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ABSTRACT Accuracy o& responses obtained thn.ou.gh the sketch o£ de
flection peaks in a determined position o I the X-ray di^ractogram , 
with hight notation velocity o& the goniometer, is attained with 
detriment o& the resolution. However, the use oi a HP 9I36A digita -
lizer connected to HP 9I30A minicomputer minimize* reading errors , 
with the advantage o& being gaiter and more accurate and precipe. 

Knowing the di^ractogram extreme reading values ox "Ad" 
amplitude {in £ degrees), it is possible to determine the di^rato -
gram angular distance and the distances between the peaks and the 
di^ratogram origin. These values can be expressed in deflection 
terms I in amgstrons) througg Bragg equation. 

Precision also depends upon the position o£ the diMrato -
gram in relation to the coordinates established mm mm. in the digi
talizar table. This problem ca be prevented calculating individual 
distances farom each peak to the origin and end ofa the diliractogram , 
considering a ^ixed point on digitalizer table as coordinates o{ 
origin, what, however it demands a rather longer response time. The 
method also permits the utilization o d an internal standard, in or
der to determine the distances in relation to the known position o I 
a peak starting &nom its correspondent defection value. 

It is possible to identity the minerals o£ thet analized 
sample, stocking the deflection values o£ main natural minerals in 
the minicomputer memory. 

INTRODUÇÃO A identificação de compostos desconhecidos ã custa dos 
difratogramas de raios-X constitui, provavelmente, o método mais uti 
lizado, principalmente nos argilo-minerais, isso devido a rapidez dá 
resultados obtidos e da maior facilidade de preparação da amostra. 

0 difxwtâmetro de raios-X, utilizado no presente trabalho, 
pertence ao Centro de Geociênclas da UFPa. & da marca PHILIPS e con
ta das seguintes unidades: 

Painel de controle 
Controlador do motor 
Registrador de papel 
Goniômetro Giratório 
Gerador de raios-X 

PW 1390 
PW 1394 
PW 8203 
PW 1050/90 
PW 1729 

Este instrumento, assim como a maioria dos equipamentos 
científicos oferecidos no comércio, apresentam uma exatidio superior 
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a 0.1° (20) para uma medida isolada de 2d. Não obstante, a concordân 
cia da resposta obtida através do desenho da deflexão do pico numa 
determinada posição'do difratograma, estará intimamente ligada as 
condições de operação do instrumento ou seja: 
- Velocidade de rotação do goniômetro expresso em ( (20)/min) 
- Resolução mínima necessária (ciclos/seg) 
- Tempo de contagem (seg) 
- Velocidade de avanço do papel reçistrador (cm/min) 

Essas condições definirão o grau de resolução e tamanho 
do difratograma obtido. 

Velocidades de rotação do goniômetro extremamente pequenas 
apresentam uma boa resolução, mas resultam dispendiosos em tempo e 
dinheiro. Assim sendo, em trabalhos de rotina, utiliza-se velocida -
des de leitura maiores em detrimento do grau de resolução. Nessas 
condições a leitura e interpretação de difratogramas feitos por dife 
rentes pessoas indicam valores de deflexão levemente discordantes T 
Isso ê devido aos diferentes critérios de apreciação, associado aos 
prováveis erros de operação com o aparelho e pequenas irregularida
des que, eventualmente, apresenta o próprio papel registrador. 

O uso de um digitalizador acoplado a um minicomputador , 
poderia minimizar os erros acima assinalados, com a vantagem de ser 
mais rápido, preciso e com a alternativa de aproximar ainda mais a 
resposta da deflexão do pico com o seu valor real, isto é, melhorar 
a exatidão de leitura. 

PRINCÍPIOS BÁSICOS O proorama está baseado na determinação de dis -
tância que separa a posição de um determinado pico â origem do difra 
tograma, expresso em*graus teta. Para tanto, deve ser determinado pre 
viamente, com o próprio digitalizador, a amplitude do difratograma(em 
polegadas) e cujos valorem de leitura, expressos em graus teta, são 
conhecidos experimentalmente. 

Assim sendo, a distância que separa a origem do difratogra 
ma â posição de um pico qualcjuer, expresso em graus teta, pode ser 
determinada mediante a relação: 

B(°0) » Ad x Dp/Dd 

Sendo 

B = distância do pico a origem do difratograma ( 0) 
Ad= amplitude do difratograma ( 0) ou seja ângulo superior - ângulo 

inferior. 
Dp- distância do pico (polegadas) 
Dd= amplitude do difratograma (polegadas) 
SELEÇÃO DAS CONDIÇÕES INSTRUMENTAIS Uma amostra de quartzo finamen
te pulverizada (< 250*mesh) Coi utilizada para a leitura no difratô-
metro com radiação X e tubo de cobre, nas seguintes condições de ope 
ração: ~ 

Voltagem (KV) 40 
Amperagem (mA) 40 
Detector Proporcional 2 X 800 v 
Amplificação 64 
Linha base 1.2 
Largura da Janela 4.0 
Resolução mínima necessária 2 X 10 (4) 
Constante de tempo X 
Angulo inferior de leitura (2») ' «° 
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Angulo superior de leitura (20) 55 
Velocidade de rotação do goniômetro (20/min) 1 
Velocidade de avanço do papel registrador (cm/min) 1 

Nessas condições o difratograma tea um comprimento de 35c» 
ou 13.77 polegadas. 

LEITURA DO DIFRATOGRAMA COM AJUDA DO DIGITALIIADOR O digitalizador 
utilizado corresponde ao modelo HP 9864A acoplado a um minicomputa-
dor HP 9830A. 

Método 1 

A área disponível do digitalizador ê aproximadamente 16.5" 
x 16.5" (figura 1). 

O código de entrada ao digitalizador foi estabelecido coa 
o número 9. 

Para tanto ê necessário que a linha que une os extremos do 
difratograma dique paralela a linha base da mesa do digitalizador 
(vide figura 1). 

A seqüência de operação é a seguinte: 

1. Fornecer ã memória do computador os valores dos ângulos* inferior 
e superior (°8) 

2. Det.ertrJ.nar o "ponto zero" (coordenadas XO e YO) pressiona-se una 
vez o botão "O". 

3. Determinar a amplitude do difratograma pressionando-se uma vez o 
botão "S" na mesma posição (XO, YO) e uma vez no ponto final do 
difratograma (coordenadas XI, Yl). 

4. Toda vez que for pressionado o botão "S", o computador determina 
a distância que o separa da origem e transforma esse valor em 
graus teta. 

5. Através da equação de Bragg, transforma-se essa distância em ter
mos de deflexão (Angstrom). 

Método 2 

A seqüência de operação é: 

1. Fornecer à memória do computador os valores do ângulo inferior 
(9) e o valor de deflexão (A ) do pico de referência. 

2. Idêntico ao método 1. 
3. Determinar a distância entre o pico de referência e a origem do 

difratograma pressionando-se o botão "S" nas duas posições. 
4. Continuar como no método 1. 

Método 3 

A vantagem deste método é que os resultados independem da 
posição do difratograma em relação a "linha base". As distâncias dos 
picos são calculadas, cada vez, em relação- as coordenadas dos extre
mos do difratograma. 

A seqüência de operação é: 

1. Idêntico ao método 1 
2. Determinar o "ponto zero" (X2, Y2), de preferência o ponto fixo 

indicado na parte inferior esquerda da mesma do digitalizador , 
pressionando-se o botão "0". 

3. Determinar as coordenadas (XO, YO) e (XI, Yl) dos extremos do di
fratograma pressionando-se o botão "S" nessas cposições. 

4. Continua como no método 1. , 
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Método 4 

Este tRÍt-do é ura combinação dos métodos 2 e 3, assim sen
do sca seqüência de operação é uma combinação desttdS dois métodos de 
operação. 

Para fins â(a comparação foram feitas medições utilizando o 
nesmo di f ratogr<>T.a correspondente a amostra de quartzo. 

OISCTJStfO DOS RB3UI.7AD0S OBTIDOS Com o objetivo de testar a preci
são do método, considerou-se como sendo o valor "verdadeiro", a mé
dia estatística de jw.a série de medidas para diferentes valores de 
deflexão. Neste case, os valores correspondentes aos 5 primeiros pi
cos ão quartzo. 

0 grau d-s exatidão deste método foi determinado consideran 
do-se como valor ": ai" de cada deflexão dos dados obtidos de fichas* 
padrão para o quartzo. Estes valores estão registrados na tabela 1 a 
4. 

Segundo os dados da tabela 1, a precisão do método é muito 
boa, mas a exatidão ou aproximação do valor real, não apresenta o 
mesmo índice de confiabilidade. 

No método de calibração com um padrão interno, considerou-
se como base o pi-o principal do quartzo correspondente a deflexão 
3.343. (A°). Obtevs-se então os valores de deflexão e os devio? rela
cionados ao v&iox rSdio e real assinalados na tabela 2. Al se obser
va, novamente, que^a precisão ê excelente com uma certa melhoria na 
exatidão, enfcora não tanto quanto se esperava. Isso pode ser devido 
a posição do difratograma nao estar colocada suficientemente parale
la ã linha base. Essa fonte de erro pode ser contornada considerando 
se as distâncias individuais de cada pico com a origem e o final dõ 
difratograma. Toma-se como ponto "zero" um ponto fixo que está assi
nalado na mesa, do digitalizador. Neste caso é independente a posição 
em que se encontra o difratograma. 

Os resultados obtidos e seus correspondentes desvios estão 
detalhados na tabela 3. 

Utilizanc*o-se o método das distâncias individuais pode-se 
calibrar o difratograma através da posição de um pico do padrão in
terno (usou-se aqui o pico 2.237 AO). Os resultados indicados na ta
bela 4, demonstram uma leve melhora na exatidão, embora o processo 
seja mala lento. 

Como OS valores de deflexão fornecidos por diversos auto
res, Apresentam leves discordareias, deve ser considerado um fator 
de dervio em relação a um valor médio. Isto é o que tem acontecido 
com o* valcres adotados fios cartões do Selected Powder Diffraction 
for Minerals (1974),.considerando-se um fator de + ou - .1. 

COKCLUSOÊS A leitura dos difratogramas com ajuda do digitalizador , 
além de poupar tempo, tem a vantagem de minimizar os erros e melho -
rir a (»x&tid$G e precisar das leituras. Como ele estS acoplado a um 
miniet>:rç>'itaárz, poderá Ta iIntente indicar os minerais piesente» des
de v'?*f sejam armazenados em sua memória os valores de deflexio dos 
principais minerais existentes nas amostras. 

Cone] ..̂ -se entio que a precisão do métode é excelente ••*>£ 
r* a exatidão não seja 'anto. Isto significa que existe um erro d* 
operação com o difrsatônwtro de ralos-X, ou então o aparelho pods #•-
tar C'VenttisJmert.; mal calibrado. 
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TABELA 1 - Desvia padrão doa valores da deflação do quartzo em relação 
ao vaiar médio experimental e o valor real (método 11. 

Deflexão Desvio padrão em relação ao 
RealCA] valor médio experimental 

Oesvio padrão em rela 
çâo ao valor real 

4.260 
3.343 
2.458 
2.262 

4.2233(*-10.0037 
3.3180C*-J0.0015 
2.4480C*-10.0009 
2.2731C*-lü.0007 

4.2233Í+-1Q.04Q4 
3.3180(*-]Q.0275 
2.44B0(*-]Q.Q110 
2.273K+-10.0098 

TABELA 2 - Desvio padrão dos valores de deflexão do quartzo em rela
ção ao valor médio experimental e o valor real (método 2) 

Deflexão Desvio padrão em relação ao 
Real (A) valor médio experimental 

Desvio padrão em rela
ção ao valor real 

4 .260 
3 .343 
2 .458 
2.2B2 
2 .237 

4.2351(•-)0.0023 
3.3435(*-)D.n012 
2.4774Í+-10.0024 
2.3021(*-10.0021 
2.2589Í*-JQ.Q030 

4.2351[*-]Q.0274 
3.3435C+-10.0013 
2.4774(*-]0.0214 
2.3021(*-)0.0221 
2.2589(*-)0.0242 

TABELA 3 - Desvio padrão dos valores de deflexão do quartzo em rela
ção ao valor médio experimental e o valor real (método 3) 

Deflexão Desvio padrão em relação ao 
real (A) valor médio experimental 

Desvio padrão em rela
ção ao valor real 

260 
342 
458 
282 

2.237 

4.2235(*-)u.0026 
3.3196(*-10.0011 
2.4477(*-]0.0012 
2.2725(*-)u.0O10 
2.2294(*-)0.00Q6 

4.2235(*-)0.0401 
3.3196(*-)0.0256 
2.4477(*-)0.0114 
2.2725í*-)0.0105 
2.2294C*-)0.0083 

TABELA 4 - Desvio padrão dos valores da deflexão do quartzo em rela
ção ao valor médio experimental e o valor real (método 4) 

Deflexão Desvio padrão em relação ao 
Real (A] valor médio experimental 

Desvio padrão em rela
ção ao valor real 

260 
343 
458 
282 

2.237 

4 . 2 2 9 6 ( * - ] 0 . 0 0 4 0 
3 . 3 3 0 H + -10.Q005 
2 .4563 l* - ]0 .DQ08 
2.2B08(*-1Q.000B 
2 .2133Í+-10 .0371 

4 .229B(+- )0 .033B 
3 . 3 3 0 1 ( + - ) 0 . 0 1 4 1 
2 . 4 5 B 3 ( * - ] 0 . 0 0 2 1 
2 . 2 8 0 8 ( ^ - 1 0 . 0 0 1 4 
2 .2133Í*-10 .O453 
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FI6.0I- Figuro asqutmótico mo»trondo o maso do digitoliiodor. O botSo " O " (vida 

taquincio d* optrocõo) dattrmino os coordtnodos (Xo,Yo) paio método 1 ou 

os coordtnodos (X j , 1 ^) ptlo mtftodo 4 . 0 bolôo "S"(vldt stqutncio dt o-

p* rocio) dtttrmino os coordtnodos (Xo,Yo), (X t, Y|) t (Xp,Yp). 
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