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RKSDMO

Estuda-se o espalhaaento elástico da radiação gaaa ea

sólidos, tanto o espalhaaento Rayleigh COMO O espalhaaento

Braes' COB geoaetria de Laue. Mediu-se seções de choque Rayleigh

ea 0, Pb, Pt, H, Sn, Ag, Mo, Cd, Zn e Cu COB casas de energia

entre 60 e 660 KeV eu ângulos entre 5o e 140°, coaparando-se as

medidas coa teorias de perturbação de segunda ordea e teorias

de fator de fona, procurando-se estabelecer os liaites de

validade dests aproximação. Os resultados obtidos coa gaaas de

60 KeV evidencias efeitos de espalhaaento Bragg coapetindo coa

o efeito Rayleigh. As experiências de espalhaaento Bragg foraa

realizadas çoa gaaas de 317 KeV e ângulos de espalhaaento

abaixo de 2o, utilizando-se o difratôaetro gaaa do Instituto

Hahn-Meitner. Estudou-se particularaente o efeito de

recozisento a diferentes graus de teaperatura ea cristais de

Silicio crescidos coa alto grau de perfeição na estrutura

cristalina. Os resultados obtidos para »m aedidas de

refletividade e refletividade integrada são coaparados coa

teorias cineaáticas e dinâaicas.



ABSTRACT

The elastic scattering of gaaa rays in solids is studied:

Rayleigh scattering ait well as Bragg scattering in Laue

geoaetrie. Ne aeasured Rayleigh cross sections for 0, Pb, Pt,

W, Sn, Ag, Mo, Cd, Zn, and Cu with gaaaa energies ranging froa

60 to 660 KeV and angles between 5° and 140°. The experimental

data are coapared with fora factor theories and second order

pertubation theories and the liaits of validity of both ara

estabilished. In the 60 KeV experiment, a coapetition between

Rayleigh and Bragg effects is found in the region of low

aoaentua transfer. The Bragg experiaents were perforaed using

the gaaaa ray diffractoaeter froa the Hahn-nej.tner Institut

(Berlin) with gaa&s of 317 KeV and angles up to 2°. In

particular, we studied the effect of annealing in nearly

perfect Czochralski Silicon crystals whith hight perfection in

the crystallografic structure. The results are coapared with

Kineaatical and Dynaaical theories.
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APRESENTAÇÃO

O presente trabalho é resultado de duas fases de

ninha vida profissional. A primeira parte, onde são descritas

as experiências de espalhanento Bayleigh, é una síntese do

trabalho conjunto COB O grupo de Física Atônica do Instituto de

Física de DFRJ e a segunda, nais recente, refere-se a

experiências realizadas no Instituto de Pesquisas Hahn-Meitner

en Berlin, Alenanha Federal, onde tonei contacto con a

Cristalografia.

Unindo as duas áreas da Física estfi o mesmo processo:

a interação do fóton con o canpo dos elétrons no BÓlido.

0 principal objetivo desta tese é una visualização

global do processo físico e a divisão dos capítulo*: procura

objetivar a proposta. Tenos essencialmente três capítulos,

todos procurando partir de aspectos gerais para posterior

aprofundanento. No primeiro, abordamos aspectos gerais da

teoria de difração, considerando-se posteriormente o caso do

espalhtjnento de fõtons e sublinhando as diferenças resultantes

da observação de diferentes transferências de nonento entre o

fóton e os elétrons-alvos. Aspectos gerais sobre geonetria •

sinetria de cristais não serão abordados, una vêz que o assunto



está exaustivamente tratado ea qualquer livro básico*"*•*.

Ho segundo capitule, focaiizaaoe nossa atenção no

espalhaaento de fótons por elétrons das canadas atôsicas COB

conservação de energia, ou seja, espalhaaento elástico,

noraaIsente denoainado espalhaaento Rayleigh, e que pode ser

considerado COBO O ponto central de nosso interesse. Al

reuniaos as experiências realizadas na UFRJ, abordando-as sob

UB novo enfoque, o que no6 levou a alguaas conclusões originais

sobre a aproxiaação de fator de fona, aaplasente utilizada

para descrever o espalhasento Rayleigh.

FinaIsente, no capitulo três apresentasos parte dos

resultados obtidos na Aleaanha, apresentando-se a radiação gaaa

COBO UB Beio alternativo para a pesquisa da estutura

cristalina, -'particularmente conveniente se pensaaos no rápide

progresso que ven acoapanhando o desenvolvisento das aáquinas

SIncrotron.
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CAPITULO I

ASPECTOS TEÓRICOS GERAIS DO ESPALHAMENTO * FELA MATÉRIA

1.1- Introdução

Pode-se dizer que a pesquisa experimental em Física

segue essencialmente o mesmo processo que qualquer ser humano

utiliza para perceber o mundo que o rodeia. Assim como quando

olhamos alguma coisa estamos detetando a luz que foi refletida

pelo objeto, para "olharmos" ou apreendermos algo sobre um

objeto físico precisamos de uma "iluminação", alguma coisa para

interagir com o objeto a ser estudado. A partir disso, temos

que escolher o "olho" adequado para detetar o efeito produzido.

No caso da experiência em Física, além da escolha da

partícula a interagir com o objeto a ser estudado, é importante

a escolha da energia desea partícula, ou se pensamos em ótica,

do comprimento de onda dessa partícula.

Uma das coisas que ê importante conhecermos é como os

elétrons se distribuem num átomo e a partir dal, num s&lido. A

importância disso advém em grande parte de razoes tecnológicas,

uma vez que um conhecimento preciso da estrutura e propriedades

físicas dos materiais permite o desenvolvimento de novae

tecnologias.
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Una boa técnica para esse estudo é o espalhamento de

partículas. Devido ao caráter ondulaióiio da matéria e ao fato

de em geral termos sempre naie de um espalhador atuando

conjuntamente, o espalhamento sempre gera um processo de

interferência que será observável se o espalhador tiver

dimensões comparáveis ao comprimento de onda da partícula

espalhada (A)

0 espalhamento de uma partícula por um corpo de

dimensões muito menores que o comprimenco de onda dessa

partícula eera ieotropico. Se o espalhador tiver dimensões

muito maiores que \ o fenômeno de espalhamento será governado

pelas leis da Ótica Geométrica. No caso intermediário, onde as

dimensões do espalhador e do comprimento de onda espalhado são

comparáveis, tem-ee uma dependência angular determinada pela

distribuição espacial de pontos espalhadoree no objeto a ser

estudado".

Para o estudo da distribuição de elétrons no átomo e

na matéria são necessárias partículas com comprimento de onda

entre 0.01 e 1 À, uma vez que as distancias típicas entre

átomos em um cristal são da ordem de A, erquanto que entre

camadas atônicas são da ordem de 0.1 A. Dentre as facilidades

experimentais disponíveis e dependendo do que se quer observar,

pode-se escolher como partícula a ser espalhada, neutrons,

elétrons ou fótonc. Oc neutrons interagem ou com os núcleons

(via interação forte) ou com os átomos coletivamente (via
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momento magnético). OB elétrons interagem tanto com os protons

do núcleo, como com OB elétrons do átomo via campo

eletromagnético. Ambos apresentam características prôpriaB e o

problema a ser estudado é quem defino qual a partícula a ser

utilizada. Devido à alta resolução em energia, freqüentemente

são os f6tons a alternativa mais viável para o estudo da

estrutura cristalina ou da distribuição de cargas elétricas no

átomo*.

Para a produção dos fõtons foram inicialmente usados

os tubos de Baios X e fontes radioativas. Com o advento de

detetores de alta resolução, dos reatores capa2es de produzir

fontes radioativas altamente intensas, e com o desenvolvimento

das máquinas* SIncrotron, um rápido desenvolvimento no estudo

dos átomos e da ciência dos materiais vem sendo possível.

Neste trabalho utilizamos sempre fontes radiativas,

tanto no estudo do espalhamento Rayleigh como na parte de

cristalografia. No presente capítula procuramos evidenciar

quaie as condições que definem a predominância de ocorrência d*

efeitos apenas atômicos ou de efeitos de interferência devidos

a estrutura cristalina dos materiais estudados.

No estudo do espalhamento de fótons por elétrons das

camadas atômicas, as grandezas características do efeito sfto a

amplitude e a seção de choque do espalhamento, que em última

instância traduzem a probabilidade de ocorrência do processo.

Já no caso da cristalografia, onde o principal interesse é na
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localização dos átomos na rede e as conseqüências flsica6 dessa

disposição, normalmente a grandeza de interesse é a intensidade

de radiação espalhada e não a probabilidade de espalhamento.

Devido a ÍSBO, utilizamos no decorrer do capitulo ora uma e ora

outra grandeza, de acordo com a conveniência do momento.

Cabe lembrar que. experimentalmente essas grandezas

são relacionadas por

Xe=Io — —e ° A dft
onde:

do
= seção de choque diferencial

dQ

lj= intensidade do feixe de radiação incidenteo

A= área do feixe incidente

Ie?intensidade do feixe espalhado numa determinada

direção dft

Ainda devido à diferença de enfoque entre a Física

Atômica e a Cristalografia, utilizamos alternadamente para a

radiação o conceito de fóton para o caso atômico, onde se exige

um tratamento quântico, e o conceito clássico de campo para o

caso cristalogréfico.
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1.2- PoBBibilidades de Interação da Radiação Gama cow a Matéria

Em geral, quando um feixe de fótons atravessa a

Bateria teremos o número de fótons emergentes menor que o

numero de fStone incidentes. Essa "absorção" se dâ devido à

interação do fÓton com o campo eletomagnético gerado pelas

cargas elétricas internas do material, sejam elétrons ou

prStons, podendo ocorrer diferentes efeitos. Apôs a interação

os fôtond emergentes poderão ter energia e faee diferente ou

igual a do fóton incidente (espalhamento inelãstico ou

elasticc, coerente ou incoerente), podendo ocorrer ou não

emiss&o de partículas durante a reação (efeito foto-elétrico,

e spalhamentó Compton, fluorescência, ete).

Como estamos interessados no espalhamento elástico,

onde a energia inicial e final do fõton é a mesma, temos os

seguintes casos a considerar*:

a) espalhamento pelos elétrons (Rayleigh se ocorrer

apenas o espalhamento devido aos elétrons atômicos e Bragg se

ocorrer interferência entre os fõtons espalhados por átomos

diferentes)

b) espalhaaento pela carga nuclear coletiva (Thomson

Nuclear)

c)espalhamento pelos protons do núcleo (Delbruck)

d)espalhamentó por ressonância eletrônica ou nuclear
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A amplitude de espalhanento é portanto, a soma dessas

amplitududes, sendo a seção de choque dada pelo quadrado da

amplitude resultante.

Através da escolha da energia do fÕton utilizada e do

angulo de espalhamento observado, pode-se selecionar qual

processo será predominante, una vez que as energias e momentos

podem variar bastante de caso para caso*.

No presente trabalho, onde utilizamos energias entre

60 e 600 KeV, o efeito Delbruck, que nescessita energias

na lores que 1 MeV, é negligivel6. Como os efeitos de

ressonância ocorres apenas para energias bem determinadas,

podemos de maneira geral reduzir nossa atenção apenas aos

eepalhamento's Rayleigh, Bragg e Thomson nuclear.

0 efeito Thomson nuclear é bem conhecido podendo ser

considerado como un> espalhamento po* uma carga livre pontual

cuja amplitude é dada por:

onde:

* e «* =vetores de polarização dos fõtons incidente e

emergente

Z =número de protons no núcleo

e =carga do proton
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IT =massa nuclear,n
g.-fator de dimensionalidade

Essa expressão £ essencialmente igual à amplitude de

espalhamento de um fóton por un elétron livre (que examinaremos

adiante), devidamente corrigida para a carga e massa do

núcleo. Para a faixa de energia ,ua qual estamos interessados,

esse efeito é bastante reduzido, sendo da ordem de IX nos casos

mais intensos. Devido a iseo podemos nos restringir apenas ao

espalhamento pelos elétrons das camadas atômicas, podendo se

considerar o espalhamento Thomson» como uma pequena correção a

ser introduzida.

Pôr facilidade metodológica, abordaremos o processo

de espalhamento dos f&tone pelos elétrons em três etapas:

a) espalhamento por um elétron livre

b) espalhamento pela nuvem eletrônica de um único

átomo

c) efeitos de interferência entre os fôtons

espalhados pelos diversos átomos

Nos itens seguintes detalharemos esses efeitos.
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1.3- Espalhamento Por um Elétron Livre.

Antes de observarmos o espalhamento de fótons por

sistemas complexos é conveniente considerarmos o processo na

sua forma mais simples que é a radiação eletromagnética

espalhada por um elétron inicialmente em repouso, livre de

qualquer campo externo,e durante o espalhamento sujeito apenas

ao campo da radiação.

Consideremos uma onda plano-polarizada de polarização

« e vetor campo elétrico de amplitude E incidindo sobre esse

elétron livre (carga e e massa •>). Segundo a teoria

eletromagnética clássica, o elétron estará sujeito a uma

aceleração e oscilará, emitindo ondas eletromagnéticas

(radiação espalhada) de mesma freqüência e, devido à

polarização, de maneira não isotrópica*.

Para um dado ângulo em relação d direção incidente e

considerando-se o feixe incidindo numa área unitária, a

probabilidade por unidade de ângulo solido, da onda ser

espalhada com uma polarização «' (seção de choque diferencial)

será dada por1 :

dft

onde:

= ri U.«') 2 (1.2)°

r = raio clássico do elétron = 2,81794 .10" m.o
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O produto escalar («.«') pode ser melhor compreendido

observando-se a figura (1.1). Na figura 1 os índices 1 e li

reft* rea-se aos vetores polarização perpendicular ou paralelo ar.

plano de eepalhamento. kQ e k' representai) o vetor de onda • r

radiação incidente e espalhada respectivamente, ou eu ternos de

partícula, os momentos associados ao fóton incidente e

emergente.

-V- k

Figura 1 - Esquema do plano de espalhamento

Da figura acima temos que os casos em que a equação

(1.2) não se anulará serão aqueles nos quais os produtos

escalares serão dados por:

• «; = c o s *

Não sendo polarizada, a onda ten igual probabilidade

de estar nos estados » ou J-, ficando a seção de choque dada

por:
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ou,

do _

dn

d o = ,
dQ

2
o_ t
2

2 (cos 2e • i

2

que é a expressão usaal para a seção de choque diferencial para

o espalhamento Thomson por um elétron.

'Outra maneira possível de se expressar uma onda não

polarizada é através de uma combinação de ondas circularmente

polarizadas. Essa notação é bastante útil, sendo a relação

entre polarizações linear e circular dada por:

•• = <S ± i€i>

Podendo o produto escalar ser escrito como:

€ € * = « . € * = J L (COŜ -1) = a«
+ - - •»• 2 »*

onde SF designa o caso com troca de sinal (4 - ) , chamado

spin-flip, enquanto que NSF, não-spin-flip, refere-se 2 não

ocorrência de troca de einal (+ + ou - - ) , permanecendo a seçio

de choque para fótone não polarizados dada pela equação (1.3)
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On teete experimentalmente definitivo para es«a

relação é até o presente momento impossível, uma ves que n&o 4

factível se obter experimentalmente, até o momento, elétrons

absolutamente livres.E poesivel entretanto, utilizar-ee

elementos leves nos quais a fraca energia de ligação dos

elétrons das camadas mais externas é uma õtima aproximação.

Experimentos desse tipo levaram â descoberta do efeito Compton,

cujos resultados são completamente incompatíveis com a Física

Clássica.'

Para a compreensão desse efeito necessitamos do

conceito de luz como partícula, tendo sido o trabalho de

Compton fundamental para o estabelecimento da Mecânica

Quântica. '

£ importante notar que esse fenômeno deve ocorrer

sempre com transferência de energia sendo portanto inel&stico e

não existindo qualquer correlação de faBe entre os fótone de um

feixe espalhado por um conjunto de elétrons (espalhamento

incoerente), o que implica em a probabilidade de eepalhamento

total ser a soma das probabilidades de eepalhamento devidas a

cada elétron isoladamente.

A seção de choque para o espalhamento Compton por um

elétron livre é bem descrita pela fórmula de Klein e Nishina*,

dependendo dae energias inicial («) e final («') do fôton • do

ângulo 6 de espalhamento:
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ÍL_<B.«) =^o_ (JL)2(JL4jL-6in2e) (1.4)
dft K H 2 » o' *»

Numa medida experimental, o que se observa é um

espectro bastante complexo onde coexistem os dois fenômenos.

Orna parte da radiação é espalhada elástica e coerentemente e a

outra inelasticamente. sendo entretanto sua soma constante e

basicamente dada pela fórmula de Thomson, apesar da diferença

entre ae naturezas do processos. Isso pode ser compreendido com

o auxilio da mecânica quântica e será abordado no tópico

seguinte.

1.4- Espalhámento por Elétrons Atômicos

a ) Átomos hidrogenóides (1 elétron)

Ao considerar o elétron ligado a um núcleo, o

conceito de localização do elétron deve ser substituido por uma

densidade de probabilidade de se encontrar o elétron numa dada

posição x, sendo que essa probabilidade é dada pelo quadrado da

função de onda associada ao elétron. Tanto o espalhámento

elástico como o inelástico podem ser entendidos como fenômenos

nos quais essa densidade de probabilidade atua como uma nuvem

eletrônica. Parte dessa nuvem absorve o fóton e depois o

reemite, sendo a transferência de momento absorvida no caso
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Compton pelos elétrons, os quais são arrancados do núcleo, e no

caso elástico pelo núcleo.

Para o caso especial dos espalhamentos Compton e

elástico, no qual a energia do fóton seja suficientemente maior

que a energia de ligação do el&tron. mas menor do que aquela na

qual fenômenos relativlsticos sejam importantes, e no qual o

tempo de interação entre o fóton e a nuvem eletrônica seja

curto o suficiente para que não haja modificação na

distribuição de cargas, podemos aplicar uma teoria de

perturbação de primeira ordem.

Pode-se então considerar cada pequena parte dessa

nuvem eletrônica interagindo com o fóton como se fosse um

el&tron livre. Aplicando-se a fórmula de Thomson, a seção de

choque total fica dada por:

do _ do do R

do. . . do . dR. .total coerente incoerente

Para o caso elástico em particular, se considerarmos

um feixe de fótons interagindo com o átomo, teremos

interferência entre os fótons espalhados pelos diferentes

elementos de volume d x. Suponhamos dois elementos de volume

localizados um em torno de uma dada origem * e outro em torno
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de x. (figura 2)

Figura 2- Diferença de caninhos óticos no espalhe «nento.

Devido à diferença de caninhos percorridos pela

radiação pára atingir os pontos x e x , existirá una diferença

de fase entre os fótons espalhados dada por r.K ,onde:

1 o

K=K'-K

A seção de choque diferencial elástica devida â carga

total do átono (seção de choque Rayleigh) será a sona dos

ternos relativos aos diferentes elementos de volune

Bultiplicados pelo respectivo terno de interferência.

Rayleigh

[J P(r) t
vol átono

r d3r]3 r ] 2
(1.5)

onde podenos identificar o temo entre colchetes cono sendo •
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transformada de Fourier da densidade de carga» conhecida como

iator de forma do átomo:

f =J p(r) e i K r d3r . (1.6)
vol. átomo

Substituindo se (1.6) es (1.5) obtemos finalmente

para a seção de choque de espalhamento elástico de f&tons nao

polarizados:

— =_Io_ (1+cos2*) f2 (1.7)
d° Rayleigh 2

enquanto que para o caso inelástico :

JÜ- = _Io_ (l+cos2*) (1-f2) . (1.8)
dQ 2

incoererente

b)Atomoe con nais de.un elétron:

Para átomos COB «ais de um elétron , o problema

torna-se extremamente complexo. Supondo-se o sistema atômico

inicialmente e» equilíbrio, ao interag r com um dos elétrons o

fóton detruira esse equilíbrio, fazendo os demais elétrons

modificarem seu estado, o que por sua v>z alterará as condições

às quais o primeiro elétron estava «ubmetido gerando novas
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modificações no sistema. Esse tipo de problema, conhecido como

problema de 'muitos corpos', não tem ainda solução exata

podendo ser resolvido apenas de maneira aproximada.

Uma dessas aproximações é o modelo de Hartree-Fock,

no qual o sistema é suposto como sendo composto por elétrons

independentes sujeitos a um campo médio que simula o campo do

sistema coletivamente.

Desde que seja possivel tratar os elétrons como

independentes, a amplitude de espalhamento serã simplesmente a

soma das amplitudes a, correspondentes a cada elétron, ou:

onde,

resultando:

r 2_lo_( l+cos^t
dflBayleigh 2

«0

f,= f P (r) e i K' r

j J j

da

"dãincoerente

(1.9)

Através dessa redefinição do fator de

forma,mantém-se válidas as equações (1.7) e (1.8) para as

seções de choque elástica e inel&stica.

Ocorre que os processos de interferência não param

ai. De maneira geral, dentro das atuais condições
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experimentais» sempre estamos irradiando um grande núnero de

átomos podendo ocorrer novos processos de interferência, os

quais trataremos a seguir.

I.5- Espalhamento por Agrupamentos de Átomos

0 próximo passo a se considerar são elétrons

agrupados, o que aumenta consideravelmente a complexidade do

sistema. Num tratamento exato, teríamos que considerar, para um

elétron, o efeito gerado por todos os vizinhos, tanto no mesmo

átomo como por cargas de outros átomos.

Dependendo da estrutura do material considerado, seja

ele liquido, gás, solido amorfo, cristal perfeito ou

imperfeito, teremos para cada caso ligações determinadas e

funções de onda especificas.

Para cristais, que e o caso no qual estamos

interessados, o fato dos átomos ocuparem posições mais ou menos

determinadas, permite que os átomos sejam tratados de maneira

clássica.

Consideremos N átomos idênticos (mesmo fator de

forma), situados nos pontos R,, Rg.-.R^ formando um padrio

geométrico regular (rede). A probabilidade do f6ton ser

espalhado elasticamente pelo i-ésimo átomo será dada pela

equaçáo (1.5).
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Supondo-se que o espalhamento do fõton por um átomo

não altera a estrutura do cristal, pode-se dizer que a radiação

espalhada por mais de um átomo sofrerá una interferência

semelhante àquela produzida por átomos pontuais.

A diferença de fase entre a radiação espalhada pelo

i-ésimo átomo e por outro situado numa origem arbitrária R

será dada por K.(R.-R), sendo a intensidade de radiação

espalhada por unidade de ângulo s6lido, o resultado da

interferência de todos os N átomos da rede, cada um com fator

de forma f,, dado por:

Zif Af
Z.=número de elétrons de cada átomo.

Como o próximo passo será tratar de agrupamentos

cristalinos, torna-ee conveniente o uso da intensidade de

radiação espalhada. Lembrando que a relação entre intensidades

a seção de choque é dada por (I.l),e que IQ/A = fluxo, temos

que:

ro

N
( €'« ) 2

Note-se que a amplitude de espalhamento depende da
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escolha da origem. Entretanto como apenas a intensidade e

observável (quadrado da amplitude), tem-se como resultado da

somatória em (I.10):

expressão que, depende apenas da distância entre OB diversos

pares de átomos considerados. Considerando-se que estamos

interessados em conjuntos de átomos idênticos (fi=f1), tem-se

finalmente:

V *o ro
N°de átomos

1.6 -Como Selecionar Experimentalmente um Processo

Como já dissemos anteriormente, através da escolha

cuidadosa da energia, do momento associado ao fóton, • da

estrutura do material a ser observado, é possível selecionar

qual processo será dominante, o eepalhamento atômico ou efeitos

de interferência devido à estrutura do cristal.

Do ponto de vista teórico, isso pode ser melhor

compreendido obeervando-se a equação (1.11) e somando-se o

termo i=l ao somatório:
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N°at N°át

"IT f N átomos + XT f ^ / e i * d 14)

onde

Observa-6e que o primeiro termo da equação (1.14) é

simplesmente a intensidade de radiação espalhada por um átomo

multiplicado pelo número total de átomos irradiados, enquanto

que o processo de interferência entre a radiação espalhada

pelos diferentes átomos é expressa pelo segundo termo, no qual

está contida a distribuição espacial dos átomos na amostra.

Podemos considerar dois casos limites : um gás, onde

as partículas estão aleatoriamente distribuídas e deve-se

efetuar algum tipo de média, e o caso de um cristal perfeito,

no qual os átomos ocupam posições bem definidas, fixas e com

total simetria.

Os resultados bem conhecidos são que, no caso de um

gás, com exceção de ângulos muito próximos de zero, o segundo

termo da equação (1.14) pode ser desprezado ficando a

intensidade de espalhamento dada por:
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Ie=IT f
2 N

Para cristais perfeitos S seapre possivel a escolha

de um ângulo particular satisfazendo as equações de Bragg, e

resultando em:

Ie=IT f
2[N+N(N-l)] =

= I T f
2 N2 (1.15)

No caso particular de ângulos dianteiros, temos que
o

K=0 o que implica em Ie« N,sendo portanto o resultado

compatível cóm as leis de difração da Ótica.

Os materiais de maneira geral s&o um caso

intermediário entre os extremos existindo uma competição entre
2

os termos proporcionais a N e a N . 0 caso dos líquidos, valido

também para materiais amorfos, é bastante ilustrativo. Para um

liquido monoatômico têm-se que1:

f2 N
K (R -R

i j "-l»! Kj

Aqui é bastante claro que a dependência fundamental i

em (K.4R). Para pequenos momentos transferidos (K -» 0), onde

aplica-se o limite s e n si para 6 -*• ti, a intensidade será
$

n

proporcional a N enquanto que nos outros casos será

proporcional a N.
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1.7- Espalhamento por una Rede Cristalina

No Item anterior descrevemos o que ocorre com um

agrupamento de átomos genéricos. Aqui estamos interessados em

átomos ocupando posições regulamente distribuídas pelo volume

do sólido.

Lembrando que o conceito de rede baseia-se numa

distribuição regular de células básicas, sendo a distribuição

dessas células no cristal obtida através de translações no

espaço de posições, dadas por:

onde:

n. n2, n, = núneros inteiros

a, b, c =vetores unitários, característicos da célula básica,

podemos descrever a posição de qualquer átono da rede como

sendo dada por:

onde:

R,= R + A + r.
i o í

R=origem arbitrária (usualmente zero)

r,= posição do i-ésimo átomo em relação ao centro da

célula.
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A figura 3 ilustra o conceito :

Figura 3- Posição do i-éeimo átomo no cristal

Substituindo-se R. na equação (I.ll).o somatõrio

sobre o número de átomos espalhadores pode ser escrito COBO

sendo o produto dos somatórios con indices n*, n,, n, e i:

N°at N°célülas N°át em 1 célula

nln2n3

ficando a intensidade de espalhamento dada por:

Nl N2 N
un

V
(1.12)

sendo neste caso MJf N2, e Ng o número de células
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respectivamente nas direções a, b e c, e R,_ o número de átomos
un

na célula unitÜria. 0 termo entre colchetes e usualmente

denominado fator de estrutura do cristal.

Podemos 6eparar o produto das somatórias em duas

partes, uma vez que o termo em i não depende de n, ficando:

k2 A *2

nln2n3i nln2n3 *

O termo em n representa a interferência causada pela

distribuição de células no cristal, enquanto o termo em i a

causada pela posição dos átomos na célula unitária. Devido ao

número de -'células ser muito grande, a interferência em cada

direção é composta de picos muito estreitos, fazendo com que o

produto das somatórias em n seja essencialmente nulo, exceto

nos casos em que as relações de Bragg sejam satisfeitas1:

K.« = 2v h

K.b = 2» k

K.c = 2» 1

h, k, 1 = números inteiros

Nesse caso particular, tem-se cada soma igual a Hj,

N-, e N_ respectivamente, sendo o produto igual ao número total

de células no cristal. Assim na equação (1.12), o produto das
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somas em n define essencialmente as direções nas quais vai

ocorrer o espalhamento enquanto que o termo em i define a

intensidade do mesmo. Orna vez que as condições de difraçio

sejam satisfeitas, tem-se que:

onde Fj. é o f&tor de estrutura do cristal para uma dada

reflexão, dado por:

±i e
iK'*i (1.13)

Com isso pretendemos ter mostrado que escolhendo-se

as condições experimentais podemos estudar a distribuição dos

elétrons nos átomos (I* N) ou, caso o fator de forma f seja bem

conhecido, estudar a distribuição dos átomos numa célula e a
o

distribuição destas no cristal (I« N ).

No capitulo II apresentaremos medidaB de seção de

choque atômicas, em primeira aproximação expressas pelo fator

de forna onde a intensidade de radiação espalhada é

proporcional N. Nesse capitulo apresentamos ainda medidas com

pequenas transferência de momento onde começam a ser evidentes

efeitos de interferência devido à estrutura cristalina.
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No capítulo III apresentamos experiências realizadas

com Silício e que se baseiam en efeitos de interferência da

radiação espalhada pela estrutura cristalina,sendo portanto a
2

intensidade de radiação espalhada proporcional a N .
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CAPITULO II

O ESPALHAWENTO RAYLBIGH

II.1- Introdução

O none Rayleigh, dado ao espalhamento elástico da

radiação T por elétrons das camadas atônicas, pouco ten a ver

con o trabalho original de Lord Bayleigh de 1871" sobre o

espalhamento da luz eolar, onde o autor explicava porque o céu

é azul e o 'por do sol vermelho e aparentemente foi usado pela

prineira vez por Franz*, numa publicação sobre Fator de Forma.

Depois de um período, entre 1910 e 1950, no qual o efeito foi

designado por "Espalhamento Elástico de FÔtons por Elétrons

Ligados" (EPSBE), a denominação Bayleigh ressurgiu en 1950 com

um trabalho de Moon10 e em 1970 seu uso estava definitivamente

consagrado.

0 conhecimento preciso da seção de choque do

espalhamento Rayleigh, fornecendo informações diretas sobre a

distribuição dos elétrons no átomo (via fatores de forma), é

fundamental para o estudo da estrutura atômica e dos materiais

como na cristalografia por exemplo. S importante também para o
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estudo de alguns efeitos nucleares, ea geral de probabilidade

baixa, COBO por exemplo o espalhaaento Delbruck, no qual, para

energias em torno de 1 MeV, o espalhaaento Rayleigh aparece de

naneira dominante.

Até aeados da década de 60 a aá resolução ea energia

dos detetores de radiação T disponíveis, COBO O NaI, não

peraitia uaa boa separação entre os picos Coapton e Rayleigh,

tornando as aedidas pouco confiáveis. A partir de 1970, COB O

surgimento dos detetores de GeLi, renovou-se o interesse pelo

espalhaaento elástico, sendo encontradas grandes discrepancias

entre as novas aedidas e as teorias existentes. Foi então dada

nova atenção ao aspecto teórico, COB O que, apesar das

aproxinações necessárias para a solução das equações,

conseguiu-se reduzir bastante a discrepância entre teoria e

experiência* x.

Atualaente, ao se observar os dados existentes,

estamos em condição de afirmar, considerando-se a precisão dos

mesmos, que existe uma concordância satisfatória dentro da

faixa de energia, ângulos e materiais medidos**. A faixa de

sedidas experimentais disponível é limitada pela nescessidade

de ausência de interferência entre os fótons espalhados por

átomos distintos, da possibilidade de separação entre os picos

•lSstico e inelástico e de que a intensidade do efeito seja

maior que o fundo experimental.

Essas condições permitem o estabelecimento de limites
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para os quais o espalhamento Rayleigh é dominante. Para o

chumbo ,por exemplo, isso corresponde a ângulos de espalhamento

acima de 5o e energias acima de 60 KeV e até da ordem de MeV.

No planejamento de uma experiência de espalhamento

Rayleigh, alguns cuidados devem ser tomados de modo a garantir

que o termo de interferência na equação (1.14) seja

suficientemente pequeno para que possa ser desprezado. Isso m

facilitado através do uso de alvos policristalinos e também

pela divergência do feixe de fótons incidente, que reduz a

coerência do espalhamento ocorrido nos diversos elementos de

volume da amostra.

Do ponto de vista teórico, as dificuldades sao

muitas. No capitulo I consideramos o espalhamento Rayleigh como

sendo descrito pela fórmula de Thomson corrigida pelo fator de

forma. Para isso são necessárias aproximações e hipóteses,

sendo uma descrição exata, conforme citado no capítulo 1,

atualmente impossível.

Neste capitulo abordamos o espalhamento elástico em

três itens. Após a apresentação da teoria, seguem a montagem e

metodologia experimental e finalmente, como terceiro item, a

apresentação dos resultados por nós obtidos, comparados com a

teoria e as conclusões daí resultantes.
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II.2- Teoria

Neste item abordaremos a questão da teoria en três

etapas:

- o átomo de muitos elétrons

- a interação fõton-átomo

- a aproximação de fator de forma.

Mo primeiro item tratamos apenas do problema de como

descrever um átomo da maneira mais realista possível e quais as

aproximações necessárias para essa descrição. No segundo

abordamos o problema da descrição do sistema fóton-ãtomo em

interação e finalmente, em conseqüência da complexidade desse

sistema, descreve-se a aproximação mais comum para a descrição

dessa interação, que é a aproximação de fator de forma.

a) 0 átomo de muitos elétrons

Ao se considerar átomos pesados, nos quais as

energias de ligação chegam à ordem de 100 KeV (um quinto da

massa de repouso do elétron), é necessário uma teoria

relativlstica para a determinação das funções de onda desses

elétrons. Isso significa que os mesmos devem obedecer, ao invés

das equações não relativisticas de Schroedinger,às equações de

Dirac.

Na faixa de energia de fStons na qual estamos

interessados, entre 60 e 660 KeV, o átomo pode ser considerado

como sendo composto por elétrons distribuídos pelo volume
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atômico em torno de um núcleo no qual se concentra a massa

atômica. A dificuldade em se realizar um cálculo exato para as

funções de onda desse sistema está no fato de que o potencial

ao qual um dado elétron está submetido depende do núcleo e de

cada um dos outroB elétrons atômicos, o que implicaria em

conhecer-se previamente todas as funções de onda do sistema.

Conforme já citado no capi\ Io I, para superar-se

esse problema,um dos métodos mais utilizados até agora tem sido

o chamado método de Hartree-Fock que reduz o problema de Z

corpos em interação a Z problemas de um corpo em interação com

um potencial médio.

0 processo correspondente para o caso relativístico,

conhecido pelo nome de HFSD (Hartree-Fock-Slater-Dirac),

consiste basicamente em se montar e resolver Z equações de

Dirac, uma para cada elétron, submetidos a um potencial médio,

central, que descreve o comportamento do núcleo e dos elétrons

conjuntamente

A partir de um potencial arbitrário inicial,

resolve-se as Z equações obtendo-se Z funções de onda. Essas

funções vão gerar uma nova distribuição de cargas P(T) que por

sua vez modifica o potencial inicial. Esse novo potencial •

introduzido >as Z equações e o processo repete-se até que as

fuções de onda e distribuições de carga não mais se modifiquem.

Nesse caso dizemos que o processo atingiu a auto-consietência.

Como raramente é possível a solução exata desses
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sistemas, coetuma-se utilizar processos variacionais para

resolvê-los. Os métodos mais acurados efetua» a solução através

de um determinante de Slater1*, onde efeitos devido à

indistinguibilidade dos elétrons (potencial de troca) sãc

levados eu consideração.

b) A interação fóton-átomo

Ao se tratar a interação do átomo anteriormente

descrito com o fóton.ua tratamento rigoroso exige QUv o sistema

quântico seja tratado como um udo, somando-se os campos

relativos ao fòton e aos elétrons. Isso é feito modificando-se

convenientemente os operadores nas equações de Dirac, ou, se

utilizamos uma aproximação não relativiota, na equação de

Schroedinger.Isso corresponde a substituir, na hamiltoniana do

sistema o momento p do elétron por p - e onde Á é o
m

operador que descreve o campo da radiação.

0 processo de espalhamento, propriamente dito, pode

ser tratado através da matriz de espalhamento (matriz S) que

correlaciona os estados finais de um sistema dependente do

tempo (*£=*(•)), com seus estados iniciais (^=+(-«0), tal que:

V 8

No caso específico do espalhamento elástico, temos
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que *(-•) = *(•) e como not: so modelo é composto por elétrons

Independentes, cada elemento da matriz eerã dado por:

Sif = < tf>

Srndo V a intoração responsável pelo espalhamento, e

aplicando-se teoria de perturbação, podenos expandir S de

naneira que:

S = S° + S1 + S2 +

Lembrando que a Hamiltoniana do sistema contem termos

do tipo p -' e que na teoria de perturbação eeae operador
m

aparece elevado à ordem do terno de perturbação, teremos termos

proporcionais a A.A, correspondente a S , termos proporcionais

a p.A e A.p, correspondente a S , e termos proporcionais a

ordens superiores. 0 termo S é de particular importância, pois

separa o cálculo das funções de onda do sistema espalhador, da

interação propriamente dita, supondo que o sistema não sofre

modificação durante o processo de espalhamento, sendo

consequentemente muito mais simples de se calcular.

Otilizando-se os gráficos de Feynman, pode-se

visualizar o exposto acima:
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-

(a) (b) (c)
Figura 4* Gráficos de Feynman para o espalhamento Rayleigh

• A figura 4a corresponde ao terno S enquanto que as
2duas seguintes correspondem ao terno S , com emissão após a

absorção do fóton (figura 4b) ou com emissão do fóton antes da

absorção (figura 4c). Obviamente, o termo S =1 corresponde ao

caso de ausência de interação durante o processo.

£ importante notar que o termo S , relacionado com

A.A, corresponde ã emissão e absorção do fóton no mesmo

instante, não tendo portanto análogo no caso relativistico onde

só é possível obter-se esse resultado ao se ignorar efeitos da

energia de ligação e tomarmos o limite (incorreto) q<<mec
1'.

Esse termo corresponde exatamente ao fator de forma da equação

1.9.

Brown e colaboradores ' ' foram os primeiros a
2

calcular S sendo que o potencial coletivo era descrito pela

aproximação de Born de 1- ordem. Utilizando o método de

Hertree-Fock não relativista e processos de cálculo numérico,

efetuaram o cálculo considerando apenas a camada K de diversos

elementos, mas considerando os estados intermediários •
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expandindo as funções de onda numa série de multipolos.

Johnson e colaboradores17'l8>** obtiveram resultado6

liais precisos considerando efeitos de troca» utilizando HFSD e

incluindo correlações elétron-eletron de ordens superiores.

Calcularam termos de quarta ordem na matriz S e obtiveram como

resultado que os efeitos de S tendem a anular outros efeitos

como por exemplo o potencial de troca de Slater. Determinaram

ainda.que a importância de S diminuía com o aumento da energia

do f6ton significando para o Hélio, 10% da seção de choque

total a 100 eV, menos que 5% a 200 eV e menos que 1% a 400 eV.

Usando uma extensão do método numérico de Brown para cálculo de

S ,efetuaram cálculos sistemáticos para Z entre 30 e 82 e para

energias do fõton entre 100 e 900 ReV, obtendo razoável

concordância com os valores experimentais disponíveis. 0 desvio

observado (entre 5% e 20%) foi atribuido pelos mesmos à não

inclusão das camadas male externas (acima de N)

Kissel e colaboradores11•so' *l '*' extenderam esses

cálculos para uma ampla faixa de energia (50 eV a 10 MeV)

incluindo camadas mais externas, podendo ser considerado este o

"state of the art" da teoria de espalhamento atômico elástico

de fótons.

Os limites do atual estágio da teoria devem,

entretanto, ser ressaltados. Em primeiro lugar nâo «stfto

incluídas nas tabelas todas as camdas atômicas, e nem constam

todos oe elementos, isso devido a limitações no tempo
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computacional exigido. Em segundo lugar, como já dissemos todos

os cálculos utizan de alguma forma cálculos aproximados. Devido

a isso, apesar da existência de tabelas para diversos

elenento6, energia e ângulos de espalhamento, constantemente

recorre-se à aproximação de fator de forma (em Cristalografia,

por exemplo). A seguir examinaremos essa aproximação mais

detalhadamente.

c)A aproximação de fator de forma

Apesar de não levar em conta a existência dos estados

intermediários, as teorias de fator de forma são importantes

por diversas razões:

- são simples de serem calculadas, apresentando bons

resultados dentro do seu limite de validade

- es sua versão mais simples e função apenas do

momento transferido

- a maior parte das tabelas usadas para cálculo de

seções de choque de espalhamento e para fatores de estrutura

cristalina disponíveis na literatura utiliza essa aproximação.

Orna vez conhecida a distribuição de carga atômica,

podemos associar a mesma um fator de forma, que é a

transformada de Fourier dessa distribuição e que neste capitulo

para manter a nomenclatura da literatura, representaretaoe por F
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Temos que:

do sr*(a|+ajL)= _Io_F2(l+cos2e)

onde (II.1)

aNSF
1+COB*

=J J Pz(r) e
iqrco8e r2sene dr de df

v
2 Z

p(r) e e n q r r2 dr
qr

(r)|2 .

e t (r) é a função de onda do enésimo elétron,z

Ha formulação acima não foi utilizada a notação

vetorial da equação 1.9, uma vez que estamos considerando um

potencial central, consequentemente com simetria esférica.

Aqui, q é o módulo do momento transferido (|k|), sendo, em

unidades de m c dado por;
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q= sen(O/2)

onde

E=energia do fóton

n c =maB6a de repouso do elétron

Usualmente, o fator de forma é tabelado em função da

variável x, em unidades de A , que pode ser obtida

multiplicando-se q por 20,607=(l/2).(511./12.398), ou então,

tomando-se a energia do fóton em Kev, através da relação:

E sen(©/2)
12,398

Desde 1925 diversos cálculos foram efetuados,supondo

distribuições de carga expressas por funções analíticas, na

tentativa de obtenção de um fator de forma cuja expressão fosse

também uma fórmula analítica9, apresentando todos grandes

discrepancias dos valores experimentais. Em 1936, Franz'

sugeriu uma correção ao fator de forma original,que dependia da

energia de ligação dos elétrons e pretendia levar em conta a

existência dos possíveis estados intermediários, ficando a

expressão dada por:

Gz(q) = 4* fV(r)
 SCn qf r2 (.Jüe? ) dr (II.2)

Jo z qr Ee-V(r)
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onde:

E = enegia relativística total do elétron

V(r)= valor do potencial em r

E -V(r)= energia de ligação do z-é6ino elétron

Comparações entre as amplitudes de eepalhamento

calculadas por Brown e cálculos de fator de forma evidenciaram

que a aproximação de Franz reproduzia ben o modelo de Brown

para o caso NSF enquanto que F reproduzia melhor o caso SF. A

partir dessa evidência Schumacher e colaboradores**'**

propuseram para a seção de choque uma forma hibrida onde as

amplitudes de espalhamento seriam dadas por:

NSF

(II.3)

j= F(q) (_L^ZL_) (b) .

Para corrigir a discrepância observada entre teoria e

experiência,que chegavam a atingir 100% para ângulos acima d*

100° e energias acima de 600 KeV, Schumacher*1 propôs ainda a

multiplicação dessas amplitudes por um fator que, obtido

através do ajuste de uma função analítica à razão entre os

dados de Brown e cálculos de fator de forma, levaria em conta

efeitos de segunda ordem. Tal procedimento, alem de não ter uma
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justificativa teórica consistente» ainda não eliminava

totalmente a discrepância observada, restando ainda diferenças

da ordem de ZOX*1'"

atualmente, com o advento de computadores mais

rápidos, além de nova6 têcnicaB de cálculo, já se dispõe de

tabelas bastante completas cobrindo todos os elementos e faixas

de momento transferido entre 0.005 À~ e 10 Â calculados com

funções de onda HF relativista6 ou não.

Em trabalhos anteriores" ~3t utilizamos seções de

choque obtidas a partir dos fatores de forma calculados por

Hubbel:t2í, cálculos de teoria de perturbação efetuados por

Kissel11*3C>31>3* e também seções de choque obtidas a partir de

cálculos de fatores de forma efetuados por nÕs, onde as funções

de onda utilizadas são funções de onda HFSD calculadas através

de um programa realizado por Crommer e Liberman3' e gentilmente

cedidos pelos autores. Na figura 5 apresentamos como exemplo cs

fatoree F e G assim calculados para as camadas K e L do

Tungstênio
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Figura 5 - Fatores de Forma F e 6 para as

canadas K e L do Tungstênio
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II.3- Aparelhagem Experimental e Metodologia de Análise

a) Aparelhagem experimental

A montagem experimental é essencialmente a mesma para

todas as medidas de espalhamento Rayleigh efetuadas, constando

de uma fonte radioativa, um alvo espalhador, um detetor de

radiação (Ge-Li, ou Ge HP), e eletrônica associada. Utilizou-se

detetores de volume entre 40 e 100 cm para energias acima de

3 2
100 ReV e cerca de 4 cm (4 cm de superfície) para gamas de 60

KeV. A eletrônica consiste de um pré-amplificador, um

amplificador' espectroscõpico e um analizador multicanal, todos

da marca ORTEC. A análise dos picos de espalhamento detetados

foi processada num computador PDP 11-40 da DIGITAL com

programas de ajuste espectrosc&picos convencionais. Para a

medida do espalhamento de fótons de 60 KeV, a fonte radioativa

e o espalhador são colocados em vácuo (10 barr) para se

evitar a possibilidade de espalhamento da radiação pelos átomos

componentes do ar. Um esquema da montagem experimental é

mostrado na figura 6. Na figura 7 apresentamos alguns espectros

de deteção obtidos para a energia de 412 KeV.
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- Cconetria dc espalhanento.

Figura 6 - Aparato Experimental
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Figura 7 - Espectros experimentais obtidos para o

Tungstinio con gamas de 46B KeV
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Au

141
Ce
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Co

241
A»

137
Cs

lt>2
Ir

npnitaciA
(referenda)

I (32)

VI (34.36)

VII (36)

VIII (37)

II (32)

V (35)

III (32)

IV (33)

ATIVIDADE
INICIAL

ICi

7O»C1

10.CI

100»Ci

37C1

IOOBCI

ICi

50BC1

HIIA
VIDA

64.Th*

32 diM

272 dias

438.Banoa

30.56anos

74.2 dias

niMIAS
UDIDAS
(bV>

412

145

122
136.5

59.6

662

466

317,466

•"•"Lu
ALVO
ItHlTUft
315

50

30

64

31.5

40-120

31.5

113

ran
ALVO
22

50

30

50

22

40-120

22

102

•nuns
(Onw)
33-140

5-25

20-70

35-25

44-120

10-60

44-120

5-40

Tabela I- Relação das fontes radioativas utilizadas

com as respectivas geometrias de espalha-*

mento.

nPIRIIHCIA
(RIPEHEHCIA)

I.II.Ill (32)

IV (33,94)

V (35)

VI (34.96)

VII (36)

VIII (37)

ALVOS
UTILIZADOS

O.Pt.H
As,Ba,Cu

Fb.N.Sa
Cd.Ag.Ho
Cu.O

Al.Co.Cd

Cu

Zn.Cd.Fb

ARKA DOS
ALVOS(ca)

15 x 15

2x6 (9<22)

4xlO(0>22)

0.5 x 0.4

0.6 x 4.0

0.6 x 4.0

PIHCIItTAGIM
DB ABSOBCAO

<37

10 - 90

10 - 90

90

90

OBSKBVACOIS

área irradiada oaltmlada
aegmdo Hoote Carlo(31)

Area total Irradiada

área total irradiada-
ItedidM «tetoadas e>

Taouo

irea total irradiada-
Hedidaa efetuadas e»

racuo

Area total irradiada-
Hedldas efetuadas ea

Táouo

Tabela II- Relação dos alvos utilizados
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Com o objetivo de se estabelecer una sistemática,

desejou-se cobrir una ampla faixa de elementos da tabela

periódica, de energia da radiação incidente e de momentos

transferidos, sendo a escolha dos parâmetros determinada pela

possibilidade de ©btenç&o de elementos puros e obtenção de

fontes radiativas intensas.

Na tabela I apresentamos as fontes radioativas

utilizadas com as respectivas energias de radiação,

intensidades iniciais, e dimensões da geometria utilizada na

experiência. Na tabela II apresentamos os alvos utilizados em

cada medida com as respectivas dimensões .

b) Metodologia de análise

Experimentalmente mede-se a seção de choque

diferencial de espalhamento, que em ultima instância é a

probabilidade do fSton ser espalhado em um determinado ângulo.

Matematicamente, podemos defini-la como sendo a fração do feixe

incidente espalhado num determinado ângulo solido em torno de

um ângulo 6, dividida pela densidade superficial de átomos do

alvo espalhador:

.4)
"inc
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onde,

N = número de fótons espalhados

N, = número de fótons incidentes sobre o alvo espalhadorm e
o

n' = número de átomos por cm no alvo espalhador

Como o que se obtém como medida do número de fêtons ê

o registro de um analizador multicanal, diversas grandezas

devem ser obtidas ou calculadas, de maneira a se obter

N ,N. e n'. 0 detalhamento desse cálculo é apresentado noesp inc

apêndice A. Como resultado, temos para a seção de choque:

do _ Ndet ttd 1 1 1 (II 5 )

do ~ST a oe ~~f̂  n'(Z,O) fabB(Z.E,o)

onde:

N...= número de fõtons espalhados detetados

NQ= número de fótons detetados com fonte a 0
o e sem

alvo espalhador

a .= area do detetor . gngulo 8ôiido d e deteção
a (dist. alvo-detetor)^

na medida de Nj t

a = área do alvo = ângulo sólido de irradiação
c (dist. alvo-fonter

do alvo

0 = área do detetor . &ngul<) s 6 l i d o d e d c t e ç â o

° (dist. fonte-detetorp

na medida de No
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ft= =fator de correção para decaimento

(vide Apêndice A)

f . = fator para correção de absorção

(vide apêndice B)

2n'(Z,6)= numero de átomos por cm para um dado ângulo

de incidência da radiação,dado por:

sen? A

N -número de Avogrado

A=átomo grama do elemento alvo

f=anguIo de incidência do fóton sobre o alvo

1 =e6pessura do alvo em gramas por cm^

Ha fórmula acima, como as medidas são de seção de

choque absoluta, cabe ressaltar que:

-D»a vez que mede-se a atividade da fonte e a

radiação espalhada no mesmo detetor e que ambas têm obviamente

a mesma energia, no cálculo da razão das intensidades a

eficiência do detetor se cancela (vide apêndice A)

-Devido às dimensões finitas da fonte, alvo e

detetor, as medidas correspondem a uma distribuição de ângulos

de espalhamento,e em geral devem ser efetuadas médias sobre

essa distribuição. Quando necessário, utiliza-se um programa

Montecarlo desenvolvido por H.B.Gaspar", no qual são simuladas
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todas as trajetórias possíveis e efetuada una média sobre essas

trajetórias.

c)CáleuIo do desvio associado às medidas

As principais fontes de erro a serem consideradas

são:

1) erros estatísticos no cálculo das áreas dos picos

elásticos, considerado através de programas de análise

convencionais;

2) incertezas associdas à geometria do sistema

3) superposição dos picos elástico e Compton,

problema quê ocorre apenas para espalhamento a baixos ângulos e

momentos transferidos e que implica em maior incerteza no

cálculo das áreas dos picos elásticos.

A propagação dos erros foi efetuada através de uma

propagação gausslana segundo a qual, dada una função

f(x,y,z,...) com desvios associados às variáveis dados por áx,

áy, Az, etc, o desvio associado a f será dado por:

dx ày ôz
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11.3- Resultados e comparações cot a Teoria

Devido à particularidades, é conveniente a divisão

dos resultados eu duas faixas de energia. A primeira, acima de

145 KeV, na qual 60 se observou o espalhamento Rayleigh

propriamente dito e a segunda, relativa âs medidas de 60 KeV,

onde sáo observados efeitos devido ao espalhanento Rayleigh

juntamente com efeitos devido ao espalhamento Bragg.

a)Energias acima de 145 KeV

Os resultados de seção de choque obtidos para as

energias de 145, 317, 462, 468 e 662 Kev são apresentados nas

tabelas de III a XI juntamente com os resultados obtidos COB

teoria de perturbação por Kissel e ainda um fator de forma

calculado a partir dos valores de seção de choque medidos

através da equação (II.l) ao qual chamou-se "fator de forma

experimental". Temos que:

FFor» = [ ±_ / ,-V+«"»n fi (n,5)
P dfle*p 2

Em trabalhos anteriores"'**, comparamos esses dados

de seção de choque com valores teóricos calculados segundo a
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proposta de Schumacher, na qual utiliza-se F para o caso SF e 6

pa a o caso NSF (equação II.3). Essas comparações demonstraram

sempre uma tendência a superestimar o valor da Beção de choque

ao passo que a comparação com teorias de perturbação11'40,

apresentaram uma concordância com quase todas as medidas

efetuadas. Ao se comparar os dados experimentais com seções de

choque calculadas a partir apenas de F ou 6 essa discrepância,

para momentos transferidos acima de 30 A era ainda maior

conforme pode eer verificado na figura 8.

Devido a isso e também à utilidade da aproximação de

fator de forma, compara-se neste trabalho os fatores de forma

experimentais com os diversos processos de calculo e tabelas de

fator de forma existentes COB objetivo de estabelecer limites

de aplicabilidade dessa aproximação.

Na tabela XII apresentamos resultados obtidos para F

e G obtidos pelas diferentes fontes bibliográficas utilizadas,

inclusive nossos resultados, obtidos com as funções de onda de

Cromer e Libermman. Nas figuras de 9 a 12 comparamos esses

resultados com os fatores de forma obtidos a partir das seções

de choque experimentais.



Tabela III - Resultados obtidos nara o churibo



- 1
x(A )

1.15
1.5
1.7
1.72
2.14
2.2
2.5
2.63
3 . 0
3.10
3 . 2
3 . 9
3.98
4 . 0
4 .6
4.86
5.24
5.75
5.9
7.2
7.48
8 .4
8.74
9.27
11.1
12.9
13.81
18.16
18.25
22.5
26.33
26.68
29.82
32.62

T
•

e(graus)
5.1
15.
5 .1
7.7
9.6
21.9
7.7
11.8
29.9
13.. 9
9 . 6
11.8
17.9
39.9
13.9
21.9
11.5
25.8
17.9 •
21.9
34.2
25.8
39.9
20.
34.2
39.9
30.0
57.5
40.0
50.0
88.5
60.0
104.4
119.6

O N Q S T

•

B(KeV)/
Etef

317/ 34
145/ 34
468/ 33
317/ 34
317/ 34
145/ 34
468/ 33
317/ 34
145/ 34
317/ 34
468/ 33
468/ 33
317/ 34
145/ 34
468/ 33
317/ 34
662/ 35
317/ 34
468/ 33
468/ 33
317/ 34
468/ 33
317/ 34
662/ 35
468/ 33
468/ 33
682/ 35
468/ 32
662/ 35
662/ 35
468/ 32
662/ 35
468/ 32
468/ 32

I N I O -

-24
dcr xlO
dju

39(4)
21(2)
19(3)
20(2)
14(1)
11.9(8)
8.8(7)
7(1)
4.7(6)
5.2(5)
5.3(4)
2.6(2)
2.9(2)
1.8(1)
1.9(2)
1.7(1)
1.2(1)
13(1)
1.15(9)
0.59(4)
0.57(5)
0.35(2)
0.30(3)
0.19(2)
0.12(2)
0.076(9)
0.058(6)
0.022(2)
0.025(3)
0.012(1)
0.0073(6)
0.0056(6)
0.0051(5)
0.0050(4)

Z = 74

FForo
exp

22(2)
17(2)
16(3)
16(2)
13(1)
12.7(8)
11.0(9)
1.0(1)
8(1)
8.2(8)
8.2(6)
5.8(4)
6.2(4)
5.3(3)
5.0(5)
4.8(3)
3.9(3)
4.3(3)
3.9(3)
2.8(2)
2.9(2)
2.2(1)
2.2(2)
1.6(2)
1.3(2)
1.1(1)
0.91(9)
0.66(6)
0.63(6)
0.46(4)
0.43(4)
0.34(3)
0.35(3)
0.32(3)

- 2 4
dr-xlO
drc teor

1.22

0.209

0.0565

0.0264
0.0122

0.00575

Tabela IV - Resultados obtidos nara o Tungstênlo



Tabela V - Resultados obtidos para o Cádmio



Tabela vi - Resultados obtidos para a Prata



- 1
x(à )

1.15
1.7
1.72
2.14
2.5
2.63
3.10
3 . 2
3.9
3.98
4 .6
4.86
4.88
5.75
5.9
7 .2
7.48
•8.4
9.27
11.1
13.81
18:25
22.5

O
(graus)
5 .1
5 .1
7 .7
9 .6
7 .7
11.8
13.9
9 . 6
11.8
17.9
13.9
21.9
10.5
25.8
17.9
21.9
34.2
25.8
20.
34.2
30.0
40.0
50.0

B S T A M H O - Z =

R(ReV)/
Ref

317/3
468/2
317/3
317/3
468/2
317/3
317/3
468/2
468/2
317/3
468.2
317/3
662/6
317/3
468/2
468/2
317/3
468/2

: 662/6
468/2
662/6
662/6
662/6

-24
der xlO

18(1)
5.6(8)
6.6(6)
4.1(3)
2.6(2)
2.8(1)
2.0(2)
2.1(1)
1.13(8)
1.03(7)
0.66(5)
0.48(4)
0.47(5)
0.31(2)
0.25(2)
0.15(2)
0.14(1)
0.098(9)
0.074(7)
0.056(5)
0.025(2)
0.0068(7)
0.0019(2)

50

FFon
exp

15.1(6)
8.(1)
9.2(9)
7.2(5)
5.8(4)
6.0(2)
5.1(5)
5.2(3)
3.8(3)
3.7(3)
2.9(2)
2.6(2)
2.4(2)
2.1(1)
1.8(2)
1.4(1)
1.5(1)
1.2(1)
1.0(1)
0.92(9)
0.60(6)
0.33(3)
0.18(2)

-24
derxio
dli teor

0.466

0.0688

0.0235
0.00694
0.00209

Tabela VII - Resultados obtidos para o Estanho



-1
t(A )

4.68
9.27
13.
14.
18.
16.
22.
22.
23.
26.
26
26
29
30
32
34
37
40
46

61
05
16
25
29
5
0
33
.66
.68
,82
.76
.75
.15
.63
.76
.10

e
(frauB)

10.
20.
30.
43.
67.
40.
72.
50.
51.
88.
60
60
10
70

5

0
7
5
0
4
0
1
.5
.0
.0
.4.4
.4

120.4
79
85
99

.6

.7

.6
119.5

P L A T

E(KeV)/
Ref

662/
662/
662/
468/
468/
662/
468/
662/
662/
466/
662/
662/
468/
662/
468/
662/
662/
662/
"662/

35
35
35
32
32
35
32
35
32
32
35
32
32
32
32
32
32
32
32

I H A - Z =

-24
àr xlO
df

1.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L

3(1)
28(3)
066(7)
054(4)
24(2)
025(3)
0111(7)
014(1)
011(1)
.0084(6)
.0073(7)
.0073(7)
.0068(5)
.0021(3)
.0056(4)
.0015(2)
.0011(1)
.00085(8)
.00079(8)

78

FFor»

4.
1.
1.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
0
0
0
0
0
0

•xp

1(3)
9(2)
0(1)
95(7)
69(7)
63(6)
51(3)
50(4)
46(4)
46(3)
38(4)
38(4)
40(3)
.22(2)
34(2)
.19(2)
.17(1)
.15(2)
.13(1)

d*
-24

~xlO
ÚSL. teor

0.
0.
0.

0.

0.

0.

160
263
634

293

0144

00719

Tabela VIII - Resultados obtidos para a Platina

-1
x(A )

4.88
9.27
13.81
18.25
22.5
26.68

e
(graus)

10.6
20.
30.0
40.0
50.0
60.0

D B A M

E(KeV)/
Ref

662/ 35
662/ 35
662/ 35
662/ 35
662/ 35
662/ 35

I 0 - Z =

-24
d©* xlO

27(3)
0.54(5)
0.11(1)
0.042(4)
0.022(2)
0.012(1)

92

FFor»
exp

5.9(6)
2.7(3)
1.4(1)
0.82(8)
0.63(6)
0.49(4)

-24
<F~xlO
dS- teor

2.61
.529
.109
0.0414
0.0201
0.0126

Tabela IX - Resultados obtidos para o Urânio



ft

x(à

1.
1.
2.
2.
2 .
3.
3.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
7.
7.
8.
9.

-1
)

7
72
14
6
63
10
2
9
98
6
86
24
75
9
2
48
4
27

e
(graus)

5.1
7.7
9.6
7.7
11.8
13.9
9.6
11.8
17.9
13.9
21.9
11.5
25.8
17.9
21.9
34.2
25.8
20.

C 0 B B

E(KeV)/
Bef

468/
317/
317/
468/
317/
317/
468/
468/
317/
468/
317/
662/
317/
468/
468/
317/
468/
662/

33
34
34
33
34
34
33
33
34
33
34
35
34
33
33
34
33
35

E - Z = 29

-24
der xlO

1.3(2)
1.4(1)
0.87(8)
0.49(4)
0.37(6)
0.31(3)
0.29(3)
0.18(1)
0.17(1)
0.11(1)
0.12(1)
0.077(8)
0.058(5)
0.072(7)
0.054(10)
0.037(3)
0.023(3)
0.016(2)

FFora

4.
4.
3.
2.
2.
2.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

exp

1(4)
2(4)
3(3)
5(3)
2(4)
0(2)
0(2)
7(1)
5(1)
2(1)
3(1)
0(1)
99(9)
98(9)
9(1)
74(7)
57(7)
46(5)

-24
dc-xlO
<D\_ teor

Tabela X - Resultados obtidos para o Cobre

-1
x(A )

1.7
1.72
2.14
2.5
2.63
3.2
3.9
3.98
4.86
5.75
5.9
7.2
7.48
8.4
11.1

M

O
(graue)

6.1
7.7
9.6
7.7
11.8
9.6
11.8
17.9
21.9
25.8
17.9
21.9
34.2
25.8
34.2

0 L I B D

E(KeV)/
Bef

468/ 33
317/ 34
317/ 34
468/ 33
317/ 34
468/ 33
468/ 33
317/ 34
317/ 34
317/ 34
468/ 33
468/ 33
317/ 34
468/ 33
468/ 33

E N I O - Z :

-24
der XlO

3.4(5)
3.5(3)
2.4(2)
1.8(1)
1.4(1)
1.2(1)
0.57(7)
0.62(6)
0.33(6)
0.16(1)
0.17(2)
0.10(2)
0.083(3)
0.063(6)
0.028(3)

42

FForm
exp

6.6(9)
6.7(6)
5.6(5)
4.8(3)
4.2(3)
3.9(3)
2.7(3)
2.9(3)
2.1(3)
1.5(1)
1.5(2)
1.2(2)

l.KD
0.94(9)
0.65(6)

-24
dçrxio
d/v teor

Tabela XI - Resultados obtidos para o Molibdênio
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F
G
F (SF) e G (NSF)

6 (Graus)

Figura 8 - Medidas de serão de choque Rayleigh
comparadas con curvas teóricas



1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
10.0
20.0
31.0
40.0

taüubEL

HTSD

r
7.17
5.31
3.86
2.72
2.00
1.36
1.11

0.929
0.768
0.411
0.061
0.0137
0.0054 8

G

7.11
5.23
3.78
2.66
1.95
1.31
1.06
0.884
0.730
0.381
0.0484

0.00812
0.00222

HF

F

7.12
5.26
3.75
2.66
2.11
1.40
1.083
0.907
0.750
0.393
0.0571

HOSSOS RESULTADOS

(HFSD-LIBIBMAH)

6

7.29
5.30
3.87
2.76
2.03
1.36
1.10
0.927
0.769
0.412
0.0590
0.0142
0.0102

r
7.21
5.23
3.81
2.70
1.97
1.31
1.06
0.885
0.730
0.381
0.0464
0.00864
0.00694

COBRE
Z=29

1.0
1.5

* 2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
10.0
20.0
31.0
40.0

35.5
24.4
17.7
14.3
12.3
8.82
6.38
5.14
4.47
2.97
1.18
0.725
0.479

34.2
23.2
16.6
13.3
11.3
7.91
5.54
4.36
3.73
2.35
0.767
0.407
0.228

34.7
23.4
16.6
13.4
1.14
8.11
5.47
4.38
3.71
2.17
1.09

21.59
18.04
14.69
11.85
9.54
6.14
5.16
4.49
2.88
1.17
0.719
0.474

20.55
17.03
13.71
10.93
7.17
5.34
4.41
3.78
2.27
0.767
0.406
0.227

DRAHIO
Z=92

Tabela XII - Fatores de Forma teóricos

HF - Hartree-Fock não relativista

HFSD - Hartree-Fock relativiata
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Figura 9 - Fatores de forma experimentais comparado»

con a teoria. HFSD, HF. Os resul-

tados teóricos são os £a ref. 27



x(sen|/X) (A-1)
90

Figura 10 - Idem f ig 9 nara Tungstênio, Estanho e

r'olibdenio



10.

0.03
10

x (sen e / X) (A"1)

rigura 11 - Idem fig 9 para Urânio e Cãdnio

90



x (feng/X)

Pigura 12 - Idem fig. 9 para Platina e Prata
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b)hedidas com gamae de 59.5 Rev

Foram efetuadas medidas com gamas de 59.5 Kev
241provenientes de uma fonte de Am de 100 mCi de atividade, con

ângulos de eepalhamento variando entre 5° e 30°.

0 principal objetivo dessas medidas foi o

estabelecimento de limites inferiores de transferência de

momentos, para os quais ainda é válida a aproximação de fator

de forma além da determinação da fronteiras entre o

espalhamento Rayleigh e Bragg.

Para ângulos abaixo de 25°, devido à dificuldade de

separação entre os picos elástico e Compton, a seção de choque

elástica foi obtida subtraindo-se da seção de choque total

calculada (elástica mais inel&stica), o valor teórico da seção

de choque Compton obtido via aproximação de fator S ', o qual é

suficientemente preciso para nossas condições experimentais* e

dado por:

[1 Compton RN

r\
i.. «

'- onde : formula de Rlein-Nishina para espalhamento Compton

'•\ por elétrons livres. Os valores de S utilizados foram os

calculados por Hubbel e colaboradores**, sendo a contribuição

Comptom na região angular de interesse no caso mais
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desfavorável (para o Zn), da ordem de 20% da seção de choque

elástica.

Nas figuras de 13 a 15 apreeentanos os resultados

obtidos experimentalmente para o espalhamento elástico, a curva

de seção de choque Bayleigh te&rica (obtida via fator de forma)

e também as linhas de difração Bragg obtidas experimentalmente

para as mesmas amostras nas quais foi medido o espalhamento

elástico.

As medidas das linhas Bragg foram obtidas num

espectrógrafo de raiO6 X (posteriormente recalculadas para a

energia de 59.5 KeV) graças à cooperação do Laboratório

Estadual de Testes de Materiais de Berlim, Alemanha Federal, e

medidas por Mr. W. Schuler com resolução angular de ± 1.2°.

Nas mesmas figuras, a linha pontilhada foi obtida

pela simples superposição das intensidades Rayleigh e Bragg

supondo-se a resolução experimental como sendo funções

triangulares. Uma vez que o objetivo era apenas uma verificação

qualitativa da origem do efeito, e que a concordância entre os

valores experimentais e a linha pontilhada é bastante boa, foi

desnecessário um procedimento de convolução mais sofisticado.



f.<

Figura 13 - 0-Secões de chonue experimentais

-Seção de choque Rayleigh

Resultado da sunemosirao do espalhamento

Bragg e Payleigh



woo,

Fiquras 14 e 15 - idem 13 para Chumbo e Zinco
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I.4- Conclusões e Perspectivas

As experiências desenvolvidas na area Bavleigh cobre»

uaa faixa significativa de elementos, energias e ângulo de

espalhaaento. Lembrando que o Bomento transferido no processo é

proporcional a E.sen(e/2) teaos taabea coberta uaa aapla faixa

de aoaentos transferidos, permitindo o esclarecimento de

algUBas questões existentes.

a) graças a experiência efetuada COB O AB (59.5 Rev),

torna-se evidente que para BOBentos transferidos abaixo de 1

A a existência de processos de interferência devido à

estrutura cristalina, aesao para aateriaie policristalinos,

passa a ser cada vez sais significativa, tornando inviável o

estudo das casadas eletrônicas por esse processo (vide figuras

T: 13 a 15).

K b) para momento» transferidos maiores que IA"1, e atê

50 A-1( Baior transferência de aoaento Bedida), o efeito

b doninante é o espalhamento Rayleigh. Nesse caso, o BOBento

p transferido não 6 sais a única variável relevante, sendo

variáveis igualaente importantes a energia e o angulo de

fr espalhaaento. Nessa região a seção de choque é bastante bea

descrita pelos cálculos de Kissel, efetuados COB teoria de
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perturbação de segunda ordem e funções de onda HFSD (vide

figura 8. tabelas III a XIII).

c) na região entre 1 e 10 A , a aproximação de fator

de forma é bastante boa para todos os elementos estudados

(entre 13 e 92). NesEa faixa, a precisão dos dados

experimentais não permite uma discriminação entre os diversos

cálculos existentes, sejam entre F e G, ou mesmo entre cálculos

relativisticos ou não, sendo todos os cálculos existentes ne

literatura igualmente bone para a reprodução de seções de

choque Rayleigh dentro de uma precisão de 10% (vide figuras 9 a

12 e tabelas III a XIII).

d) Para momentos transferidos acima de 10 A passa a

ocorrer una discrepância crescente entre os cálculos de fator

•° de forma dos diversos autores e mesmo entre os cálculos de F e

G de um mesmo autor, podendo chegar a diferenças acima de 100%

como no caso do Urânio, por exemplo. Essa discrepância aumenta

, com Z e pode ser compreendida ao se lembrar que com o aumento
í «

'' do momento transferido e do número de elétrons no átomo o

p potencial médio de Hartree-Fock, assim como os processos

numéricos de cálculo, passam a ser cada vês mais complexos e

>_' sensíveis aos modelos adotados. Entretanto, entre 10 e 30 A" ,a

aproximação ainda se mostra válida, sendo que os dados

experimentais demostram claramente a melhor concordância com os
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cálculos efetuados coa o aétodo de fator de forma aodificado G

(vide figuras 9 a 12 e tabelas III a XIII).

Pode-se dizer que essas conclusões respondem a uma

parte das questões existentes sobre o processo de espalhamento

Rayleigh. Por outro lado, alguns pontos ainda podem ser melhor

esclarecidos, como por exemplo efetuar-se aedidas coa aaior

precisão, o que peraitiria uaa aelhor comparação entre os

fatores de forma na região de transferência de momentos entre 1

e 10 À~ . Para isso, é necessário todo um rediaensionaaento do

aparato experimental, do qual pode-se dizer ter atingido seu

limite de precisão. Duas linhas de pesquisa apreeentaa-se coao

uaa continuidade quase natural do presente trabalho:

a) Para aoaentos transferidos aciaa de 50 A (onde

são necessários gamas de energia acima de 600 Rev) a literatura

ainda £ carente de dados conclusivos. Isso se deve em parte 2

dificuldade de obteção de fontes radioativas intensas e 2

dificuldade experimental de blindagem e operação com tais

'fontes. Medidas recentes*3 indicam que coa energias de gaaas

aciaa de 1 Mev, efeitos nucleares começam a ser competitivos,

sendo o mais interessante deles o espalhamento Delbruck.

b)Para moaentos transferidos abaixo de 1 A teaos a

possibilidade de estudo da estrutura cristalina dos materiais.

A pesquisa dessas estruturas coa raios X é uaa área plenaaente
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estabelecida constituindo-se nuh ca usual de determinação

de defeitos, estrutura, e composição dos materiais. Entretanto

a radiação gana com energias de até 600 Rev, apresenta-se como

uma alternativa para o estudo de pontos específicos como por

exemplo a pesquisa de cristais extensos com alto grau de

perfeição. Uma montagem experimental foi desenvolvida nessa

direção por J Schneider** no Instituto de Pesquisas

Hahn-Meitner, em Berlim, Alemanha Federal, com quem tivemos a

oportunidade de trabalhar. Detalhes desse trabalho são

relatados no capítulo III.

FT:
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CAPITULO III

ESTUDO DE ESTRUTURAS CRISTALINAS COM DIFRATOMETRIA GAMA

III.1- Introdução

Conforme procuramos demonstrar no capitulo anterior,

ao trabalharmos com momentos transferidos abaixo de 1 A , o
2

termo de interferência na equação (1.14), proporcional a N ,

passa a ser dominante e através de um sistema de deteção de

alta resolução angular é possível a discriminação dos picos de

reflexão Brâgg e consequentemente a medida de sua intensidade.

Como pode ser verificado na equação (1.12), a

amplitude de espalhamento depende, nesse caso, basicamente do

fator de estrutura, ou seja, do fator de forma e da estrutura

do cristal, sendo fonte de estudos tanto sobre a distribuição

eletrônica dos átomos como sobre a estrutura cristalina.

Os trabalhos sobre espalhamento Rayleigh, entretanto,

parecem deixar claro que os cálculos atuais sobre a

distribuição de cargas nas camadas eletrônicas sio

satisfatórios para a descrição de fenômenos de espalhamento,

assim como a técnica de d if ração de raios X tem se demostrado

bastante eficiente na determinação das estruturas dos sais
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divereo6 cristais.

Mesmo assim, o uso de radiação gana na pesquisa

crietalográfica desperta um interesse crescente,

principalmente devido à baixa absortividade dessa radiação em

comparação com raios X, o que permite a pesquisa de cristais

extensos, verificando a regularidade da estrutura cristalina em

dimensões de até dezenas de centímetros.

Um grande problema nessa linha de experiências é a

nescessidade de alta resolução angular, o que inplica no uso de

fontes altamente colimadae e intensas (acima de 100 Ci).

Um sistema de medidas com essas características foi

desenvolvido por J. Schneider segundo uma idéia de

Mayer-Leibnitz, inicialmente em Grenoble, França, e

posteriormente aperfeiçoado em Berlim, Alemanha Federal, no

Instituto Hahn-Meitner4*"**.

Tivemos a oportunidade de trabalhar com esse sistema

pelo período de um ano, no qual efetuamos diversas medidas,

todas em cristais de silício, fornecidos pela Hacker

Chemitronic sendo que o objetivo geral era estudar o

comportamento de cristais homogêneos e com alto grau de

perfeição quando submetidos a recozimento em diferentes tempos

e temperaturas. Durante o crescimento do cristal existe uma

inevitável contaminação por moléculas de oxigênio devido à

dissolução de partes do resevatõrio no qual o silício é

fundido. Geralmente, a concentraç&o dessas impurezas é entre
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17 IB 3
5.10 e 1.5 10 átomos por cm . A temperaturas acima dc

550 C, o oxigênio tende a fornar precipitados, sendo que eeee

efeito depende fortemente da concentração e da temperatura.

Devido aos efeitos desejáveis e indesejáveis dal

advindos, o estudo do comportamento do Oxigênio no crescimento

de cristais de Si ten sido amplamente estudado, sendo bem

conhecidas a6 formas dos precipitados as6im como as dÍBtorções

geradac na estrutura da rede49.

A ênfase de nosso trabalho reside no estudo do efeito

desses precipitados na difração da radiação gama as6im como nas

possíveis aplicações desses efeitos. 0 principal objetivo é,

além da compreensão mais geral da interação da radiação gama

com a matéria, do ponto de vista teórico e experimental, a

apresentação da técnica de espectroscopia gama como uma

aplicação moderna e eficaz do espalhamento Bragg na ciência dos

materiais.

Neste capítulo apresentaremos inicialmente as

grandezas medidas e duas possíveis abordagens teóricas para

explicá-las. A seguir apresentamos o aparato experimental e a

metodologia de análise utilizada. Por fim, seguem resultados

conclusões e sugestões para futuras experiências.

Os resultados que já constam de publicações

anteriores***4', serão sintetizados, enquanto que aspectos

básicos serão mais detalhados, buscando a visão geral do

processo físico em questão.
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III.2- Befletividade e Befletividade Integrada

Ao pesqui6ar-se a estrutura cristalina com a radiação

gana, incide-se um feixe de gama6 sobre um cristal posicionado

de maneira a satisfazer as condições de Bragg e mede-se a razão

entre a intensidade de radiação espalhada e a intensidade da

radiação que atravessa o cristal sem sofrer espalhamento.

Por intensidade de radiação espalhada entende-se a

intensidade de radiação detetada no ângulo de espalhamento de

uma dada reflexão, subtraído o fundo radioativo ambiente, e por

intensidade de radiação transmitida, a intensidade de radiação

medida com detetor, fonte e alvo alinhados (0o).

A intensidade de radiação espalhada possui um máximo

que, mesmo considerando-se cristais ideais, tem uma largura

finita que é proporcional ao numero de células irradiadas e em

geral da ordem de fração de segundos para cristais com alto

grau de perfeição. Além disso, devido ao movimento térmico dos

átomos, e aos critais apresentarem em geral imperfeições na

rede cristalina, os ângulos para os quais as condições de Bragg

são satisfeitas constituem una distribuição sendo função do

ângulo de incidência da radiação sobre o cristal. Para medir-se

essa distribuição (perfil de difração), um dos métodos

experimentais utilizados é o chamado método de 'rocking
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curve'»••••. Gira-se o cristal, durante uaa aedida. ea torno do

vetor perpendicular ao plano fornado pelas direções de

incidência e espalhanento da radiação. A eonatõria da6 diversas

inten6idades de radiação a6sin nedidas é designada por

'refletividade integrada', ou 'potência de reflexão integrada'

(figuras 15 a e 15 b)

Lenbrando-se que ao ocorrer as condições para uaa

dada reflexão Bragg (h k 1) o aonento transferido K coincide

co» um vetor da rede recíproca torna-se conveniente o uso deste

vetor como representação da reflexão, una vez que o nesno é

característico do cristal. Temos que:

H=ha+kb+lc

onde a,b,c =vetores unitários da rede recíproca.

\

/ *

íb

Figura 15- Intensidade transmitida (P ) e refratada (P )
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r H ( w i / ) = — - = refletividade (III.l)

*-PT *o

N
=refletividade integrada

©B= ângulo de Bragg para um dado plano do cristal

Pn=intensidade de radiação difratada

P.=intensidade de radiação de fundo

P =intensidade de radiação incidente
o

T =espe6Bura do cristal medidoo

^^coeficiente de absorção do cristal para uma dada

energia

w =ângulo de posicionamento do cristal em relação à

direção incidente da radiação

â<*=pasBo de »
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III.3- Aspectos teóricos. Teoria Cinewãtica e Dinâmica.

A potência de reflexão integrada também pode ser

obtida da teoria considerando-se una distribuição de ângulos de

incidência e reflexão para os quais as condições de reflexão

são satisfeitas e ignorando-se a ocorrência de outros efeitos.

Supondo-se o crietal girando con uma velocidade constante de

naneira a que todas as posições do cristal que satisfaças as

condições de Bragg para aquela reflexão possan ser alcançadas e

estabelecendo-se tempos iguais para cada posição do cristal,

integra-se a intensidade de radiação obtida, chegando-se â

relação:

J = Q «V
onde: (III.2)

Q_ e4 -2 A3 , l+cos22ell »

2 4 tt
 y2 2 sen(20p)

cel

5V=volume do cristal irradiado

e, m=carga e massa do elétron

c=velocidade da luz no vácuo

FJJ=fator de estruture do crietal para una dada

reflexão (vide equação (1.12))

A=conpr intento de onda da radiaç&o incidente e

espalhada
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V=volume da célula unitária do cristal

©g=anguIo de Bragg

O procedimento é usual na literatura e pode ser

encontrado por exemplo eu Azaroff*. Ê importante notar-se que o

valor da potência de reflexão integrada não depende da

distribuição *"„(«) podendo ser obtida supondo-se, por exemplo,

una distribuição aleatória das células no criEtal. E também

importante notar que esse procedimento tem como pressuposto

algunas aproximações bastante restritivas:

-não é prevista a possibilidade de interação entre o

gama incidente e espalhado

-o fóton só interage uma vez

-não é prevista a possibilidade de absorção, coerente

ou não.

Essas hipóteses levam a que essa teoria, conhecida

como teoria cinemática, seja válida apenas para cristais

extremamente pequenos sendo que as medidas experimentais da

refletividade integrada apresentam resultados em geral menores

h que o previsto por essa teoria.

Em 1922 Ewald desenvolveu uma teoria** na qual o

[• cristal é considerado como uma distribuição periódica de

dipolos e que prevê a interação entre o gama incidente e

difratado. 0 problema da interação entre o gama e o campo do
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cristal e tratado como um caso de equilíbrio dinâmico ficando

esse procedimento conhecido como teoria dinâmica da refração.

Nessa abordagem o problema consiste em encontrar-se

as soluções da equação de Maxwell para um meio de constante

dieletrica complexa. Os detalhes dessa teoria, devido à sua

complexidade, fogem do objetivo do presente trabalho e não

serão abordados. Orna exelente revisão pode ser encontrada por

exemplo em Batterman e Cole**.

Para o caso presente, as medidas são feitas em

geometria de Laue (transmissão) com comprimento de onda muito

menor que as energias de ligação não existindo efeitos de

dispersão anômala (0.0392 A). Além disso, como não se distingue

a polarização da radiação espalhada, os resultados dessa teoria

podem ser descritos por*5:

Rteor__»_ c f j ( x ) d x (III.3)
Hdin 2 Jo °

onde:

A=r |FH| I_ (III.4)
o n «

Vcel

c=_Io_

J sfunção de Beeeel de ordem n.n
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Nas equações acíaa. A é ua parâmetro que ea ultiaa

instância representa a espessura do cristal4* e é descrito de

•aneira que para A<<1 a interação entre o feixe incidente e

refratado potfe ser desprezado.

Leabrando-se que a solução da integral (II1.3) tea

coao liai te os valores A para A<<1 e uaa solução oscilatória ea

torno de 1/2 para A>>1 ss, e notando-se que a equação (III.2)

para a potência de reflexão integrada taabea pode ser escrita

ea teraos de C e A coao:

RÍeor= C » A
cin

verifica-se que (III.3) coincide coa a expressão cineaática

para o caso liaite A<<1.

Cabe notar que enquanto a teoria cineaática apresenta

a refletividade integrada variando linearaente coa a espessura,

a teoria dinâaica prevê R« oscilando ea torno de ua valor

constante dado por:

-teor ~ w C

d i n l ) 2

sendo a solução para eese caso conhecida coao solução pendular

(Pendelloesung) (vide figura 16).
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Figura 16 - Refletividade integrada obtida COB teorias
cineaitica e diniaica. As curvas pontilhadas
no caso cineaático foraa obtidas para dife-
rentes valores de aosaicidade. No caso dini-
aico, a curva pontilhada corresponde ao re-
sultado da teoria de Kato coa E=l.
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Experimentalmente, fora do limite A<<1, as duas

teorias são difíceis de se verificar uma vex que a primeira

supõe cristais muito pequenos e a segunda, devido &

distribuição de dipolo6 suposta implica numa perfeição da

estrutura cristalina. Devido a isso diversas abordagens

teóricas buscando explicitar um caso mais realista foram

desenvolvidas, sendo que absorções devido a processos não

coerentes como foto-elétrico, Compton ou espalhamento térmico

podem ser convenientemente tratados segundo um modelo de

absorção exponencial (e** ), ou da teoria de Deby-Waller1.

Do ponto de vista cinem&tico, Darwin51, em 1922 Jã

desenvolvia sua teoria de mosaicos onde diversas correções para

absorção coerente eram consideradas, enquanto que do ponto de

vista dinâmico apenas recentemente teorias satisfatórias foram

desenvolvidas, sendo uma delas o trabalho de Kato e

colaboradores* *.

Como a diferença entre as teorias dinâmica e

cinemãtica é fundamental para a interpretação dos resultados

experimentais obtidos,examinaremos um pouco mais atentamente ns

abordagens de Darwin e Kato.

a) 0 modelo de mosaicos

Em seu trabalho Darwin considerou os processos de

múltiplo espalhamento e de interação entre os gamas incidentes

e emergentes coso sendo una forma de absorção coerente & qual
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chamou extinção.

Consideremos dois plano6 de reflexão consecutivos, A

e B, num cristal. Ao se aumentar a espessura do cristal,

cria-se a possibilidade de que a radiação refletida pelo plano

B seja novamente refletida pelas 'costas' do plano A. Esse novo

feixe refletido tem uma defasagem de 160° em relação ao feixe

incidente original, uma vez que cada reflexão altera a fa6e

original em 90° l, podendo interferir destrutivamente com o

feixe incidente e diminuindo sua intensidade. A esse processo

Darwin chamou de 'extinção primária' (figura 17). Pode-se

definir uma espessura crítica T , para a qual A=l e a partir

da qual esse efeito seja relevante. Essa espessura irá depender

do cristal considerado e do comprimento de onda da radiação

incidente1:

eel cos
ext" _B

r
Li
r 0 v.J

Figura 17- Extinção primaria
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Para simular o efeito de eBpalhamento múltiplo,

Darwin propôs um modelo segundo o qual o cristal seria composto

por pequenos cristais, ideais, conforme ilustrado na figura 18,

onde os pequenos blocos formariam uma espécie de mosaico. Pode

ocorrer que a radiação já refratada por um bloco incida sobre

um segundo satisfazendo as condições de Bragg e sendo novamente

espalhado, diminuindo as6im o valor da refletividade medida. A

esse processo Darwin denominou extinção secundária. Cabe

ressaltar que em eeu trabalho original, não havia qualquer

pretensão de que tais modelos tivessem correlação com a

realidade, sendo apenas uma forma empírica de solucionar o

problema. A figura abaixo ilustra o processo.

v?-
bamafití

Figura 18- Extinção secundária.

Considerando-se apenas a extinção secundária,

retomando-se a equação III.2, pode-se escrever:
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4

dl

dl

" •* " H W H

= -°H1o+0H1H

«„(«)= Q W(«) _J d«
cos eB

I = intensidade de radiação incidenteo

IJJ= intensidade de radiação espalhada

0-,= seção de choque de espalhamento elástica para o

caso cinamãtico

W(w) = função de distribuição dos blocos no cristal

(mosaicidade)

ReBolvendo-se o siEtema de equações acima e

aplicando-se a definição de *"„(«) (equação III. 1) obtém-se;

-2oH(«) T
«(«)= _[l-e H °] (III.6)
H 2

A partir da equação acima pode-se obter uma

parametrização da extinção primária. Para isso é necessário

supor-ee que o efeito não seja dominante ^ o < <

obtendo-ee:
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. -2W(o) FÍ
rH(»)= J_[l-e

 wcin] (III.7)

onde Ru é a refletividade integrada obtida com extinção
Hcin

primaria. Obtendo-se W(«) a partir de III.7,tem-se que:

* l-2rH(«)
Hcin H

Efetuando-ee a normalização W(«) dw-l, tem-se

finalmente:

»H - I ln[ ] d«
"cin 2 J l-2rH(«)

4c
EH . - RH .cm cin

(III.9)

A desigualdade acima pode ser interpretada como se a

espessura efetiva do cristal fosse menor que o valor real,

podendo-se definir um fator de extinção primária, fpr$l «

que:

T - f T]ef ^r-'

(III.10)
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sendo a razão entre T - e T uma possível medida da extinção

primária.

b)Uma teoria dinâmica 'estatística'

A partir de 1970, Rato57, com o objetivo de cobrir

toda a faixa de valores da refletividade entre os limites

dinâmico e cinematico, desenvolveu uma teoria estatística a

partir de bases dinâmicas, onde o grau de perfeição do cristal

era representado por dois parâmetros a serem ajustados, um

deles (r) descrevendo correlações de curto alcance e o outro

(E), correlações de longo alcance.

Desvios na perfeição da rede são levados em conta

através de um fator de fase dado por:

G(r)=

onde H é o vetor de espalhamento de um cristal hipoteticamente

perfeito e u o deslocamento do ponto da rede da posição que

ocuparia no cristal perfeito. Se G(o) e G(Z) são fatores de

fase correspondentes aos pontos 0 e Z no cristal, separados por

uma distância Z , define-se a função de correlação f(Z) por:

f(Z)= <G(O).GTZ)>
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Supondo-ee desconhecida a função de correlação, a

mesma pode ser obtida atraveB de un node Io empírico com

parâmetros E e T ajustáveis e relacionados por:

onde

f(Z)= E2+(l-B2)g(Z)

r»
T= g(Z) dZ

Jo

A figura abaixo ilustra a função de correlação.

Z-

figura 19- Função de correlação f(z)

Segundo Kato, a potência de reflexão integrada pode

ser dada pela soma de três termos, representando os

espalhamento com coerência de fase (dinâmico), sem coerência

(cinematico), e mais um termo misto. Temos que:

RsRcoe+Rinc+Rmix

Rcoe« E

Rinc* ""
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Podemos notar que ao caBo dinâmico deve corresponder

E=l (s6 B ) enquanto que E=0 corresponde ao caso cinemáticocoe

A teoria é de maneira geral, bastante complexa. Seus

resultados são entretanto bastante fiteis usa vez que as

equações finais pode» ser programadas, de maneira a que os

parâmetros T e E sejam parâmetros de ajuste entre teoria e

dados experimentais. Se admitirmos a validade da teoria temos

ai uma grande fonte de informação sobre o cristal, restando

saber até que medida essa teoria funciona.

c) Considerações sobre ae teorias apresentadas

Ainda sobre o aspecto puramente teórico, e

considerando-se apenas as duas abordagens mencion&dae, algumas

•" perguntas já se colocam:

-no caeo da mosaic idade, até que ponto o uso de

: diferentes funções de distribuição interfere no resultado do

cálculo da potência de reflexão,

[..'• -até que ponto as teorias de Darwin e Rato são

;• superponiveis, uma vèz que ambas objetivas a descrição de

cristais realistas?

P
Tentou-se responder a essas perguntas efetuando

'. cálculos de refletividade integrada obtidos com uma FHHH de 5"
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•
para o Si 220 e tentando, COB programas usuais de "fitting",

superpor os resultados obtidos con distribuição gaussiana e

lorentziana. Os resultados são mostrados na figura 20.

Tentou-se também o ajuste da teoria de Kato, variando-se E e r,

aos resultados obtidos COB a teoria cinemática sendo o

resultado nostrado na figura 21. EsseE resultados levan às

seguintes conclusões:

-o uso de distribuições gaussianas ou lorentzianas na

teoria de Darwin leva a resultados praticamente idênticos. Para

se conseguir a superposição das curvas é necessária entretanto

considerar-se dois parâmetros livres, a neia largura da

distribuição' (extinção secundária) e também a espessura efetiva

da amostra (extinção primária). Em outras palavras isso sugere

que supondo-se que uma distribuição de mosaicos, gaussiana por

exemplo, possa simular toda a absorção coerente, para se obter

o mesmo resultado com uma distribuição diferente é necessário

considerar-se mais processos de absorção. Essa discordância

sugeriu a nescessidade de realização de medidas que permitissem

um discernimento da questão. Os resultados são apresentados ao

final do capitulo.

-As teorias de Rato e Darwin coincidem apenas até uma

determinada espessura que deve depender do cristal e da

reflexão considerada. Para o Si essa espessura é da ordem de

10 mm, ocorrendo a partir desse valor grandes discrepãncias.



Teoria
Cineaítica

20 25
espessura (mm)

Figura 20 - Refletividade integrada obtida coin a teoria

de Darwin e distribuições de Gauss e Iorentz

nara a nosaicidade» (o) Darwin-Gauss ajustado

a Darwin-Tjorentz deixando-sé a mosaicidade •

a espessura efetiva como parâmetros livres.
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350

300

250

Teoria
Cinenatica

nioM.c»»níf F W H M s 5

15 20 . 25

espessura (mm)

Figura 21 - Tentativa de ajuste da teoria de Kato aos

resultados obtidos com Darwin-Gauss n Darwin-

Lorentz. (__) Darwin, {-o~,-%-) Kato ajustado,
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IBSO é esperado, una véz que a teoria de Darwin introduz apenas
t

correções à teoria cinemática, partindo dos mesmos pressupostos

• dessa teoria e que se aplicas apenas a cristais finos, nao

sendo esperado que descrevesse também cristais espessos.

III.4- Aparato Experimental e MetodoloEia de Análise

Coforne anteriormente mencionado, o aparato

experimental é essêncialnente o mesmo do espalhamento Bayleigh.

'', Dma fonte radioativa, un alvo e UB detetor adequado. A

principal diferença reside na alta precisão requerida, da ordem

de fração de segundo, o que implica es nescessidade de precisão

comparável na colimação e na geometria de posicionamento.

No difratômetro do Hahn-Heitner Institut utilizamos a

f linha de 316.5 ReV (0.0392 A) do 192Ir COB atividade inicial de

200 Ci (Beia vida ^74 dias), disponível comerciaIsente. 0

': posicionamento da fonte para irradiação da amostra é efetuado

através de dispositivo hidráulico. Ap6s colimada para um feixe

Li de 2x4 mm de área transversal medida sobre a amostra, obtém-se

r.;, para o pico de transmissão 60000 contagens por segundos,

detetadoe em um detetor de Ge HP.

;,' 0 alvo espalhador é montado sobre um goniometro

manual (goniometer head) que por sua vêz ê montado sobre um
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goniometro do tipo 4* totalmente automatizado, fabricado pela

HDBER GMBH e controlado por u» computador PDP11/40 COB

interface CAHAC. 0 sistema controla também, alê» do goniõmetro,

o posicionamento angular $ do detetor es relação ao feixe

incidente. Tanto a centralização do cristal, COBO O alinhamento

da geometria de colinação é efetuado con o auxílio de un Laser

posicionado fronalmente à fonte e distante cerca de 10 at da

nesna, sendo que todo o sistema £ projetado para trabalhar

sempre con geonetria de transnissão. Dm esquema do aparato é

nostrado na figura 22.

Una vez posicionado o cristal para uma dada reflexão

atravéz do ajuste do goniômetro manual, e conhecendo- se os

parâmetros da rede, é possível o acesso automático a qualquer

outra reflexão desejada.

Una vez registradas as curvas de intensidade de

radiação espalhada PK(«*)> o valor da refletividade rH(«), assim

como a potência de reflexão integrada RuXP> eram obtidas

autonáticamente (en linha). 0 valor do termo P e M tanbém era
o

determinado experimentalmente Tvedindo-se o feixe a 0o após ser

atenuado pela amostra, posicionada perpendicularmente ao feixe.

0 tenpo médio para a medida de uma reflexão era da

ordem de 18 hs, enquanto que uma "rocking curve" podia ser

obtida em cerca de 20 minutos.

Os cristais utilizados foram discos de Si de 10 cm de



Fonte
Alvo montado
em Goniômetro Ge HP

2 mm

2500

Figura 22 - Esquema da nontaqen exnerii»ental

Loser

. •' - * _ \ !_•_£ _ i »



- 100 -

diâmetro e espessura de até 1 cm, con concentrações de oxigênio

diferentes e submetidos a diferentes tempos de aquecimento. OB

diferentes cristais e suas características são apresentados na

tabela XII. 0 posicionamento do Si no aparato era feita

fixando-os com cola em Buporte de alumínio ajustâvel ao

goniòmetro. Para uma completa caracterização do cristal

mediu-se a refletividade, variando-ee o ângulo «, em nove

diferentes elementos de volume ao longo do diâmetro do disco.

Além disso, em cada elemento de volume, variava-se a espessura

irradiada através da inclinação do cristal em torno do vetor de

espalhamento, ou seja, mantendo-se a condição de reflexão. Essa

variação (ângulo t) era efetuada entre -75° e +75 com passo de

15°. Ha figura 23 apresentamos um esquema do cristal no qual

destacamos os elementos de volume medidos, os planos de

reflexão e a variação de ângulos efetuada.

Deeea maneira obtero-se para cada reflexão do cristal

estudada 99 "rocking curves". Com o auxilio de um grafico

bidimensional no qual é apresentada a potência de reflexão

integrada vereue o elemento de volume e ângulo de inclinação f

do cristal, i possível uma avalição imediata do grau de

perfeição e uniformidade do mesmo, podendo-ee verificar se o

cristal comporta-se conforme o previsto pela teoria dinâmica ou

pela teoria cinemática, já que essas previsões podem diferir

por fatores 100 ou mais.

Apresentamos na figura 24 exemplos 'te6ricos' desses



':• gráficos, no6 quais foi suposta total uniformidade dos alvos. A

figura (a) corresponde ao caso cinemático e a figura (b) ao

\." caso dinâmico, ambos ideais.

NaB figuras 25 e 26 apresentamos a caracterização de

?-• dois cristais, submetidos a diferentes recozimentos, sendo o

'". primeiro uniforme e com alto grau de perfeição enquanto que o

segundo apresenta, além de grande inomcgeneidade, uma forte

i distorção na rede comportando-se de maneira geral como um

'cristal cinemático'. 0 primeiro tipo é o desejado para o

estudo do efeito de 'Pendeiloesung',previsto apenas pela teoria

•','• dinâmica e constituindo um bom teste para a teoria de Rato

Media-se rotineiramente ae reflexões (220),(400),e

t (520). Eventualmente eram também medidas algumas reflexões de

segunda ordem.

Uma vez caracterizado o cristal, podia-se medir,

; desde que o mesmo apresentasse a grau de perfeição desejado,

curvas de 'Pendelloesung', que são as oscilações da potência de

; reflexão integrada esperadas para cristais perfeitos na teoria

dinâmica, ou mesmo a distribuição da mosaicidade do cristal.

';-• Para as medidas de 'Pendeiloesung', como o período àm

[ oscilação é da ordem de T . , a variação da espessura era
f -; ext

feita com passo de 0.25° na variação de f, obtendo-se cerca de

!' 20 pontos por período de oscilação.

As medidas de mosaicidade, sendo a largura esperada

da ordem de segundos, exigiam precisão bem maior que a usual



Aaostra

I.I
1.2

II.1
II.2

III.l
III.2
III.3

IV. 1
' IV.2
IV.3

Código
(Wacker)

145.024/80

276.416/41

286.788/127
286.788/127/lT
286.788/127/2T

286.788/80
286.788/80/1T
286.788/80/2T

Tempo de
Recozimento

70h a 770 C

70h a 770 C

8h a 1200 C
2h a 750 C
+ 8h a 1200 C

8h a 1200 C
2h a 750 C
+ 8h a 1200 C

Dopagem

boro

boro

boro

boro

Resist.
(il/CB)

15

23

90

90

Impurezas

Oxigênio
Lnterst.

0.8

7.7

7.7

9.1

Carbono
subst.

<0.05*

<0.05»

0.2

0.05

* Unite de deteçao do método aplicado

Tabela XII - Relação de amostras de Silício utilizadas



75» 60 -60» -75*

Figura 23 - Divisão esquemãtica do cristal a ser caracte-
rizado. A fifura superior mostra os elementos
de volume irradiados para diferentes ânftulos
de inclinação (espessura) do cristal, que por
sua vez são apresentados na figura inferior.
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Figura 24 - Apresentação da caractrerização de cristais,
(a) Esquema, (b), (c) ,refletividadés integradas
obtidas para cristal perfeito (b) e idealmente
imperfeito (c) após correção para absorção.
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Figura 26 - Caracterizarão de cristal ínomogêneo e con

baixo nrau de perfeição.
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que é da ordem de décimo de minuto. Para atingir maior

precisâoutiliza-se outro cristal de Si como colimador do feixe.

Através desse processo consegue-se a redução da incerteza

angular das medidas de cerca de um fator 10 chegando-se a

precisões da ordem de 0.25 seg.

III.5- Resultados

Os resultados obtidos permite» dividir os cristais em

dois grupos, o primeiro formado por cristais aquecidos até

750°C, que se comportam aproximadamente como cristais perfeitos

e apresentam as oscilações de Pendeiloesung, e cristais

aquecidos até 1200°C onde as distorções da rede fazem o cristal

se comportar praticamente como um cristal 'idealmente

imperfeito',com a refletividade integrada bem descrita pela

teoria cinemática e apresentando refletividade de até 40%. 0

estudo da mosaicidade desses cristais permitiu a melhor

compreensão do efeito da distribuição na teoria de Darwin e

será abordado coro mais detalhes.

b)Estudo da mosaicidade em cristais imperfeitos

Conforme já mencionado, a potência de reflexão

integrada doe cristais aquecidos a 1200°C pode ser

satisfatoriamente reproduzida pela teoria de Darwin, usando-se
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como curva de mosaicidade tanto una gaussiana como uma

lorentziana, conforme pode ser visto na figura 27. Entretanto,

pela própria natureza das distribuições, uma ou outra escolha

corresponde a modelos de cristal bem diferentes, sendo que o

uso da distribuição gaussiana implica em se supor uma distorção

mais localizada devido à convergência mais rápida dessa

distribuição para zero.

Lembrando-se que as funções de distribuição são dadas

por:

2-w

Wr = 1 e 2r? onde 1 / 2

Gauss 2» n / 21n2

n K

J WGaussdw SJ WLorentzdw =1

A**l/2=leirfiura ® ««i» altuta da distribuição (FWHM)

e observando-se a tabela XIII na qual constam os resultados

obtidos para o ajuste dos dados experimentais com as diversas

teorias, algumas conclusões podem ser obtidas:
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Figura 27 - Comparação entre medidas de refletividade

intearada obtida» nara a anostra III.3 e

as diversas teorias.



reflexão

amostra

«(fteg)
Tef/To
R(%)
60F

w(seg)
Tef/To

60F

E
/

60F

à H 0 S T

660

2T

0.563(6)
1.000(1)
4.2
7.3

1.20(1)
1.000(1)
3.8
5.9

<0.01
<0.01
3.5
5.2:

R A

660

0.
1.
2.
2.

0
0
1
0

IT

D A R K

185(2)
000(2)
3
9

CZ

440

r i

0.
1.
2.
2.

D A R W I

465(8)
.98(2)
.1
.7

<0.01
<0.01
2.0
2.2

1
0
1
1

R

2T

N (Lox

317(2)
000(6)
5
9

286 788/127/

440

•ent

0.
1.
1.
1.

M (Gauss)

.28(2)

.66(1)

.9

.7

A T O

8.1
30

0.
0.
2.
2.

IT

2)

138(1)
00(2)
t

7

81(1)
43(1)
0
4

11.9
82

1T.2T

220

0.
1.
1.
1

2
0
1
1

2T

266(1)
000(6)
4
4

.16(1)

.275(4)

.6

.9

11.4
100

220

IT

0.147(7)
0.81(7)
1.7
1.5

1.37(2)
0.176(5)
2.1
2.3

11.3
66

Tabela XIII - Resultados do ajuste de teorias aos dados experimentais
GOF = "goodness of fitting"
w = FWHM da distribuição
Tef/To = estimativa da extinção primaria
R = parâmetro de precisão do ajuste
E> / = parâmetros da teoria de Kato
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-Verifica-se que o valor de At>, .- obtido para c ca6O

gau66iano diminui a medida que ausenta a ordem de reflexão.

Isso pode ser compreendido ao se lembrar que T e x t (equação

II 1.5) aumenta COB» a ordem de reflexão. Con isso diminui a

possibilidade de ocorrência de extinção primária. No caso, o

que parece ocorrer é que esse efeito está sendo simulado em

parte pela maior largura da gaus6iana, que é uma caracterização

da extinção secundaria. Nota-se ainda que para ordenr de

reflexão mais baixas, o aumento d* largura da gaussiana não 6

suficiente, sendo necessário a introdução de um T * menor que

T , demonstrando que neste caso a distribuição gaussiana não
o

consegue simular completamente o efeito de extinção primária.

-Ê importante ressaltar que enquanto a extinção

primaria tem o efeito de expandir ou contrair a escala de R , a
n

exitinção secundaria (mosaicidade) altera sua forma.

-Ao utilizarmos para a mosaicidade uma distribuição

lorentziana, não é necessário o uso do fator de extinção

primária. 0 valor de ^wi/2 obtido é entretanto bastante menor

que o correspondente para o caso gaussiano. leso pode ser

compreendido ee notarmos que uma distribuição de Lorentz possui

máximos maiores que a distribuição de Gauss (considerando-se

r?=K e distribuições normalizadas). Quanto menor o valor de K

maior a altura do máximo. Na definição de R» entretanto, a

grandeza relevante é a refletividade ru(w), a qual possui um
n
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A î oT T / T
EF C

íO^cTtp/^

«ID

«1.0

I—
20 20 30 40

Fiqura 28 - Refletividades teóricas obtidas usando coro

F*ÍH.M os valores extraídos do ajuste da teoria

aos dados exnerimentais.

(220) To= Icm
12201

(220) T0=K>an
10041

FWHM
3.8"

0002 0004 0006 0 0002 0004 0006

ÂNGULO DE ROTAÇÃO 00 CRISTAL (teg)

Fioura 29 - í^edídas de nosaicidac'e



- 112 -

limite máximo e igual a 0.5. A partir de um determinado valor

de K para o qual es6e limite é alcançado, diminuições

subsequentes no valor de K não implicam em aumentos

correspondentes na potência de reflexão integrada R... Por outro

lado, a comparação entre as curvas de ru obtidas com
n

distribuições gaussiana e lorentzianas de mesma área (figura

28) deixa claro que o caso lorentziano apresenta um maior valor

de r« para « mais afastados do centro, simulando assim um

efeito de correlação de longo alcance, que poderia gerar uma

absorção adicional, semelhante à extinção primária.

-A aiirente ambigüidade doe resultados já descritos

pode ser eliminada através da medida do perfil de difração dos

cristais estudados, o que foi feito com a geometria de duplo

cristal (vide aparato experimental) e precisão de

aproximadanente 0.2 seg. Observou-se que:

1)AB curvas de rH sâo melhor reproduzidas

utilizando-se curvas de Gaues como distribuição da mosaicidade.

2)0 processo de deconvolução leva a ^tí\/2 ^*

ordem de 2 seg, compatível com o resultado obtido via ajuste de

R« aos dados experimentais obtidos para a potência de reflexão

integrada (vide figura 29).
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Sintetizando, podemos dizer que a potência de

reflexão integrada doe cristais submetidos a temperaturas de

1200°C pode ser bem deecrita pela teoria de Darwin,

utilizando-se uma distribuição gaus6iana para a moeaicidade e

considerando-se também a extinção primária.

Esse resultadoi somado ao fato de poder-ee atingir

refletividade de até 40% ,é bastante importante na pesquisa de

monocromadores, que neeceesitam alta homogeneidade e poder de

reflexão, constituindo a tempera de cristais com temperaturas

acima de 900 C um processo eficiente para a produção de

monocromadores de radiação na faixa de centenas de KeV.

c)Estudo de cristais via efeito de Pendelloesung

As amostras submetidas a temperaturas abaixo de 750°C

apresentavam uma potência de reflexão integrada cujo

comportamento variava pouco com a temperatura (cerca de 50%)

apresentando nitidamente as oscilações características da

teoria dinâmica. Os resultados, conforme exemplo apresentado na

figura 30 mostram o período esperado, apresentando entretanto

um comportamento crescente com a espessura

As tentativas de ajustes dos dados experimentais com

a teoria de Kato falharam sistematicamente, demonstrando ou

falha da teoria ou que o afastamento do comportamento ideal não

se comportava segundo o modelo suposto (figura 30).
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Surpreendentemente, a concordância entre teoria e

experiência pôde ser alcançada considerando-se apenas o

comportamento dinâmico ideal somado a um termo que varie

linearmente com eepeeeura (eepalhamento difuso), dado por

(figura 31):

RH =RH +C.A (III.11)
"teor "din

C=constante

0 espalhamento difuso pode ser compreendido

lembrando-se dos precipitados de oxigênio da amostra. Devido à

distorção na rede provocada pelos aglomerados de oxigênio surge

um espalhamento difuso. Como a localização dos clusters na rede

é uniforme e os gamas por eles espalhados não devem guardar uma

relação de fase, a intensidade de espalhamento devida a esses

defeitos deve ser proporcional ao número de clusters

irradiados, ou seja, à espessura. Una análise posterior

efetuada com espectroscopia de raios X de alta resolução, pelo

grupo de Bonse € Lauer** de Dortmund, Alemanha, revelou a

13 2

existência de cerca de 10 clusters/cn com aproximadamente 50

A de raio, o que confirma as hipóteses formuladas. Devido à

baixa concentração e pequeno diâmetro, a existência dos

clueters não altera o comportamento dinâmico do cristal como um
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todo. Note-se que esse espalhamento adicional é da ordem de

0.5% do valor de B» cinemático, so eendo possível de ser

detectado devido à grande simetria dos cri6tai6 de silício

estudados.

III.6-Perpectivas

Dentro das linhas de trabalho apresentadas alguns

pontos podem ser melhor estudados e esclarecidos.

No caso do espalhamento difuso observado nos cristais

coro alto grau de perfeição uma sistemática na qual se varie a

percentagem de oxigênio na rede e também as temperas às quais o

cristal é submetido, pode permitir uma correlação entre o

coeficiente CDIF e o tamanho e concentração doe clusters, o que

pode ser de grande utilidade na produção e análise de cristais.

Além disso um estudo sistemático dessa natureza pode vir a

explicar a divergência entre os perfis de difração obtidos por

nós para esses cristais perfeitos e os valores previstos pela

teoria dinâmica.

Uma das maneiras de se efetuar esta sistemática

constitui uma das grandes potencialidades ainda não exploradas

do difratômetro gama, uma vez que devido âs suas dimensões e 2

baixa absorção da radiação gama , é possível a instalação de um

forno, ou mesmo um criostato no feixe, permitindo assim
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variações continuas de tenperatura. Con isso pode-se estudar ,

por exemplo, transição de estrutura de cri6tai6 eu função da

tenperatura, durante a ocorrência da transição.

Co» o aparato descrito é possivel ainda, devido 2

alta resolução do sistena, o estudo dos espalhanentos Conpton e

Bayleigh eu baixos ângulos de espalhanento.

Devido à essa anpla gana de aplicações, pretendemos,

no futuro, tentar a instalação de sistena semelhante no Brasil.
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APÊNDICE A

DETERMINAÇÃO DA SECAO DE CHOQUE RAYLEIGH EXPERIMENTAL

Conforme viBto no capítulo II, a seção de choque

Rayleigh experimental é basicamente a razão entre o numero de

fòtons espalhados e o numero de fõtons incidentes sobre o alvo

divididos pelo numero de átomos espalhadores (equação II.4).

Determinaremos a seguir as equações que definem esses

termos supondo-se para a distribuição de direções existentes em

torno das direções centrais de eepalhamento, apenas um valor

para a seção de choque. A direção de incidência é definida como

sendo a reta que une o centro do alvo ao centro da fonte

espalhadora e a direção de espalhamento, como sendo a reta que

une o centro do alvo ao centro do detetor. A generalização para

o caso real onde existe uma distribuição de ângulos de

incidência e espalhamento, com diferentes valores da seção de

choque, e que é devida ao tamanho finito da fonte, alvo e

detetor, pode ser feita tomando-se a média desses ângulos e de

suas funções ponderadas por um valor teórico da seção de

choque. Isso só foi necessário na referência 32, onde os alvos

eram grandes, podendo ser desprezada nos demais caeoe
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Supondo-se que a medida seja feita num intervalo de

tempo entre t. e t? o número de fótons incidentes sobre o alvo

(Hinc) será dado por:

Ninc=<J

t9

-t/T
I .2 1/2 dt) _üe_ (A.I)

4ff

onde:

.1 = intensidade da fonte em t , t =0

T1/2= meia vida da fonte radioativa

ft = ângulo sólido de irradiação do alvo
G

0.ângulo sólido Q nas experiências efetuadas, pode

ser definido pela área total do alvo,nos casos onde o alvo era

pequeno e totalmente irradiado, ou então definido pela

colimação do feixe, nos casos de alvos grandes, coso nas

experiências com gamas de 412 KeV. Assim,

_ área do alvo _ alvo

(distância alvo-fonte)2 d^f

_ área de colimação . col
-e _ -

(profundidade do colimador) dcol

A intensidade I é obtida experimentalmente
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detetando-se o número de fótone com geometria de eepalhamento a

0 , apÓ6 decaimento da fonte.NOB casos de meia vida longa

efetuou-se uma série de medidas com absorvedores de chumbo de

diversas espessuras. Uma vez verificada a validade da expressão

e para a absorção,obtinha-se I extrapolando os dados para
o

x=0. Charoando-se N a área do pico assim obtido,tem-se que:

v-<J I 2 1 / z dt) _ld_ i7(E) (A.2)

onde

t -t = duração da medida de Io o o

£)= eficiência do detetor para a energia E

área do detetor

(distancia fonte-detetor)'

Resolvendo-se (A.2) obtém-se I que substituido em

(A.l) leva à solução:

Ninc"No ft* n ( E )
 ft

(A.3)

2~VT l /2 _ 2~VT l /2
t - / m + /m

2 o 1/2 _ 2 o

O número de fótons espalhados e cietetados dependerá
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como já vimos (equação II.4) da seção de choque de

espalhamento, do numero de átomos irradiados e também do ângulo

sólido de deteção:

"inc

onde:

N. 4.=número de fótone detetadosaet

o- área do detetor. «- _ 2
(distancia alvo-detetor)

n=número de átomos irradiados
i7(E)=eficiência do detetor para a energia E

=secão de choque diferencial para espalhamento
dQ

elástico (função de E e B)

f . =fator de correção para absorção de fótons noat>s
alvo (vide Apêndice 8).

Substituindo-se as equações A.l e A.2 em A.3 obtém-se

finalmente a equação II.5 :

do _ Ndet Qd 1 1 1

lo-ir—o; -f7 — TabB

E importante ressaltar que:

- para fontes de meia vida longa (comparadas com o

tempo de cada medida), podemos considerar que não ha decaimento



- 124 -

durante a medida. Neste caso f. reduz-se a:

t t

t'-to o

-a expressão obtida para a seção de choque não

depende da eficiência intrínseca do detor ou de seu tamanho,

uma vez que a eficiência do detetor se cancela e que, para

alvos pequenos, por exemplo:

Qd = t d i s t- alvo-det)2 (dist. fonte-alvo)2

ft «e (área do alvo) (dist. fonte-detetor)2
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APÊNDICE B

DETERMINAÇÃO DE

Una vez que os alvos são eignificativanente espessos

(em geral da orde» do inverso do coeficiente de absorção total

M ) . O espalhamento pode ocorrer em diversas profundidades,

devendo a radiação incidente e espalhada serem corrigidas para

possíveis absorções Isso é feito supondo-se a absorção

-v l_f
proporcional a e onde A* é o coeficiente de absorção

obtido da literatura*1'"* e lfi£ a distância efetivamente

percorrida pela radiação dentro da amostra, dada por 1 /cos9,

para un dado ângulo de incidência ».

Considerando-se o alvo espalhador composto por usa

superposição de placas de espessura tal que a absorção na placa

poeea ser desprezada, deve-ee corrigir os valores de Ndet •

N i n c na equação A.4, una vez que devido ao efeito de absorção

teremos essas grandezas diminuídas. Tem-se que:

* Hinc
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«..=».„, •**

A figura BI ilustra a geoaetria considerada, assii

COMO a definição doe ângulos de incidência (t) e de eaergêncii

dl

fóton -•*
incidente fóton

espalhado

—V—
Figura B.l- espalhanento por usa placa fina de espessura dl

A equação II.5 escrita para usa determinada placa dl

fica dada por:

do .
dft "

(B.l)

onde :

l.=espessura vista pelo fóton incidente dada por:

ln-espessura vista pelo fóton espalhado dada por:
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o

1 ^espessura do alvo em gramas por cm

C=fatores de ângulo sólido e tempo, independentes

da espessura do alvo ou da absorção.

f=ângulo de incidência do fóton no alvo

0=anguIo de emergência do fóton

n"=nuroero de átomos espalhadores por cm vi6to

pelo fóton em dl, dado por

sen* A
N» =núroero de Avogrado

A= átomo grama do elemento alvo

Substituindo-se 1. e 1» na equação B.I, e

integrando-se de 0 a lo chega-se à expressão para fat)8 da

equação II.5.

(l/sen*

e í l / e e n f
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