromador e amostra, res_
pec ti vãmente; ASM » l/^lbwb,.!; FATOR - fator de conversão da esca
Ia relativa 3' para a escala angular 6. A transformada das duas
reflctividadcs c calculada numa única chamada â subrotina FFT, mon
tando-sc a função complexa F(y) « ^(y) * iR.(y/ASM) , como descri^
to por Brighan, 0 perfil da reflexão (422) na situação da Fig. III.5a
foi calculado com os seguintes valores: Y M I N "- 32, Y j ^ • 32 ,
Nj - 276, ASM - 6.423, N2 • 1772, FATOR « 3.521. Observou-se que
se usarmos intervalos menores de y ocorrem alterações na região
em torno de y • 0. Isso ocorre porque as refletividades têm valo-
res não desprezíveis num intervalo bastante grande de y. Os valo-
res de Nj e N- podem ser reduzidos a metade, sem alterar os resul
tados, mostrando que os números usados são suficientes para a con
vergência. 0 mesmo programa foi utilizado para o cálculo do per-
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fil na situação da Fig. 111.5b, c • N 2 • 512 c ASM - 1. Ob-

servou-sc que este cálculo exige > pontos que o anterior. A

convergência foi confirmada como no primeiro caso.
C ESTE PR06RAMA CALCULA A TRANSFORMADA» CALL FFT<NP,1>,
C OU A ANTITRANSFORMADA, CALL FFT(NP.O), RÁPIDA DE FOURIER.
C NP=NUMERO DE PONTOS UTILIZADO.
C

SUBROUTI NE- F F T < NP»T )
INTEGER K,l,LO,NDrZ>H.H.N»6,AX1,AX2,AX3rT

C
C OS PROGRAMAS QUE UTILIZAM ESTA SUBROTINA DEVEM INCLUIR O COMAND(
C ABAIXO:
C

COMMON /BLKE/ E<1> /BLKX/ X(1>
C

c
COMMON /BINT/ N3,N,K,NO,LO,S,C,AO,A1»BO»B1
COMMON /BLKW/ W<10;»'.>
DATA U/ 0.-15339ÜIM Oi». 0.99999ÍI81L-»00, 0.30679&7E-Q2, 0.9?9995.'E
1» O.7060212E-»00, O.70819071 -»00» 0.707106OHO0r 0.7(1/ 10ADF 100/
N~-NP

C
C .A93147?=-LN<2)

c •
6»AL06(FLOAT(N) >/0.6931472-»0.5
Z»8192/N '
IF(T.EQ.O) 60T0 1

C TRANSFORMADA
(* BEBBEBBBEESCSESeEECSESEBISBBBBBaSBBESnSBEECBBeSBSSCECEEBSEEES

c
C ««M CALCULO OA PRIMEIRA COLUNAM»»
C

N2«N/2
DO 10 K"1,N,2

C
C; REVERSÃO BIT A BIT
C

DO 20 AX2«1r8
AX3*AX1/2
I«2«I-»AX1~2«AX3

20 CONTINUE
C

I-I-H
AO»E(I)
B0«E(I-»N2>
X<K>»AO+BO
X(K-»1)«A0-D0
B1-E(I-»N3)

X<K*N+1>«A1~B1
10 CONTINUE
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C ««« CALCULO OA SEGUNDA COLUNA**«
C

DO 30 K*1,N,4
AO«X<K>

X<K«2)*=A0-BU

A1=X<K-»N>
B1**X<K«N+2>

X<K-»N)-A14B1

A0-X<K1>
B0«X<K1-»2)

A1-BO
X<K1-»N-»2>=A1+B0

X<K1>-A0+B1
30 CONTINUE
C

c
C: ««« CALCULO OAS G-2 COLUNAS RESTANTES » * *
C

LO=N/tí
N0«= A
N2-2

C
C LOOP QUE CALCULA OS NOS ONDE W««P=1 OU -J
C
70 N3=2«N0

DO 40 K»1fNrN3
AO=X(K)
X(K4N0)=A0-B0
X(K)-AO+BO

A1«XCK+N)
X<K+N>=A1+B1
X<K4N+N0>'-A1-B1
K1«K-»N2
A0»X(K1>
B0«X<K1+N0)
B1=X(K1+N0+N)
X(K1*N0)«=AO--B1
*A1«=X<K1+N)
X(K1+N)«A1~B0
X(K1*N+N0)«=A1-»B0
X<K1>«A0+B1

40 CONTINUE
C

««1
H«LO«Z

SO C«W(H)
6-W<H-1)
K-M
CALL ST
C—C
K-NO-H
CALL ST
IF<M.C«.N0M> GOTO 60
AO—C
O S
8-AO
K«N2~H

- CALL ST
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C«"C

CALL ST
H"H+LO«Z

GOTO 50
60 L0»L0/2

N0«N3
IF<L0.6T.0> GOTO 70
RETURN

c
C ANTITRANSFORMADA
C

c
C »*« CALCULO DAS 6-2 PRIMEIRAS COLUNAS ««*
C
1 L0«=1

N3=N
C
C LOOP dUE CALCULA OS NOS ONDE W««P*1 OU J
C
110 N2**N0/2

DO 60 K=1,N,N3
AO-X(K)
BO=X(K-»NO)
X(K-»NO>-AO-BO
X(K>«=AO+BO

X(K4N>*A1*B1
X(K-»N<N0)=A1-B1
K1*=K-»N2

B0-X(K1-»N0>

X<K1+N-»N0>»A0- BO
A1«X<K1+N)
X<K1*N>«=A1-»B1

00 CONTINUE
C

M«1
H«LO«(Z *

100 C«W<H>
6»U<H- 1)

CALL BA

CALL SA
XF<K.t:0.NO/4> GOTO 90
AO—C
OS
8»A0
K-N2-H
CALL BA
C—C
K-N2+M
CALL BA
N"<IMLO«Z
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M; M» 1
GOTO 100

90 L0-L0«2
N3-N0
N0«N2
IF(N0.GT.2> GOTO 110

C

C
C. ««« CALCULO DA PENULTIHA COLUNA «««

DO 120 K<=1.N.4
AO=X<K)
B0«X(K*2>
X<K+2>°A0-B0
X<K>«A0+60
A1"X<K-»N>
B1-X<K-»N+2>
X(K-»N42>BA1-B1

A1=X(K1+N)
B1=X(K1+N*2)
X(K1-»N-»2>»A0--B0

X<K1)=A0+BO
120 CONTINUE
C
(; ESSEEEESSEEECXEEESSESSESESSSEEES!

C
C * ««« CALCULO. DA ULTIMA COLUNA «««
C

DO 130 K«1,Nr2
AO-X(K>
B0=X<K*1)

c;
f. FAZEM A REVERSÃO BIT A BIT
C

DO 1A0 AX2*1rG
AX3=AX1/2
I«=2«I*AX1-2«AX3
AX1«AX3
CONTINUE

1*1*1
E<I>«<AO+BO>/N
E(I-»N2>«(A0~B0>/N
A1"X(K-»N>

130 CONTINUE
RETURN
END
SUBROUTINE 8T

C

C
C N SUBROTINA UTILIZADA NA TRANSFORMADA »
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c
C ESTA SUBROTJNA FXECUTA A HULTIPLICACAO COMPLEXA NOS NOS ONOt
C W»«P E DIFERENTE DE 1 OU -J.
C

COMMON /BINT/ N3rN,K.N0.L0»S.C.A0.A1.B0,B1
COHHON /BLKE/ E<1> /PLKX/ X<1> /BLKU/ UC1020
DO 10 K«K+1.N;N3
BO- Â<K*NO>
B1"X<K+N+N0>
AO=BO«S
A1»B1«C
BO-(BO+81>«<C4S>-(AO«A1>

X(K)=X(K>-»BO
X(K4NiN0) XíKi» 1 Ü1

io CONTINUE:
RETURN
EN»
SUBROUllNl SA

C

c
C « SUBROTJNrt U1IIIZADA NA ANT ITRANSFORMADA •
C
C ESTA SUBR01INA EXECUTA A MULTIPLICAÇÃO COMPLEXA NOS NOS ONDE
C W»«*P E DIFERENIt DF. 1 OU J
C

COMMON /B.1NI / Ny.f! K . N f M Í I , * : r : ,A ! l ,A1 ,B0,B1
COMMON / b l K E / E (1 ) /P I KX/ X<1) /BLKU/ W(10?/«>
DO 10 K==K+1,NrN3
AO=X(K)

AI-X(K-fN)
B1»=X(K4N
X(K+N)=A
AO=AO- BO
A1=A1-B1
B0»A1«C
B1<*A0«S

10 CONTINUE
RETURN
END
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Programa principal para calcular o perfil da reflexão (422)

COMMON /BLKE/ FUNC<4096> ,/BLKX/ TRANS<4096>
DATA G/--8.3«2E~2/.X/5.187E-2/
URITE<5.«) 'YMIN,YHAX»N1,ASH.N2»FAT0R*
READ<5,«> YMIN,YMAX,N1,ASH.N2,FATOR
T«*C YMAX-YMIN >/N2
N<?N1+N2
DO 10 I=1,N2
Y=YHIN+<I-1>«T

FUNC<1*N)=D-S«RT<D«D-
10 CONTINUE

YHIN^YHIN/ASH
DO 80 I»1,N1
Y=(YM1N+<1-1)«T>«ASM

FUNCil>~0-S0RT<D«D-1)
BO CONTINUE

CALL FFT<N»1>
DEN=TRANS(1)

FR«=TRAN£;<1)
FI«=O
GR=TRANS(1*N)
GI-0
TRANSd >=FR«GR+FI«GI
TRANS<1+N>-FI*GR--FR«GI
DO 40 1=2,N/2+1
FR=(TRANS(I>+TRANS<N42-I)>/2
FI«(TRANS<I-»N>-TRANS(N42~I-»N>)/2
GR«ORANS<I-»N>+TRAriS<N+2-I+N>>/2
GI=-<TRANS(I)--TRAN^<N-»2~I>)/2
TRANSd )-FR«GR+FI«GI
TRANS<N-*2~I>»TRANS(I>
TRANS<I*N)"FI«GR-FR«GI
TRANS<N+2-I+N>«=-TRANS(I+N)

40 CONTINUE
CALL FFT(NrO)
0PEN(UNIT=1,NAME-'CALC.CAR'>
T>T«FATOR
WRITE<1.20) <-<N/2*1-I>«TrFUNC<N1+X>/DEN,X«1rN2>
WRITE<1r20> i-(<N1-N2>/2-»1-I>«TrFUNC<I>/DENrX«1rN1>

20 F0RHAT(2E14.7)
70 CONTINUE

CLOSE<UNIT«1>
STOP
END
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A P Ê N D I C E 2

ROTINA USADA PARA A SOLUÇÃO NUMÉRICA DA EQUAÇÃO DIFERENCIAL II.8S

Precisamos do valor de X num ponto exato, X(0). Isso de-
saconselha o uso de métodos de predição-correção, onde temos pou-
ca versatilidade para ajustar o passo. Optou-se então por um meto
do de Kunge-Kutta. Tentou-se inicialmente usar uma rotina do pa-
cote SSP, da IBM, que utiliza um método de Runge-Kutta de 4- or-
dem. Isso se mostrou inviável, porém, pois a rotina sempre retorna-
va sem conseguir obter convergência, mesmo em tentativas onde foi
requerida pouca precisão. Percebeu-se que isso ocorria devido ao
mecanismo pouco inteligente de ajuste do passo, que consistia ape
nas em multiplicá-lo ou dividi-lo por 2. Foi possível escrever uma
rotina mais "esperta", que permite ajuste contínuo do passo e que,
utilizando o mesmo método numérico, conseguiu resolver a equação
diferencial. Todavia, para garantir a precisão dos cálculos escre
veu-se uma subrotina que utiliza um método de Runge-Kutta de 6- or
dem, que é listada abaixo, e que se mostrou eficiente e plenamen-
te confiável.

Os parâmetros de chamada da subrotina DIFSUB são: N - nu
mero de equações do sistema; X - abscissa inicial; Y - vetor que
contém as condições iniciais de cada equação, ou seja,Y(I) • y(X);
XMAX ~ "bscissa onde se deseja a solução; IL.N - valor mínimo pe£
mitido para o passo; EPS - precisão requerida no cálculo; KFLAG - in
dicador de convergência. A cada passo a rotina avalia o erro come
tido, A. Se A < EPS o passo é aceito, se A > EPS o passo é rejei-
tado e nova tentativa é feita com um passo menor, desde que este
seja maior que H,..̂ . Não obtendo convergência nem com o passo
HMIN a rotina retomará com KFLAG • -1. Os valores de X e Y serão
os do último passo aceito. Havendo convergência a rotina retorna-
rá com X • X M A X e KFLAG • 1 . É necessário que EPS f 0. A equação
diferencial deve ser programada na subrotina DIFFUN(X,Y,DERY). X
e Y são os mesmos de DIFSUB. DERY(I) - y!(X).

Observou-se que a função X(A) é oscilante. Isso desacon-
selha o uso de um critério de erro relativo, que pode provocar di
visão por zero quando X passa por zero. Porisso a rotina está es-
crita para considerar o critério de erro absoluto quando |Y(I)|<1
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e relativo quando |Y(I)|>1. EM nosso caso isso significa um crité

rio de erro absoluto, pois |X|<1. A cq. II.8$ se divide cm um sis

tema tk> duas equicòes reais; considerou-se como erro o mui or dos dois

valores. Ressalte-se que A é a estimativa do erro cometido em um uni

co passo, e portanto o erro real depois de vários passos pode ser

bem maior. Constatou-se que se os erros acumulados forem tais que

|X|>1 o módulo de X cresce tão rapidamente que provoca "overflow"

numérico no computador. Essa característica ê bastante útil, pois

ajuda a evitar que soluções imprecisas ocerram. Observou-sc que o

valor mínimo de EPS necessário para evitar o overflow i 10" . Us

sa precisão ê suficiente para calcular a maioria dos perfis, o que

foi comprovado pela obtenção de curvas idênticas com EPS * 10"

Porém, para valores de y0 z 50 é necessário usar EPS - 10" ou 10" ,

caso contrário oscilações espúrias aparecerão. 0 número típico de

cálculos das derivadas é cerca de 10.000 a 15.000, para um perfil

com cerca de 60 pontos.

SUBROUTINE DIFSUB<N,X,Y.XMAX,HMIN.EPS,KFLAG)
DIMENSION Y<1>,PK10>,P2<10>,P3<10>rP4<10),P5<10>,P6<10>
1,P7<10>,P8<10>,YSAVE<10>,YMAX<10>
DATA C4D15/.2666667/,C2D3/.6666667/.C5D6/.8333333/,C106/.1666667/
1, C1D15/. 6666667E--1 /, C2D96/120 . 4273/
DATA RK1/.1666667/,RK2/.5333333E-1/,RK3/.2133333/,RK4/.8333333/
1,RK5/2.666667/,RK6/2.5/,RK7/2.578125/,RK8/9.166667/
1,RK9/6.640625/,RK1O/.8854167/,RK11/2.4/,RK12/8./
1,RK13/6.5604575/.RK14/.3055555/,RK15/.345098/
1,RK16/.5508667/rRK17/1.653333/,RK18/.9455882/
1,RK19/.324/,RK20/.2337882/,RK21/2.035465/
1,RK22/6.976744/rRK23/5.64818/rRK24/.1373816/
1,RK25/.2863023/,RK26/.1441786/,RK27/.75E-1/
1,RK28/.3899287/,RK29/.3194444/,RK30/.1350384/
1,RK31/.107833E~1/,RK32/.6980519E-1/,RK33/.625E~2/
1,RK34/. 6963012E-2/,RK35/.6944444E--2/,RK36/.6138107E-2/
1,RK37/.6818182£- 1/,RK38/.107Ü33fc 1/
HHIN«ABS(HMIN)
KFLAG>=1
SINAL «=1.0
IF<XMAX.LT.X> SINAL»-1.0
HH0D"2.«EPS««0.1666667
IF<HniN.LT.HMOD> GOTO 12
HH0D»HMIN
KFLAG«~1

12 H»MMOD«SINAL
DO 4 1*1,N

4 YMAX(l)-1.0
2 DO 1 I»1,N
1 VSAVE<I)«Y<I)

CALL DIFFUN(X,V,P1>
IF<HM0D,LT.A8S<XMAX-X)> 60T0 5
A-XHAX
H>XHAX-X
DOTO 3

& A»-X-»M
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3 DO ?1 1-1.N
21 Vd>=YSAVEU>-»H»P1d>»RK1

CALL D1FFUN<X«H«C1D6>Y.P2>
DO 22 1*1.11

22 Y(I>«OTSAVE< I >«H*<P1(I)«RK2+P2(I)«RK3>
CALL DIFFUN<X-»II*C4D15,Y.P3>
DO 23 I«1.N

23 ,d>*YSAVE<I>-H!«<Pia>«RKVP2d>«RK5-»P3d)«RKA>
CALL DIFFUN<X-»M«C?f>3rY.P4>
DO 24 1*1.N

24 Y(I>=YSAVE<I>-HI« <-P1<I>«RK7*P2<I>«RK8-P3(I>*RK?«P4<I)«RK1O>
CALL DIFFUM<X*H»CbO6rY,P5)
D O 2 5 1 U H

25 Y d >*YSAVE< I )+H«»(P1 CI >«RK11-P2< I )«RK12-»P3< I >«RK13-P4( I >«RK14+
1P5<I>«RK15>
CALL 0IKFUNÍA.Y.P6)
DO 26 I»1,N

26 Y d >*YSAVE( I )*H«<~P1 < I )«RK1**P2< I >«RK17-P3< I )«RK18-P4d >»RK19*
1P5d)«RK2n>
CALL D i n UN(X+rmC1D1lj»Y.P/)
DO 27 1=1»N

27 Yd>»YSAVEd>*H«<P1d>«RK21-P2d>«RK22*P3d>«RK23-P<td>«RK24+
1P5<I)«RK25+P7(I>«RK26)
CALL DIFFUN(A,Y,P8)
ERRHAX^O
DO 28 1=1rN
Y d >«YSAVE(I )*H«(P1 d )«RK27+P3<I >«RK28+P4d )*RK29*P5(I )«RK3O+
1P7d)«RK31-»r8(I)«RK32>

1P7(I>«RK38- P8(I>«RK39
YHAXd >«ANAX1 < YMAX< I) , ABS< Y d > > )
ERRHAXcAMAXKERRMAXr ABS(ERR/<YMAXd >«EPS> > >

28 CONTINUE
ERRMAXsERRHAXMABS(H)
IF(ERRHAX.LT.8.303766E-3) H«H«2,0
IF(ERRHAX.6T.8.303766E-3> H«H«ERRMAX«*(-C1P6>N.9

HMOD»ABS(H)
IF<ERRMAX.RT.1) GOTO 8
KFLAG=1
X«A
IF(X.Ee.XHAX) RE1URN
IF(HMOD.GT.HMIN) GOTO 2
HhOD*HMIN
H=HMOD«SINAL
KFLA6=~1
GOTO 2

8 IF<KFLA6.GT.D> GOTO 9
DO 10 J«1,N

10 Y<I)=:YSAVC<I)
RETURN

9 IFOMOD.GT.HMN) 0070 5
H>HHIN«SINAL
GOTO 5
END
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