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RESUMO

Neste trabalho é utilizada a técnica de dif ração ""' '

tipla de raios-X no estudo da concentração e localização de

resas' na rede cristalina,acrescida da observação fundamental

que as impurezas não podem estar distribuídas com a me nmn sime'<~

tria do"~grupo espacial do cristal. Isto em principio, poderia fa-

zer aparecer intensidade espalhada nos nós proibidos da rede re- :

clproca do cristal. Esse efeito foi efetivamente observado em dia'1:

gramas de difração múltipla, onde através da escolha adequada das

reflexões envolvidas, produz-se um reforço na intensidade espalha'

da nas posições proibidas para o cristal puro, porém observáveis

no dopado.

Foi desenvolvida a teoria das refletividades no caso

cinemáticc que leva em conta o espalhamento pelos átomos de impu-

rezas, cuja análise mostrou, em primeira aproximação, que a influ

êncla das impurezas pode se dar tanto nas posições permitidas pa-

ra o cristal puro quanto nas proibidas, sendo que nas primeiras

pode-se em principio, obter informação sobre a posição e nas ul-

timas,, sobre a concentração das mesmas.

A aplicação dessa teoria no caso da difração múltipla

de raios-X forneceu subsídios para a escolha das posições de medi,'

da (reflexões múltiplas). Seu estudo analítico feito em aproxima-

ções de segunda e terceira ordens, resultou na escolha de casos

de três feixes tipo Bragg-Bragg com ambas reflexões proibidas e

com acoplamento forte o caso mais favor&vel para o estudo da con-

centração. Ambos os casos Bragg-Bragg e Bragg-Laue, com reflexão

secundária permitida são adequados ao estudo da localização das

impurezas. Porém a sensibilidade varia muito segundo as reflexões

envolvidas.



Além disso, tanbém ê apresentada nesse trabalho,

nova contribuição ao uso da difraçao HjiHr1* con a escolha de un

primário proibido e sem simetria, o que produt várias vantagens* •

entre elast discriminação por observação direta des chamado* pars*

de Bijvoet, desaeoplamento doe oasos de quatro feixes simultâneos,

transformando-os em casos de três feixes» uma indexação em forma

absoluta, usando apenas um espelho de simetria es diagramas de dl

fração múltipla, assim como a possibilidade de se medir numa ou

duas experiências a maior parte dos fatores de estrutura já cor-

rígidos por absorção» Lorentz, polarisação e extinção, fornecen-

do assim um método novo para Medidas destinadas ft resolução d*

estruturas.

Sendo que a maior dificuldade experimental reside em

que é necessário medir intesidades extremamente fracas, ê preci-

so usar fontes geradoras de raios-X de alta potência.

As experiências foram realizadas con urn Rotaflex (a

nodo rotatório) com alvo de Cu, no qual forjem feitas varias ada£

-tações para permitir as medidas pretendidas. Contudo a fonte acon

selhãvel para esta experiência seria um síncroton. As amostras u

tilizadas foram placas cristalinas de Si puro e dopadas com Au e

Sb, cortadas na direção fllíj e também rutilo (TiO2) cortado na

direção jJOlJ proibida pelo grupo espacial e sem simetria especial,

para usar a nova técnica de desacoplamento. '

Os resultados experimentais foram analisados através

dos gráficos da relação R« jflnffiglfcigg, - fun*So da COnc*nr

tração atômica (Au e Sb) para diferentes posições desses átomos na

rede do Si. O fato importante a ser ressaltado é que a cada tipo

de posição corresponde uma curva diferente no intervalo de concen

trações possíveis, o que possibilita a sua discriminação, No caso

do rutilo são mostrados diagramas de difraçao múltipla mostrando

claramente o efeito de desacoplamento e indexação absoluta.
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INTRODUÇÃO

1.1- Objetivo geral

Neste tra ialho é feito um estudo do problema da loca

lização de imputéías num cristal dopaâo artificialmente por difjj

são, usando técnicas do difração de raios-X. As tentativas feitas

por outros autores, por exemplo Crawford e Wittels (1956) , Cole-

lla e Merlini (1966), Isherwood o Wallace (1970), Duncan, Free—

man e Johnston (1975) e Johnston e Duncan (1975), com diferentes

objtjtivoa, não foram muito bem sucedidas, devido sobretudo ã bai

xa intensidade espalhada pelas impurezas em comparação S intens^

dade espalhada pelo cristal. O problema aparece então como um de

safio ao engenho dos cristalógrafos já que ele poBSue os incenti

vos de: 1) seu interesse acadêmico, 2) suas possíveis aplicações

tecnológicas e 3) as dificuldades inerentes na física do proble-

ma.

A tentativa articulada neste trabalho para resolver

o problema, consiste em se usar pela primeira vez, em conexão a

tal tipo de problema, duas técnicas que como demonstraremos mais

-.diante, fornecem condições favoráveis que até agora não foram

proporcionadas por outros métodos e uma observação baseada na teo

ria de grupos. Essas técnicas são as de dispersão anômala e de dî

fração múltipla de raios-X, sobre as quais existe ampla experiên-

cia nesta laboratório e das quais será dado um breve resumo ainda

neste capitulo. Á observação fundamental baseada na teoria de gru

pos consiste em que as impurezas não podem estar distribuídas de

acordo ã simetria do grupo espacial do cristal. Em outros termos,

a contribuição da intensidade espalhada pelos átomos de impurezas

não deverá obedecer as regras de extinção do grupo espacial do

cristal hospedeiro. Tr.to devora ter por efeito, fazer aparecer in



tensidade difratada nos nós proibidos da rede reciproca do cri£

tal de valor proporcional a:

I a |£ fpxp exp(2TTi H.?p)|2 (1)

sondo x o fator de ocupação, isto é, a probabilidade do átomo

p estar situado no lugar r .

Nos trabalho feitos ato agora a variação de intens_i

dade devida às impurezas foi determinada sobre reflexões não

proibidas, o que significa que o pequeno efeito da impureza é

medido tendo como ruído a reflexão principal, i .e. , essas medidas

tem inerentemente uma baixíssima relação sinal-ruldo.

Uma medida feita sobre uma reflexão proibida teria,

teoricamente, uma melhor relação sinal-ruido. Entretanto, essas

medidas da ifltensidades muito baixas possuem uma alta incerteza

estatística.

0 uao da tícniCQ de üifração múltipla faz intervir

outros--fatores cuja análise detalhada será feita no decorrer do

trabalho. Esta técnica consiste em fazer girar o cristal ao re-

dor da normal a uma fanllla de planos (vetor primário), previa-

mente escolhida/ ocasionando o aparecimento cie reflexões secun-

dárias simultânea com a reflexão prinãria. Estarj intensidados

'nultiplamente espalhadas dependem, por um lado, das interações

entre os diversos nós da redo ruclproea envolvidos numa situa-

ção dada, o que jn é bem conhecido; o por outro, do tipo, concen

tração e posição das impurezas na rude. Nosso trabalho veruarã

'. .tridamentalmcittc sobre o estudo das i>on:iihílidadas da determinar

concentração e posição das; inpurczaa n partir das medidas das in_

tineidades difratadas multiplnmente, em particular nas reflexões

proibidas da rede? reciproca.



O uno coubinado tia dispersão ariômada de raios-X uti-

ia para excitar soletivancnte n impureza, através da escolha

adequada do comprimento do onda da radiação usada, não revelou

praticamente vantagens inportantos nesta problema.

, t

1.2 - Dispersão anômala de raios-X ;

i

A escolha de uma radiação-X de freqüência apropria-

da para excitar a fluorescência de certos átomos, tem sido abun

dantemente usada para a determinação de estruturas cr i s ta l inas

e de estruturas absolutas.
I

A ressonância do átomo produz uma modificação no
i

fator atômico de espalhamento, que passa a ter a seguinte format

f = fQ+ f
1 + if" (2)

sendo f o valor "normal", ou seja, aquele para uma freqüência

muito .maior do que as de ressonâncias próprias do átomo, f' e

f" as-correções real e imaginária devido ã ressonância.

Como se sabe, a expressão (2) determina uma quebra

da lei de Friedel (F* = Fn) o que permite diferenciar o plano

thkl) da rede reciproca, do seu oposto (hkl), possibilitando as-

sim a determinação da estrutura absoluta, ou seja, saber se* a es_

trutura real corresponde a uma certa distribuição atômica, ou a J

sua Imagem especular. Além do mais, a diferença entre as intensj.

dades Iu e In em cristais acêntricos permite a determinação total í

n n , '!
> • i i

da estrutura» Jã no caso de estruturas centrosimétricas, é neces '
• " • * " . '

sário obter a medida das intensidades com 2 comprimentos de onda^ .i
' •' '')<

diferentes, de modo a que sõ um deles excite certo átomo. 0 tr«t§,JÍ
' rf |

mento dos conjuntos F-,, e Fu._ pode conduzir, ei» mu it ps casos .«'li
13 A A H A & i '« ' , ̂ ffr*i

*w '' - T i
solução completa das estruturas.

Esse método é chamado de dispersão anômala de J



e foi iniciado por Bijvoet em 194 9 e continuada numa série brilhan

te de trabalhos (1951 a 1955) da mesma escola, para encontrar as

estruturas absolutas de alguns cristais,ver por exemplo bibliogra

fia extensa citada por Caticha-Ellis(1977). A partir de 1955, a

descoberta em forma independente de Pepinsky e colaboradores, Ra-

nachandran e Raman e Caticha-Ell.is, de métodos que permitiram re-

solver estruturas utilizando diretamente este fenômeno, aumenta

ram o interesse nesse campo. OB cálculos da contribuição da dia

persão para os fatores atômicos de eepâlhamento foram feitos

por vários autores, Dauben e TempIo ton (195$), Üampleton (i960

e 1562), Cooper (1963), Cromer (1965) o Saravia e Caticha-Ellis

(1966) baseados no método devido a Parratt e Hempstead (1954).

Posteriormente muitos pesquisadores os.empregaram* tanto para -

encontrar a estrutura absoluta de vários cristais, quanto para

resolver completamente outra3 estruturas cristalinas de grande

complexidade, incluindo a solução de proteínas, onde o método

possua ainda atualmente grande utilidade.

Em alguns problemas físicos em que são utilizados

cristais com impurezas adicionadas ãs suas redes cristalinas, a

posição que estas ocupam, joga um papel fundamental (caso da po-

sição do ferro nas turmalinas, do magnésio e ferro na cordierita,

do ferro em Al-CU, etc) . A inclusão de átomos espúrios nas redes

ê estudada através de dois métodos físicos que são a Ressonância

de spin eletrônico (ESR) e a espectroscopia Moesbauer. Em 1975,

Duncan ét ai. aplicaram métodos de dispersão anômala â determina- '

ção de impurezas -de ferro nas turmalinas e na cordierita, que per,

m it iram obter com sucesso relativo o grau de ocupação dos sítios

possíveis. Entretanto, a precisão obtida naquele trabalho é muito

discutível devido a fatores que ficarão claros ap*ôs a discussão

dos princípios desenvolvidos neste trabalho.



1.3 - Difração múltipla de raios-X

Ocorre difração múltipla de raios-X, quando um úni-

co feixe incidente na amostra monocristalina, produz dois ou mais

foixes difratados simultaneamente. Er.se fenômeno foi observado

pela primeira vez por Wagner em 1920, como um decréscimo da in-

tensidade refletida (Aufhellung). Porém, o primeiro estudo sis-

temático da difração múltipla de raios-X foi feito por Renninger

em 1937, obtendo picos difratados intensos para uma reflexão que

é proibida, a (222) do diamante e flutuações na intensidade

para reflexões normais da rede cristalina do diamante e do sal-

gema. Aos picos difratados para a (222) ele denominou de

Unweg anregung.

O problema da intensidade na difração múltipla de

raios-X, teve seu primeiro tratamento mais geral feito por

Zachar-iasen em 1945, que escreveu as equações para a variação da

potência do feixe incidente quando atravessava uma placa crista-

lina com uma certa espessura. Este tratamento, no entanto, se res_

tringia a casos do dois feixes. 0 primeiro estudo para casos de

3 ou mais feixes simultâneos foi feito por Moon^ e Shull em

1964, que apresentaram o sistema de equações diferenciais, já

citados por Zachariasen para 2 feixes, para a variação da potên-

cia dos feixes de neutrons envolvidos eir um fenômeno de difração

múltipla, para uma placa cristalina. O cristal foi considerado mo

salco e a potência do fei e primário foi obtida através do desen-

volvimento em série de Taylor, sendo portanto, uma solução aproxi

mada. ' • |

.0 número de feixes difratados multiplamente pelo cris-

tal, determina o número de equações diferenciais acopladas que

irão compor o .sistema, cuja solução 5 a intensidade desses fei -



XÍÍS difratados.

A solução apresentada por Moon e Shull (1964) como

válida para ambos os casos de reflexões secundárias transmitidas

(Laue) ou refletidas (Bragg), só o é no primeiro raso, ou seja,

«pando são analisados feixes transmitidos. Estas equações foram

reapresentadas por S.Caticha-Ellis em 1969, numa só equação ge-

ral, c,.e encontrou a solução exata, parn uma placa cristalina, no

caso geral, Lane e Bragg ou umn combinação qualquer de ambas re

flexões, resolveu exatamente os casor; do n feixes e apresen-

tou soluções em forma aproximada por expansão em série de Taylor

para n feixes em aproximação de 2a ordem, com aplicações ao caso

de 3 feixes. Em 1974, S.Caticha-Ellis c C.B.R. Parente apresenta

rara a solução geral iterativa da sério de Taylor, dando a possi-

bilidade de se obter aproximações com um número muito grande de

tôrmos e qualquer número de feixes.

0 fenômeno da difração múltipla de raios-X, pode ser

provocado sistematicamente no laboratório, alinhando-se o cristal

de maneira a se obter um paralelismo entre uma dada direção cris-

talograf ica e um eixo de rotação acessível ao cristal. Através

da escolha adequada dos planos cristalograficos correspondentes a

essa direção e do comprimento de onda usados, pode-se fazer com

que o extremo do vetor de difusão fique permanentemente sobre a

esfera de Ewald, originando pelo menos um feixe d if ratado., para

qualquer posição do cristal ao redor do eixo de rotação. Esse feî

xe difratado,mostrado na figura 1, é chamado de feixe primário.

Quando* o cristal gira ?.o redor do vetor fi, gira tam

bém toda a rede reciproca do cristal cm torno do mesmo eixo de

giro; observa-se que os pontos correspondentes ã entrada1 e salda

de um certo nó na esfera de Ewald (esfera de reflexão), .'produzem

um feixe de d if ração simultâneo com o feixe primário. A esse fejL

xe dá-se o nome de feixe secundário. A figura 2 representa a geo-

metria na ocorrência de reflexões múltiplas.



Roioi X
incidontot Dototor

Rtfltxflo primário

H HVotor primário)

Pig.l - Reflexão normal de raios-X (Caso Bragg)

Eixo do giro do
o mostra

Foix*
«ocundário

Oototor

Voixo primário

Fig.2 - Geometria da difração múltipla de raios-X. Caso de três

feixes. P,e P_ são os pontos de entrada e saída da Esfe

ra de Reflexão do vetor secundário H. HQ é o vetor pri-

mário.



Mn experiência, o ilctator fim monitorando o feixe

primário contimuimcnte enquanto quo o cristal gira con veloci-

dade angular uniforme. A intensidade serie constante se nao hou

vesse interação cada vez que outro nó da redo reciproca entra

oni contato con n esfera de Ewald. Mesto caso, aparecem picos po

yiLivos ou negativos cori*csi^ondendo 5 difração desses outros nós

da rode reciproca e a interação citada. Esses acréscimos ou de-

créscimos- da intensidade para o feixe prinãrio, dependem das re

f latividadec doa planos prinãrio íT secundário ff e do II—[I cha

r.iado de acoplamcnto, assim como da perfeição cristalográficú, da

forma do cristal, etc., e são oriundo.-, cia rudiEtribuição de ene£

gia entre os feixes acoplados. En> alguns, casos obtém-so inforna-

ção importcuite de uri diagrama ondo a reflexão primária correspon

de a uin nõ proibido pela simetria do cristal. Nesse diagrama, a

radiação de fundo é muito baixa, e O E vários picos correspondem

5 entrada e salda da esfera de Ewald doa outros nós da rede recí^

proca aõ cristal, quando este é girado em torno cio eixo previa»

nc-nte escolhido.



CAPITULO II

TRATAMENTO TlfiRICO PAKA O CRISTAT. MOSAICO PURO

II.1 - Espalhamento de raios-X en cristais mosaicos

*** cristal ô considerado perfeito se apresenta uma

estrutura^ (quase) perfeitamente uniforme e regular em todo o seu

voluae. Entretanto, esta característica sô é atingida per cris-

tala creacldOB sob condições especiais muito bem controladas. No

•J. ; .
«BtUHttOr

: Qormalincntc a rede cristalina apresenta multas imperfeJL

• ̂  í;J. í | i.; . ~
çSfiüf' ÇfífUBadas por uma ampla variedade de defeitos que não serão

discutidos aqui. Con relação às intensidades difratadas por um

cristal, o modelo do "cristal mosaico", isto é, formado por pe-

quenos blocos perfeitos ligeiramente desorientados com relação a

una orientação media, introduzido inicialmente por Darwin, é mui

to útil-pois fornece uma boa aproximação para o cálculo das in-

tensidades espalhadas por um cristal real.

r Assume-se geralmente que a distribuição angi ar dos

blocos é dada pela gaussiana:

K(o) » i— G (1)
n/27 i.-

/ ' • ' • '%

sendo A o desvio angular com relação â media e n o desvio

padrão.

Assume-RC tnmbóm rjeralrcontc nue n desorientação

é isotróplca, hipótese que nem sempre corresponde a roalid£

de.

A eruaçnn (1) será ur.adn no cálculo dan refletî

viclndes efetivas do cristal no.saico.
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Ci atual estágio cie clucionvolv.incnto na tecnologia do

cresciniiiito c!e cristais nernito oM.-r nuitos cristais, princi-

palmente os riais usados cono os senicondutores Si,Ge, etc., com

ur estado de perfeição cristalina bíistante elevado.

Quando un feixe de raios-X incide em um volune cri£

talino, fornando o ângulo de Dxagy COT. uma certa fanllia de pla-

nos, o fei::e e espalhado con coerência espacial de fase, sendo

atenuado por absorção, extinção primária e secundária e espalha

mento inelástico. A teoria desses: efeitos é atualmente muito bem

conhecida e tratada em numerosos livros de texto. Cia não será

repetida aqui.

TI.2 - Cálculo das refletividadcn

Neste item vamos resolver o problena do cálculo

da refletividade de UIP plano (i) quando outro (j) está em posii

çio dé refletir simultaneamente.

A responsabilidade pela transferência de potência

do feixe (i) para o feixe (j), dentro da camada dx a uma pro-

fundidade x da superfície do cristal, ou em outras palavras,

a responsabilidade pelo acoplamento dos feixes dentro do cris_

tal está na constante õ4 , chnmnda refletividade linear, pois

o produto dela pelo caminho (d?..) percorrido pelo feixe (i)

dentro da camada dx dã a fração da potência transferida do

feixe (i) para o (j), na camada. Do acordo com Zachariar.cn

(1945), o poder refletor de uma canada de espessura dx de um

srlstal, contrnfin v.írlor-, bloco?? r<or.n1cor> c\n nnrJo a so porlnr

atribuir uma mesna funçães de dirtriV-uição M(A) para a orien-

tação desses blocor. dentro da canndn e do cristal é dado pela

razão entre a r-otêncin «•Hfrat.idíi rfT n a nntnncia incidente P .

Km função do díisvif módlo da oriontAção fio feixe sobro os pl£

nos difratantes do bloco, ossa refletividade elementar o,
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FV
O

desde que a absorção efetiva de cada bloco seja desprezada

em Virtude da pequena espessura deles.

6. é o ângulo de Bragg para a reflexão considera

da e 0' ê o ângulo que o feixe incidente forma com os planos

do bloco* Considerando-se um Snaulo fl de incidência médio, po

de-se escrever:

o o

onde &»8'-e.

Para uma única camada de blocos mosaicos, o po-

der refletor é então,

o

W(A) é dada pela expressão (1), e assumiremos que

a sua largura na meia altura é bem maior do que a largura na

meia altura da função Pu/P^. Desde que P../P é diferente de
• H O HO

zero somente num estreito intervalo angular em torno de

te tomar Vi como constante nesse intervalo e ti

ri-la do sinal de integral. Daí
PH 0

W(A) ~ (e-e.+AídA1 W(eB-0)Rjl ' (3)

que § a equação que define R® o poder refletor integrado de

un bloco mosaico. Se os blocos tem espessura média t , a ca-

mada dx contém dx/tc camadas simples cada umacom o poder re-

fletor calculado acima.

Para toda a camada,

•--•-- 5 dx - W<en-9) R?. dx •

- "o n ^
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onde o é a refletividade para a canada e y o co-seno dire-

tor do feixe incidente.

Re t é bastante pequeno para que a extinção pri-

mária seja desprezível dentro dos blocos mosaicos, temos pa-

ra a refletividade linear:

Õ = O VIÇOSO) (5)

onde 0 é a refletividade integrada por unidade de volume de

um dado bloco mosaico. Isto nos diz que esta expressão depèn

de do cristal sob análise.

h relnnâo entre flfi-l> n o Angulo de rotação AG en

torno de um eixo arbitrário 6 rnpresontadn de acordo COM

zacharlaacn (1949) por»

fi_-9

20

onda 8_ c o ângulo de Bragg do plano H. e ty ,Z ,x ^^tao repre
B " 1 : ™* I

i

isentados na figura JL.
— De outra forma,

w( °n"0) = w<AijAe> • <7'

A função distribuição do nosaico pode ser re^

presentada em termos de W(Aj.Ae) que normalizada, fica '*

. « 2 . 2 i:' •*;

—iJ- exp - -±K . ^ (8)

Conforme 7.achariasen (1945), a ref letividade7 in

tegrada para uma rotação ao redor de um eixo arbitrário e é:

onde r é o raio clássico do elétron, v o volume-da cela uni
C I "*

tária do cristal, F o fator do estrutura correspondente ao
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plano cristalCKjráficoJH.-frl , P. o fator de polarização e

• o comprimento de onda da radiação utilizada.

Finalnento de (5) c (9) tr-.-se:

Esta expressão dá n roflotivldade quando o cris-

tnl ê qirado em torno de um eixo arbitrário, ou seja, desvia

'Io de Ac do plano líí.-fl. I . nesdr» que na posição de pico,

«E »0, Q44A. « 0° O
ID ij ij

°

TI.2.1 - Fator geométrico

Segundo ZachnriaKon (1945) , o fator geométrico

/.j . ê dado por:

1 3 \ sen2f) /ij

onde 0. . é o ângulo de firagg para o-, planos (j-i) o os? ângu-

lor. vão mostrados nn figura 1, abaixo.

A equação (12) é válida numa interação do feixe

incidente (Independente de Ac) com um plano cristalográfJço

!'., quando o qrlntnl gira do um ângulo r: ,om torno do un etxo

\rbitrSrlo.

A flg.l. apresenta um er,qucjr,a ilustrando um caso

^e 3 feixes simultânoos sondo qun anhos or, feixes o primário

o o secundário r.ão refletidos. Os ângulos envolvidos no fa--

-or geométrico não mostrados claramente, e geram obviamente,

diferentes fatoron onra diferentes rof ir ::nor; r.ncundãríaí; rc-



x-r

0 .= ângulo de Bragg para a ref .primária

2 ângulo de Bragg paro a ref .sccundãritt
II9 «modulo da projeção de H- sobre a di-

reção de H,

H., =mcdulo da projeção de n2 sobro a di-

reção perpendicular a H.

Flg . l - Esquema geométrico da difração múltipla para uma ref le-
xão secundária ref le t ida , mostrando os ângulos envolvi-
dos nos cálculos do fator de Lorontz.
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not idar . (r.rnar?) rii transni.t i dar, (I.ouo) ,

o í a tor do Lorontz P fiofinido cono

11 - (<3«?n !cor..r,con>;) , (13)
l i

'lá r módulo da volocidado com mio un nonto da rede recíproca

Io cristal passa através*, da nuporfícic da er.fora de Fvrald,

nor conseguinte, fatores dn Lnrnnf/. qrandes ncarrotan picor;

fio, difração núltípln con qrantlor: larrfnrns.

Pono or.tá mostrado nnr, nr̂ unrõoq (9) o (II) , o fa

tor qeoíiiétrico «' utilizado miando ro prctomlc calcular a re

fletividade integrada.

TI.2.2 - Fator dj_; polarização
>.»

0 fator do polarização, como estamos, trabalhando

con reflexões simultâneas, deve ser calculado baseado numa

dupla reflexão. 0 feixe do raios-X é refletido por um plano H.

apôs a reflexão cm um outro piam cristalogrãfico H.. No en-

tanto, se um monocromadorplano é utilizado, e tem-se conse—

quentemente um foixe monocromático emerqindo desse monocromai

dor, a polarização deverá levar om cor'ca que o feixe precedi-

do de uma reflexão já vom polarizado. *
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(19r<ri) , clcdu;:iu .t correção do polarização

para o caso de una rufLoxão simples num cristal precedida por

reflexão nun nonccrcnaclor. Zacharinscn (1965) calculou essa

-orreção no caso de dupla reflexão precedida por feixe não po-

larizado. En 1969, S.Caticha-nilis generalizou o cálculo para

o caso de dupla reflexão com o feixe já refletido nun monocro-

r.uidor, expressão esta qv.rs centén os icsultados anteriores como

casos particulares.

O resultado obtido por Cnticha-Ellis para uma du-

pla reflexão nos planos i e j precedida por reflexão num mono-

cromador é:

« If- (cos2G.-cos2G.cos20.) ~\ 2 2 2
= J — cos 2 0(l-sen 2acos v2 2

cos 2 0i(l-sen 2acos
sen 20.

2
(cos2e -cos2e cos29 ) 2

sen22oi

+ cos 2(>. (sen *2cicos ij+cos ?.a)/ (14):os 2rx)f

'indo 20 é o ãncju]o entre o feixe incidento no cristal e o foi-
K

y.L duplamente refletido. O ângulo a 6 o ânyulo de r.ragg para 03

planos rofletoros tio nonocror.iador. O ângulo ^ ''eponde do arranjo

experimental e é o ângulo diúdrico ontru os planes Ce incidência

cio monocronador e da amostra. Ó arranjo experimental geralmente

utilizado tom as normais às faces do nonocromador a do crintal

analisado nun ne.^no plano, isto inplicn otf que <>=0.
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O fator de correção cie polarização Pj. é aplicado

•n cada termo 0.. quo compõe o r.intonn dr> oqunçõon diferenciais

e consequentemente, ele dove ser calculado em cada situação

experimental, levando em conta os diversos planos cristalogr^

ficos envolvidos na difração múltipla de ralos-X.

h figura 2 apresenta o caso de uma dupla reflexão

nos planos H. e n. e mostra tambén o ângulo è, formado entre

os piano's* o de incidência do rionocromaclor e B de incidência

na amostxa.

Msnoersmodor

Fig.2 - Representação de um caso de dupla reflexão nos planos H.e H..-•

0 ângulo $ê o formado entre os planos a de incidência do mono

cromador e (3 de incidência na amostra.

• + • * • * • i

Os vetores unitários s , s e s , indicam respecti I
! ~~ ..'I .!

vãmente as direções do feixe incidente no plano i, do feixe

espalhado por 1. e incidente em j_ e finalmente, do feixe difra ' s

tado por i . Os vetores da rede reciproca U± e it. representam *'

aa normais aos planos i e | , , '



O cálculo do fator de polarização para reflexões

múltiplas, considerando o feixe incidente não polarizado, foi

repetido por Unangst e Melle (1975) por um outro método, operan

do com produto de matrizes para a rotação espacial do sistema

de coordenadas, descrito pelos planon de incidência das refle-

xões envolvidas e o resultado concorda com o obtido por CatJ.-

cha-Elíls (1969).

II.2.3 - Fator de estrutura

O fator de estrutura Phk, que aparece na refleti-

vidade Õ.. é calculado a partir de

Fhk£- * f. exp(2iriH.r) , ' (15)

onde f. são os fatores atômicos de espalhamentô, que quando

levanos em consideração a dispersão anômala, são modificados

o passam a conter correções devidas ã dispersão.

Quando se considera a dispersão anômala do raios-

X, o fator de espalhamehto tom a seguinte forma, já citada no

capitulo I

f « fQ+f •+if" . (.1.2)

0 fator de estrutura para um cristal com n átomos

na sua cela unitária, m deles sendo espalhados anonalamente

í"mf4exp(2uifl.r.)+ X (f +f + if") exp(2irifi.r. ) (16) í13 3 l° k ;3 3 k = n - m + l ° k , «

i ^ •'
o n d e f i * { h t k , t ) , e r - ( x . , y . / z . ) e ? k

s s ( x J ç , y ] ç f 2 k ) s ã o a è c o o r d * : ; i l
nadas dos átomos j o k respectivamente* !" f [ í

í
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Ouar.c'o não há dispersão anômala, ruer dizer, çuan

do o estudo está sendo realizado cor> un comprimento de onda

longe da borda do absorção dos átomos da rede, o fator atôini

co do espalhamento sorã função de(scn"/A)e o fator de estru-

tura apresentará apenas os termos sen componentes f u £".

Io caso do un cristal donado c necessário modify

car a expressão (16) na forma indicada nn capítulo ITT.

II.3 - Solução exata do cálculo das intonsidades

Para a aplicação das ermacões a um car.o real, de-

ve-se considerar as seguintes hipóteses básicas que se refe—

rent ao cristal e às condições experimentais.

1) O cristal ê do tipo mosaico, com uma distribui-

ção angular de cristalitos W(A) que é aproximadamente gausaia-

na e isotrõpica

W(A) » — L _ exp (-A2/2n
2)

n/2í

onde os parâmetros que aparecem já foram deffltldos.

2) o feixe incidente é aproximadamente monocromã-^

tico e bem colimador tal que sua largura angu 1 air é muito m e — , í;;jjj

nor que aquela associada ã distribuição mosaico (n). / .̂ iú

3) né muito naior que a largura a meia altera do / \,
Y. • • ;

perfil refletido por qualquer um don blocos mosaicos do cris- • »•

t a • • • [MM!

0 cálculo das potências envolvidas no fenômeno da i4

difração múltipla de raios-X, pode ser efetuado com bafce na lf '.i

sua variação total ã medida que o feixe atravessa uma jcamada

dx, de uma placa cristalina a una profundidade x, abaixo da '*"t*

superfície da placa (S.Caticha-El}.is/1969).



dp. P n P. P,
_ L - - _A u + Z o (-1 - _Lv} . (17)

onde y. e Y^ S S O O S co-senos dirt-tores dos feixes i e j re !

tivos à normal a superfície da placa, P i e P. são as potên-

cias correspondentes aos feixes i e j, e, Õ . é a refletivi-

dade efetiva (eq. 1 0 ) . j

Da análise dos termos separadamente observa-se.,

que: ;

a) A variação da potência devido a absorção na ca_ -

mada infinitesinal dx, a uma profundidade x e

â P i

35E u P i

sendo v o coeficiente de absorção linear que depende do com-

primento de onda da radiação usada, da composição química e '":

da densidade da amostra.. , ,-

— b) Sob a difração múltipla tem-se as duas f a m í -

lias de planos i e j difratando simultaneamente, logo a fra- -̂

ção de energia do feixe 1 que serã refletida pelos planos j*i 1

na direção do feixe j, reforçara a energia desse feixe, as

custa» de um decréscimo de energia na direção 1, o último têr *

mo descreve matematicamente este fato. A perda de potência do

feixe i em x é dada por: /
i / • i •

d P 4 • . K

ST " ' V i .I'
Analogamente, para o ganho de energia no feixe j, í

dP.

e vê-se que Q ^ a reflctiviúado linear, é o coeficiente da

interação entre ou dois fuixes.
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Convenetonnmnc J_inar o tnriice zero para designar

o feixe incidente, o 1 para o feixo nrimãrio» medido pelo de-

tetor, e o índice genérico i_ para as outras reflexões. No ca-

so de n nós da rede reciproca tocando simultaneamente a esfe

ra de Kwald, obtem-se (n+1) equações acoplada», sendo uma píi

ra cada feixe propagando-se no cristal incluindo o feixe in-

cidente. Tem-se assim(Moon e Shull, 1964):

d P0 P0 - -

d Pl P0 - Pl - - P-i -

d pi P0 - Pl - Pi - - - P1 -

S T " w * " " 7 (u+0io+°ii+E Q i j ) + I t Qji ( 2 0 )

Yj

Estas equações são casos particulares da (17).

O sinal + no lado esquerdo aplica-se para o caso

de feixes transmitidos (Laue) e o sinal - pau* feixes refle-

tidos (Bragg) • .

Mostra-se na figura 3, uma representação dos fe:i

xes incidindo e difratando na placa cristalinajSão apresenta

dos casos de 3 feixes Bragg-Laue e Laue-Laue,, /,

i f
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F.4g.3 - Feixes de raios-X numa placa cristalina, em condições de di-
fração múltipla, a) Um feixe incidente PQ e os feixes prima
rio (P,) e secundário (P-) são transmitidos (Laue-Laue). b)0
feixe primário é refletido enquanto que o secundário é tran£
mi tido (Bragg-Laue).

O sistema de equações diferenciai^ acopladas (18),

(19) e (20) é resolvido colocando-o numa forma mais simples

<Caticha-Ellis,1969):

P0 " a0 P0 + alPl+jÍ2 ajPj

n
Pl a b0 PO +

2jPj

/,-fs
(21)
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As soluções são do tipo:

Pi(x) (22)

com'1=0,1,2,... ,nf sendo os k. as raízes da equação secular.

T2 *

>— • • •

0 . <23)

... zn-k

As (n+1) constantes de integração P. são cal-

culadas das 'n+1) equações lineares, cujos coeficientes de_

pendem das condições de contorno envolvidas. Das eqs.(21),(22)

e de suas derivadas sucessivas, obtém-se o sistema de (n+1)

equações que dão essas constantes:

h A 0j F 0i

n
(24)

j-0 nj nj S i *

A aplicação dessa solução exata no caso de uma

placa cristalina também foi feita por Caticha-Ellis (1999),
/'

para o caso de 2 e 3 feixes, e, no caso de 4 feixes, por

Imakuma (Tese,1972).

if

••í?\
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TI.4 - Solução nor expansão em série de Taylor do cálculo das

intensidades

A solução por expansão em série de Taylor foi pro-

posta por Moon G Shull (1964) o F.Caticha-Ellis (1969), e pode

ser utilizada quando há uma convergência rápida da expansão,

que ocorre quando:

v % « 1

onde L é o caminho percorrido pelo feixe i dentro do cris-

tal.

Se essas condições não forem satisfeitas, torna-

se necessário tomar muitos termos na expansão.Parente (Tese,1972)

e Parente e Caticha-Ellis (1974a) obtiveram uma fórmula de re

corrência para o termo .geral da expansão de Taylor:

d». I . d2p. I 0 y d V l
4(x)»P. (0)+ — i x+ 4, 1\ x>...+ir-—i| xn+.. (25)
1 x dx Jx»0 Ím dx |x=n n* dx |x=0

dnp I
onde i xn - l P. (0) X. .(n) . - - i

dxn |x«0 k * Kl . ^ , j;
! ! ' •

Os coeficientes Xj|"' são obtidos a partir da- for '*

mula de recorrência

p a r a

s.A.x. nnra k«j.

Os Çy, o A. n.io o", cooficirntcs dnn equações (18)

(19) e (20) quu conpõon o r.istomn de rquaçõer, diferenciais



para o cálculo das potências. As rofletividades (n ) já fo-

ram definidas anteriormente e A .= \i+l õ. . e x,= x/y..
3 LJ^ *̂ j K- R

Ainda, os sinais

fs. = +1 se j é um feixe transmitido (Laue)

|s. = -1 se j ê um feixe refletido (Bragg).

_ As fórmulas de recorrência são particularmente

úteis para serem usadas no computador, e com isso, pode-se

facilmente obter um número qualquer de termos que se necessi^

te. No caso da difração múltipla de neutrons num monocristal

de alumínio, para valores da ordem de p. .£,-0,8 e yí.,-0,1

que tornam a convergência lenta, foi necessário usar 10 têir

noa na serie {Parente, Tese, 1972).

r»:

I •; Ai

li

\
í ! -V,



CAPÍTULO III

TRATAMENTO TEOPT.CO PAKA O CRISTAL MOSAICO "DOPADO"

TII.l - Teoria cinemática díi influência dos átomos de impure-

zas no espalhamento de raios-X

Para estudar o cristal dopado com impurezas, fa-

remos algumas aproximações úteis no tratamento do problema.

Aproximação 1 - A distorção da rede é desprezível

í •'

} ; Entretanto, sendo um efeito bem conhecido que as
i i

impurezas deformam a rede, ê necessário discutir a validade

desta aproxinação, já que se ela não for razoavelmente satisi

feita os resultados obtidos podem ser totalmente falhos.

O estudo do efeito nas intensidades das deforma-

ções pequenas causadas na rede pela introdução de impurezas foi

feito por Petrashen (1975) para o caso de um cristal (inici-

almente) perfeito, através do estudo dos perfis em varredura — '

u •.•• ("rocking curves") e concluiu que essas deformações podem

em principio, ser obtidas a partir dos perfis, esses câlcu-

los ! * baseados na teoria dinâmica, usando a relação de / ,

Takagl para pequenas deformações foi entretanto usado apenas

para um modelo uniãimensional limitado a casos de baixa ab- ,

sorçio dos raios-X. Petrashen previu além disso, o apareci— p

mento de oscilações nas varreduras u porém não fez qualquer , \ Ul

estimativa quantitativa nem a verificação experimental /de ;•;'
: .. " . • • • s :

sua teoria. Ele também concluiu que espas oscilações escavam -"\

relacionadas a uma "certa profundidade característica da dls >-!•

tribuição de impurezas". No entanto,, usando um método bem



riais simples a oxistônetn o n ostvr.rum dessa c.mada foran es

timadas através <la medida cia largura nosaico do cristal, usan

do reflexõe;. de várias nrrlcns numa direção determinada do es-

paço recíproco (encolhida prefemncialr.ente perpendicular â

lUporflcio do crlntnl) (Caticha-nllir:,!1^?) , (Cnrtloso,

<• Caticha-Pllis rl«í83) .

.— ;:st.i .lltir.ia o'.>5oi'vaeão justifica iitô citrto

o tratamento ící to sû oiiuCi que a <\i;.U-ivçr\o tJ.a rode £ fícspr^

ves ua largura r^osaico. Hstt: arisunto c analisndo sob outro

ponto de viata no paráyrafo V.3.3.

Con.'sidera-so uma cela crir.talina dofinida pelos

vetores a.rãjrO-*- Toma-se a origin de coordenadas coincidin-

do com o de una certa cela, e a partir dela podo-se locali-

zar qualquer cola no crintal pelo vetor r ^ri.a.+m^ííj+m^a-

sendo m,,m2»nu inteiros.

.— Calcula-se a amplitude espalhada pela cela n.,m7,

n_ quo por simplicidade chamaronor? do m e r.oma-ne sobro to-

las as celas do cristal para r,n oMr»r a intrn«;ir1nfle espalha-

da nun ponto gonõrico do er.paro reciproco iK,r),r.)"

m

r Fri.

o vetor (^,i),f,) do espaço recíproco; «uando essas

coordenadas assunen valores inteiros, são chamadas de (h,k,f.)

c o votor U*lh,k,l) define os nõr, da rede recíproca do cris-

tal.

I
Ma expressão (1) ohnervn-Kn r;uo o fator cxnonon-

cial no ponto It é o nosno para torio par rio valore? m,in' cuja

diferença n seja n nesma.
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fu!-^tituindo n="i*-n , (2)

-u air ! i .

Pcrt.ir.tn, ?>rle—no c.i! r"s! .Í*" a rf""!? onfcrr* "rr rnt 1

nr 'inrn c .-.<;•:» v.iLr-r <̂  special cio n, on rc-^a, T rnn.'i õ foitn

re todoS or. n.nríT- dc col.i:* r.on.irnO.'f: n«-lo v^tor conrrtanto

flo capo qertil e necoss.irio fnzor ns rsnna^i»" F"
n tr.+

n
- • • ^ ^

••ara todos os vetores n i-.ienorof; quo r> r*;i:<ir»=i djnensao cipntro

uo c r i s t a l . r*sso nrohlena ja foi cstur'arlo c resolvido pelo n

*:cdo do "fantamn" o hasicanonto coixr.i-,*-^ on no ri-^locnr ima

'finariamente todo o crirjtal âc um vetor n. A fiqura 1 nor.tr.->

esno deslocancnto, con o volume internocrío w contcnfln os ox

tronos do voter n cuja orinon está p-.nl-.rc outra cola, tanh^n

contida no c r i s t a l . (>ric!r por crccnnlo o livro f'o "uínior:

Thcorie et tochnícTUf! ti*? Ia n,i<1íocrist.T]lo>7raphJr>,Dtinor!

Te*n-se assln:

n c

ende v é o volu«o da cola unitária.c

Fig.l - Esquema ilustrando n mõlodo rio fant.isma.
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Para cid.i n a nor.ia elevo então sor fi.ita sobre os pon

IVJ do voluiic V corruspoiulento <.'. a jnt.<>u:;idade fica:

£ V exp(-2iri n.%) . (7)
n

Ko ca.-.o auc nos interossa, devnmos calcular a no-

dificação-<ia intensidade nesse nenino ponto, devido â presença

<\n impurezas em alguma»? das celan do cristal, distribuídas ao

acaso no seio do jnesno. As impurezas intersticiais o subati-

tucionais serão eatudas separadariente.

Caso a; Átomo intersticial.

Hum cristal dopado por difusão, a impureza intersti

ciai fica preferencialmente em sítioa da rede drj baixa ener-

gia potencial, cuja posição dejjende da estrutura cristalina.

I3to não aconteco quando a impureza c implantada. Linitando-

nos ao primeiro caso, una cela n con jnpurezns intorsticiais

tora um fator du estrutura

F1 = P + í £ exp(2Tri r .%) , ' (8)
m m n p

onde os £ são os fatores atômicor, de cr.palhamuntb dos átomos

de inpurezas situados em posições r* relativas cios oixos da ce

Ia.

Aproximação 2 - Considera-se um único tipo de im-

pureza lnters t ic la l e s5 um átomo dela na cela m.

Nesse caso, o fator do ostrutura modifica-se, para:

: a r + f C X p ( 2 i H r ^ ) (9)
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Se a cela n1 separada de m por um vetor n tamhém

contém a impureza, uma expressão semelhante n (4) ê ainda vá-

lida exceto que os F jã não são todo iguais aos F normais,

mas, alguns deles serão dados por (9). /> expressão (6), por—

tanto, já não é mais válida.

Por inspeção direta cherja-se a conclusão que F
TH

i • *
c F independem de n, entao a sona úor. produtos F F , devent m n+n —

rã conter independentemente da posição das celnr, con impure-

zas, termos do tipo

A sona desses tôrmor; duvo ninda ser feita no vo-

lume V , interseção entre o volume do cristal o do mesmo des*

locado de n, sõ que é necessário levar em conta que existe

apenas uma pequena fração a de celnr. com n impureza i na po-

sição r . Varaos escrever a expressão para a amolitude espa-

lhada, pelo cristal, incluindo a probabilidade a da cela ser

8o tipo i.

^ m,, expUTIiin.&) (10)exp(2TTÍm.íf6)+a2r'm,, expUTIiin".*&) (1

substituindo (9) em {10) , ten-no:

Í%> ttn" .V&) ./ (IO1)
m m"

Finalmento cheffa-nc a intnní?Idade:
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.cxn[27ri (fí-m ')

p m" m

rtf rxp(-2irir $ k L exp(-2iritn" 5É(|7V exp(2irira.*)
P " p ir." m m

•a2f^ 5 S expHnKin-in') .*#]= T+II+III+IV. (11)
m m

O primeiro dos quatro têrmon da expressão acima é

a intensidade enpalhada pelo cristal não donado. Os termos II,

III o IV são devidoí à dopagem intersticial. Uma inspeção do

terno IV, mostr.1 quo ele sorã em geral desprezível em pontos

ruaisquer do onpaço reciproco por rliin?; razões: primeiro, por-

„ -3 „ 2

que a e pequeno (10 no máximo) e portanto a muito menor, e

negundo porque os vetores de módulo unitário exp(2iriíí.5(») , se

*jjfc não coincide com um nó da redo recíproca, estão dirigidos

aleatoriamente en todas as direções o certamente sua soma se

rã praticamente nula. Todavia, sobre os nós hkf. da rede reci-

proca, todos oa vetores ficam em fase, pois n.JT = inteiro, e

a soma serã não nula. Como o número de vetores n entre celas

no volume V é igual ao número de coins no volume V , que é.

V / v . o termo IV assume, sobre um nó da rede recíproca, a

forma:

c

Este termo poderia ser importante dependendo do

valor médio de (V/v ) . Kste fato poderia tornar possível o

aparecimento de intensidade cn nóu proibidos pelo'grnpq de

simetria do cristal, pois nesses e nos outros nós a condi-

ção de que a soma 2^exp(2Ttln,Ti) seja não só nSo nula mas

muito grande, é verificada.
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Conclui-ne da analiso acima auc o termo IV). é

não nulo sobro todos os nós da rede: recíproca , proibidos ou

não, e que a intensidade dos picos extrar, poderia fornecer

cri princípio a concentração do calan con inpurezns. Pernnnece

contudo o problcr.ia pratico da dotei: abi lid ado desses picos.

Con relação aos ternos IT e III, nota-se que são

complexos conjuqados e quo ambos contém o fator 5. exp(27ri!n" jfc)

nu o seu conjugado. Utilizando a mofína argumentação do cnso

.interior, mor.tr.i-nc que or.Ros tôrmor. nSo quase nulon fora dos

nós da redo rocínroca, o quo cobro os nór? são proporcionais

a <

Portanto, sobro os nós fia rodo recíproca%- U, a

soma dos têrnor .II o III fica:

r^.fí)2!F exp(-2irim.?>) +
m

+ exp(-2i,ir .;?!)£ F 3xp(2iTim.íí) I . (13)

Mas exp(+2irim.H) = 1 e como F e F correspondem

a celas normais, rsão todas idêntica;;, de forrça que a expres-

são entre parênteses passa a ter a seguinte forma:

Portanto,

.v .
c

A o:tprossão entre parcntofjor; 5 real o não nula no

'u > p/: Q-"Í L-'tlrV, ou seja, quando a reflexão não é proibida.
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Como conseqüência, a intensidade medida sobre um

nó proibido da rede reciproca permite, em principio, obter a

(concentração de impurezas). A variação na intensidade de um

pico não proibido, permite em princlnjo, obter r , a posição

dos átomos de impureza intersticial dentro a cela.

Caso b: Átomo substitucional

Neste caso o vetor r , localização da impureza,

coincide com um dos r. dos átomos normais da estrutura.

Aproximação 3 - Numa cnla dada, apenas um átomo

r.orã substituído r que existe uwn cortn posição com maior pro

habilidade energetlcamente, de modo que en todas as celas com

substituição, a inpureza encontra-se na mesma posição fixada

pelo vetor r em relação aos vetores base da cela.

0 fator de estrutura para as celas com substitui^

ção é dado por:

n-1
(15)

Pn" Fm

Pa::.v. a amplitude espalhada, tem-se:

P *i .- „-„

m" •'

exp(2irim".«») .

(Io)

/
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E finalmente, a intensidade

n

+a(f -f )exp(-2uir •

p

in" m

Fjexp(-2irim.Í£)
m

f )exp(2Ttir J)£ exp(2Ttim.í)X Fj
p q p n" m m

+a2(f -f > 2 £ £ exppiri(mn-m ) %l -I+II+III+IV. (17)

Outra vez, o termo I corresponde ao cristal não

dopado.

0 terno IV) não depende da posição r da impure

za, e contém uma soma do mesmo tipo da que obtivemos no termo

IV) J» para a impureza intersticial cujo valor é proporcional

a o ̂ n—V ouandojt^íl (num nô da redo reciproca) , e zero
CXT -

quando jffr nao coincide com nenhum no.

Então,

(18,

sobre os nós da rede recíproca sejam eles proibidos ou não.

A equação (18) válida para o cristal com impure-

za substitucional é análoga â eg.(12) para o caso^do átomo

intersticial. A diferença essencial ó. que a intensidade IV)

que aparecerá cm todos os nós da rode reciproca, depende/do

quadrado da diferença entre os fatores de espalhamento dos á

tomos substituidor e substituído. 0 efeito será mais fraco,

em geral, que no caso intersticial. Para o caso da impureza

substitucional o efeito será tanto maior quanto mais acentua

da for a diferença entre 03 números atômicos dos átomos p e

q. ._
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IIT.? - cálculo <la nnncont-ror-ao .í_o i -••mrczaf! f oh g aproxlma-

cão cr 1 r>" ãt:ica .

A partir da teoria d.ir.Tivolvida no íton anterior,

rorlc-se calcular n cor.centrcu;nn -1;Í inpurnr.ar, (n) na rodo cris

talinn. Para tnr.to, dcponvolvn-po n? o::n)Tf.rõcs obtidar, para

as intonsidndcs devido nns crintni.rí "puro1 n "dopario".

Tr.tão, no capo de inpurozn intorsticial tonos que

a intonrsidadn dovic'o 5 contribuirão dan i^puroznr, o dada nola

2 »-

' n

V.n enfío da contribuirão nortrnl da rede , ou r.cja,

noa nôs pernitifios An reclo mcíprofín do crírttnl "puro":

n

" Í T | F rr ' 2

Substituindo,

c

e como n.H= inteiro,

T, = h^Z^l . (20)
n c

Tomando a rolação entro (3.2) o (20) , obtém-se:

2 2 V'(n>

. = = „ L_ (21)

n c
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m.r,n ••In inwirnnar: ^nVrti tucioncdr;, a relação

I) !P , , I2

Obscrve-sc que a (21) r.eria válida no caso cine

nâtico. TSr.sa relação é nuito pequena para urnn reflexão interi

'--.1. Por expnplo, no caso de um cristal dn silício dopado com

",1% de Hb, n= 10 , ter-se-ia para a reflexão (111) do Si,

T) 1730

valor tão baixo quo sobre o próprio pico da reflexão (111)

neria totalmente imperceptível. Entretanto nun nó proibido

essa relação pode ser muito maior, nns permanece o fato de

que a contagem devido 5 impureza é extremanente pequena.Esta

õ a razão pela qual ninguém a viu até hoje.

Entretanto, nun diagrama de difração múltipla,

em particular foito girando o cristal ao redor de um nó proi^

hido da redo recíproca, as intcnsidndcs são proporcionaiE a

produtos de fatores de estrutura das reflexões interagentes,

intervindo também o fator de estrutura dos vetores diferença

na forma de fatores do acoolamento, quo podem ser bastante

grandes, produzindo portanto, um reforçamento na intensidade

multlplasente espalhada, em virtude da Intensidade redirigi-

da a esse nó.

Esse estudo será feito a seguir, usando a teo-

ria de difração múltipla para crintais mor.aicos (Caticha-Ellis,

1969). *
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III.3 - intnnsitlados espalhadas on d.1 fração rúltiola

Kn raso c\n cristal nosaico clopartc a única nodi-

ficacão a r.er introduzida na teoria (Cap.IT} consiste on uti

Tizar as rcflct-ivídader» ademiadnr, cuo são calculados rio n-

ordo 5 teoria cinomãtica desenvolvida nara crist«Tis com ipi—

nurezaa." Estudarono.s do inicio on car.or. do difração múltipla

:2r» raio^-x ^e três feixes, segur»?o ar, aproximações de segun-

da e terceira ordons. As expressões para a potência dos fei-

xes primário o secundário em todos on casos, foram obtidas

por Caticha-Ellis (1969).

TII.3.1 - Caso nragg-Laue. Peflexão secundária proibida.

A potência do feixe prinário na aproximação de

segunda ordem, caso de três feixes, sondo o primário reflo-

at ido (Bragg) o o secundário transmitido (j.aue) , é dadn por:

( 2 3 )

onde

Se as reflexões primária o secundária não proibi

d?.? o apenas a de acoplanonto 5 permitida, observa-se ouo p-

^ uuiu. Be o cristal 5 dopado com Inpurozas, por exennlo, in-

í < -r:/f:.' c;:'.ni& ou substitucionais, c« Catores de estrutura são da
I "

r.r rnlrs (H) tn pela (15*), rruipoctivar-onte, iyto c, as'refle-
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í

tividades etas reflexões prinãria c secundária, Qn1 c Q^o»

são ostritanonto nulas devido ã contribuição das impurezas (Em

casus especiais tanbén; esta últina pode ser nula) .

Iode-se então definir a;: variáveis >z=Q /2y, y=

0 /2p C z=Qn_/2;i e uubütiLuindo t;r.i (23) no caso de una rcfl£

::ão simétrica {S. =1 =£ -l/2u) . obtêri-se:

x(l-^z) + (>:+z)ü

= ^- . (24)

Kr;̂ a c::pressão esta orcicnacla cm y o nota-se que

para valores pequenos Je y, que é áci ordori de 10 t p õ li-

near e crescente cor.i y, ou seja, .;. potência c naior quanto

i.iaior a rofli.-xãu <lc acopl.iMcntc.

Tonando por simplicidade :<-7., desde que as refle

tividades p . o õ n 2
 s^° '"!n '̂íí; proibida?;,,pode-KO cr^cular o

coeficiente angular da reta p, em funçno do y, e obtõn-se o

valor m.-0,6 2, que é pequeno, en gorai.

Se ordenarmos (24) en função de z,

Pl = ,12 + 3^,3 ' ' (25)

1 8 2 ; K2

Venos oue [). docresco linnarnento com z, pois y<<l.

Pode-se concluir destas dua.q analisei?, simplesmente quo- nuan

to mais forte for a reflexão secundária, rnpresentada por 2,

menor será a potência na direção do feixe primário, pois e3se

feixe estará cedendo potência para o feixe secundário. A de-

pendência de p^ con y mostra o retorno da potôncia para a di-

reção do feixe prir.ãrin, ou sejn, ruanto nnior a reflexão de

ncoplamento, nais potência r.círá rcdiriqida da direção do fei-

xe secundário para n direção do f^ixr Tir.tnnrio. ronrienuente-

nente p, aumenta cor y. Cnnvc^, "eri fic-'ir r,c- c.r,tn.r, concluríõor;

?;ão mantidas anal.i r.ando n pro^\r>r\.i JM r̂ rcr'r-'i mrox?n.:irão.
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Nesse caso, a potência do feixe primário e

ande

J

J ( 2 6 )

com

Nota-se que no cristal puro sendo anbas as reflíí

xões ptinãria e secundária proibidas, a potência se anula, a

por conseguinte, não haveria intensidade refletida.

Considerando agora o cristal dopacfo, os fatores

de estrutura não mais se anularão e usando as mesmas defint-

ções da segunda aproximação para x,y c z, tem-se:

4 &4
(27>

Despresando os termor, pequenos, levando-se em con

ta que x,z -10 e y~10~ , a expressão para a potênci/a do

xe primário ordenada em y, no inicio, aproxima-se *a ̂ eta, .~,
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Ll=
48

com coeficiente anqulnr, para :t-z, m -0,1 z. Ente valor diftj

re bastante de 0,6z obtido na segunda aproximação. Mais adian

te ficará evidente que neste caso, a segunda aproximação 5 me

lhor que a terceira (Vide paráqrafo 3.5).

III.3.2 - Caso Bragg-Bragg. Reflexão secundária proibida.

Para o caso de 3 feixes sendo ambas as reflexões

primária e secundária, refletidas (Dragg-nragg) , a potência

na aproximação de segunda ordem tem a forna:

al b2 + bl c2
p^ = „ „ .: t2»)c c -a aC1 C2 ala2

onde a í= Q12e2+

Os tôrmos a2,b_ e c_ são obtidos de (28') trocan

do entre si os indices I e 2. -.

A expressão final completa é:

xz- jxz<x+z)j y
^_<2 VnA i 1 •» 1 "1 /

+J(5z+x-xz-z2-x2)y2+i{3z-x)y3

(29)



??er.ta expressão da potência, quando as reflexões

primaria e secundária sno proibidas o o acoplanento é forte,

nota-se que, no início p1 cresce cor. y, e é praticanente l i —

near, obtendo-sc apôs desprezar tôrnon cie segundo grau em x

G 2 : Ti 29 11

p = a
.13.2

O cálculo do coeficiente angular da reta de p, ...

com y leva ao valor n,- « ^ z -z.

Desses resultados obtidos para os coeficientes

angulares nos casos Bragg-Laue e Hragg-Pragg com reflexão se_

cundâria proibida, pode-se concluir que este último caso é

nais sensível ã concentração do inpuruzas do que o primeiro,

alén do fato de ̂ uc a reflexão de ncoplamento deve ser escolh^

da a mais forte possível. Entretanto, oLr.crva-se que os valo-

res com os quais estamos trabalhando, são na verdade, muito pe

^uenos-{pois o~10 , z-10 ) , o isto fn/ con que ae obtenha ai

Cas intensidade», nas sen no entanto perkier a resolução neces-

sária para as í;::poricncins do difraçno núltipla de

III.3.3 - Caso Pragq-Laue. Reflexão secundária pernltirta.

Ne'.tc caso quando a reflexão primária c proibida,

porém a secundária é pemitida, devo-ne analisar a expressão f

m . . ' ' t • ri -i

completa para a potência em aproximarão de segunda orden, ca- ' •;

no Bragg-Laue (eq.24). f , .•'•

. Daí, obtci*-se que n potôncla no início ria curva,

(valores pequenos de y) cresce lincarncnte com y, tendo o coe ;'

flciente angular o valor m^O,^ 7. r (lnr,r\c qne clnspreza-sc x



en relação a z {x-io enquanto mie z c y-10 ) .

Til.3.4 - Caso r̂nr-x-PT-.î TT. Tteflcxão secundária permitida.

A e::prossão analítica completa para a potência na

aproximação de segunda orden, caso Bragg - Hrngg, foi dada na...

eq.29. Usando raciocínio análogo ao tratamento do caso ante-

rior, chega-se a que a potência crence linearmente com y pa-

ra valores pequenos deste. Desprezando termos de segundo grau

cm y, obtém-se o coeficiente angular da reta p er> função de y

onde todos os temos são desprezíveis frente ao termo em z.

Logo, n5-- -íi 2 = 0 3 z

A conclusão que se pocle extrair da análise dos

coeficientes angulares de p. nm função de y, <nos casos Rragg-

Tragg cora reflexão secundaria permitida, é que não há um caso

cue apresente maior sensibilidade, nn princípio, ira variação

com a concentração. íJo entanto, pornnnocc a idéia quo a refle

:<ão de acoplamento deve ser a raais forte nosslvel. '

'•>'• ''•'.<*
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III. 3.5 - "alid.iclc! dan nnroxirricocs cio segunda e terceira

orden.".

C.i':»-: aqui ainda mostrar quo realmente o estudo ana_

lític-o da potCncia on função das variáveis, no cano yQ^

v Ti lido, ou suja, '-iuoi a aproximação or; turcuira orclon já í sufi.

cTientu para S<J ;JO T-:r tirar concluso"»-::.; válidas.

I\n.v. iüLo, utilizou-^-- o notado itorativo (Parunte

c Catichi>-"llis,1974) para o calculo cia potôncia om sõrie de

Taylor, no caso rle trás feixos (000) (222) (240) , nun. crlst.il de

f>i. Então,temor, una reflexão prinária refletida (222) proibida

pelo grupo espacial do cristal, que no entanto, apresenta o fa

tor de estrutura não nulo devido ã distribuição do elétrons nas

direções de ligações químicas. Mor, cálculos tomanos F222 = *'"''*

valor medido por Coleila c Mcrlini, 1966, porém outros autores

também mediram esse fator de estrutura, por exemplo, Wenninger,

I960; Matsushita c Kohra,1974, etc . K'csts caso o acoplamanto ê

forte"T422), o que corresponde a un caso analisado anteriormente.

A figura 2 nostra o gráfico da largura mosaico em

função de gama nua é a razão sinal-ruído KI240~T?22''/I272l

q*iando são tonadas sucenslvas aproximarõer; no desenvolvimento

on série de Taylor. Nole ostão tracad^n apcnns as aproxima —

cões de primeira ató a quarta ordrm, nnis e.sta jã apresenta

um bon acordo con a r.olução exata, cue aqui poderíamos tomar

como a obtida con 21 termos na sõrío mio foi calculada para

efeito de comparação.

Na figura 3 é mostrado o conportamcnto do n como

função de gama para o caso cm quo a rofloxão primária é a

(222) (nragg) o n sncundária a (331) tambor ^ragrrt Notal-ne

que a aproximação de segunda nrdo.n nonso cano é nelhor que a

de terceira (nraticnnonte paralela ã inlurão con 21 tôrmos,



REFLEXÃO ' (OOO)(222)(24Q)

I I
-Q3O -OJ25

GAMA (SINAL/ RUÍDO)
-Q20 -0,15 -Q10 -0,05

HGC03C

- t

Ac,C02:

-C.0OI5

nC.cotc

C.COC5

0,00

FIG 2-Dt»tndincio óa torqmo moMico(^)com gomo(»mo(/ru»do) para sucessivas

«*rt»*w$ô«» tm *t>io éi Toy>cr rtfltxão (000) (222) (240)
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considerada exata).

R interessante notar que as curvas para as apro-

ximações sucessivas alternam-se en torno da solução exata, apj»

recendo as soluções com número par do ternos de un lado e ím-

par,de outro. Esta conclusão foi obtida pela primeira vez por

Carente (Tese,1972). Cm geral a nédia entre duas aproximações

sucessivas é una aproximação melhor do yue qualquer una delas

em separado.

III.4 - Calculo das posições das impurezas nat rede cristalina.

Aplicação aos casos d£ Sí_ e cto Tio.,.

As posições que as impurezas ocupam na rede crista

lina podem ser en princípio, determinadas, a partir do estudo

de reflexões secundárias permitidas, conformo foi concluído

da teoria cinemática desenvolvida. A eq.ll do Cap.IT dá a cx

pressão completa para a intensidade de um cristal com írpur£

• " • •

z.-is distribuídas na redn cristalina, requindo a análise do

termos, chega-se a que II e III que não complexos conjugado»;

sobre ps nós da rede recíproca somados dão:

«• 2

II+III) .= o < — > f
X V rC •

já vimon que a expresriao entre parênteses é real

e não nula quando Fty0, ou seja, narn reflexões permitidas, e

que a variação na intensidade do?; picos permitidos deve dar :.,'. j, j

cm princípio, informação sobre a posição dos átomos de inpur£,^j-'i

za" dentro da"cela.
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Um cristal de Si, sis teria cúbico, grupo espacial

Fd3ri, ten an sun cela unitária átonos nas posições: (0,0,0),

(1/4,1/4,1/4),(1/4,3/4,3/4),(3/4,3/4,1/4),(3/4,1/4,3/4),(1/2,

0,1/2),(1/2,1/2,0) u (0,1/2,1/2). Observa-se 2 tipos do sítios

possíveis para impurezas intersticiais (Weiser,1962). Um sitio

de coordenadas (1/2,1/2,1/2) denominado tetraedral (T), que ê

caracterizado por apresentar 0 vizinhos mais próximos nos ve£

tictís de dois tetraedros girados entre si a una distancia de

0,433 a. (an=5,43095 A9) do centro, e 6 segundos vizinhos a

uma distancia de 1/2 aQ. 0 outro sitio intersticial de coorde

nadaB (3/8,3/8,5/8), denominado hexagonal (II) (fig.4) cujo

centro esta localizado a uma distancia 0,415 a dos 6 vizinhos

mais próximos e 0,64 9 a~ <2e 8 segundos vizinhos, h posição te

traedral que chamaremos de a possui una multiplicidade 8 ocu-

puiido as posições especiais b (Int. Tables,vol I) do grupo

í'd3m (N9227) . Au posições hex agon ais que chamaremos 0, tem mui

tiplicidade 16 estando nas posições especiais d do grupo.

O _ átomos acima do

plano do papel

a 0,072 aQ

— átomos abaixo do

plano do papel a

0,072 a Q /

Fig.4- Disposição dos átomos de Si nc sicio hexagonal.

O plano do papel é normal ã direção

j

' As ir.ipurezas substitucionais (que chamaremos jy) po-

dem entrar, con a mesma probabilidade, em qualquer una das 0 po

sições atônicas tia cela <jue estão nau posições especiais a do

yrupo.
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Tun!''-!! £oi ún-il i :-..i'',<> ••> ui.in do r u t i l o (TiO ) , s i s -

tema t e t r a g o n a l , yrupu e s p a c i a l I1 ' /mm, con parãiret roü de rede

a-4,59373 A9 e c- 2.95312 /Y?. Ou áton.of; de; ? i ocupan an posições

(0,0,0) e ( 1 / 2 , 1 / 2 , 1 / 2 ) , e os de O;:iç[ênio +Ju ,u ,0 ) e +Xu+l/2,

Foi -jonstruido un rio-olo deste c r i s t a l para r,a ch-

r;'.TVür os emais de difusão quo nua estrutura possuo na d i re -

-~o c e as pousívoir. posições cie inpurcza na cola. Fotografias

deste nodülo aparocen nas fiyurac 5,6 e 7, inclusive nostrando

as posições i n t o r s t i c i a i s ocupadas por esferínhns C.Q cor narrom..

i\b coordenadas dos 4 s í t i o s i n t e r s t i c i a i s ciuivalontos são

(J/2,0,1/2) v ÍCM/2,1/:!) , ií;to ô, <,-, o-nM-or; d.i:: facer: (101) e

(üll) da cela uni tár ia e os (0,1/2,0) v. ( l /2,0,ü) centro:. Jas

<srGí;tas a o b . listas quatro posiçõen :jão a:-; posições; vquivalen-

*_--3 £ do grupo espacial P4«/nrin (üVl̂ O) e cr. con:;f:c[uênc;i:i 'Joven

c.-iüuir u ;.;esna ^rububiliclactc Ce ocupação. ::>:ir.tt; ain'^i a possi-

J.ilidade de so t e r -posições 3ubstitu<:i.oriais e i <\\\IJ o "t-.r;nn íe Ti

;i_-ja Kubatituído por outro átomo, por exc;riplo,Fo. O í;l.or'.o -Ca Ti

ocupa as posições a JCÜ;ÍC: grupo t.spnoí .il COM nuitipllrriri.-icV.- 2, que

le;> então a r..'..-.;'.i i pi-íibai.-iiitTadf di- .n:rc:'! :ur.K;LiLuT'.'-:r;.

A d.1 ficulclacíe princj.£i;il no estudo d<̂  r i i t i lo por d i -

fração múltipla ú que or; canair. Ce. dilu ;Ho '.üjLãr) orLontador; na

('.Jroçíio c u oatc é uri eixo de :;iru:i.ri.a t!<; ord"n; quatro, o ^uc

torna todos us casos do difração núl t ip la que acontecem, no ml-

nino, cm casos tít quatro feixes. Hssta conclusão z<i refere a s i -

tuação en quo a reflexão primária t\ a (0p]) ou qualquer outra pa

r.ilcla ÜO oixo c. Is to inpccie a utiliz.-ição dor, canon analisados
I

( t r « s fcixuü) ; íiüerie.is, a r e f l e x ã o secundá r i a proibida) nparece

e junto con outra secundaria permitida, tornando impratícá

vel a sc;paraç5o -.loa efeitos da contribuição das impurezas.



1 >
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Essa dificuldade foi elimiriada usando como prinârla '

uma reflexão que não possua nenhuma simetria, o que produz o d*

sacoplanento dos feixes nos casos citados acima. Esta tentativa (

resultou nuna técnica nuito frutífera cuja primeira análise é

feita a seguir.

III.5 - Des.'coplamento dos casos de mais de três feixes origi-

nados pela simetria do cristal.

Nos parágrafos anteriores foi discutido o uso das ,

intensidades difratada multiplamente no estudo das impurezas.

Uma observação que pode ser formulada é que o cálculo resulta-

ria muito difícil se tentássemos aplicá-lo a casos de mais de

três feixes. Entretanto, geralmente o eixo de giro escolhido co

incide com um eixo de simetria do cristal embora isto não seja

-absolutamente necessário rem para a teoria nem para a medida.

Por e::cmplo, no caso do rutilo, grupo espacial

P4-/nnn, cjir.im.io ao redor do eixo c cono já vimor;, só são pro-

duzidas r*'£l<j5.õcí; múltiplas de qu.~it.ro feixes devido ao fato evi

der.tu de que .«.: a ruí'lc>:ão primária i! é do tipo (OOP,) quando

UM outro nõ (hL; ) üa rode reciproca H está sobre ;.i esfera de

Ewcld 3inult«iru:ancntc estará o nõ r.efiniclo por (li-h ,k-kQ,f, -fc) ,

Os vtuoiesi il-_ avtvljrieJito serio (li-hn,k-krt,í;-í. ) c (ii-2ho,K-2k >
" 0 o 0 0'

-?.) respectiv-inente. Então, snnclo ho=ko=O, o seg indo nó secundg !

rio será o [\t,}.,;.,-l) o os vetores de acoplanento: (h ,Y.,f.-% ) e • j

(h,*/-.?). ÍJ:ÍLC raciocínio é aplicável a qualquer Cristal com re i

âa trioi-tíigunal quando o ei:io cie rotação l uri de-»es três eixos,,

Ú N I C A MP

Bi"! 'Of çr \ CENTRAL
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Com o objetivo de evitar essa complicação é neces-

sário usar um outro eixo qualquer do cristal sen nenhuma sime-

tria. Nesse caso a tendência serã a de se ter difrações mülti- ' \

pias de três feixes, sendo que poderio eventualmente haver ca- , '

sos de maior multiplicidade devido a una combinação fortuita <

de índices, parâmetros de rede e comprimento de onda.

Este método pode então ser usado para, dada a orî

•ntação dos eixos básicos da rede, obter a indexação do dia—

grana em forma absoluta.

' A figura 8 mostra a geometric» que envolve os aco-

plamentos na difração múltipla de raios-X, para o rutilo quando

a Reflexão primária é do tipo (00)1).

(M/M

H«0»,M)|

(000)

Fig.8 - Esquema geométrico para os acoplamcntos na difr«

ção múltipla do TiO-, guando uma reflexão do ti- '

po (001) é tomada para prijnária.
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Este procedimento vai acarretar uma quebra de sime-

tria no diagrama de Uifração múltipla, que só terá um .plano 4»

simetria. O abandono da simetria do eixo de reflexão primária

permite então a identificação das reflexões espalahdas multiply

mente, produz a quebra de simetria no diagrama e o desacoplaam

to dos casos de mais de três feixes.

As vezes ocorre que reflexões secundárias importan

tes para alguma medida desejada, aparece» no diagrama, mascara

das pela presença de outras reflexões simultaneamente espalha-

das e indesejáveis, em casos de quatro ou mais feixes. Usando-

se como primária uma reflexão proibida pelo grupo espacial do

cristal puro, e que não corresponda a nenhum eixo de simetria

dele, a não ser em casos fortuitos, praticamente todas as inte

rações aparecerão conto casos de três feixes e a reflexão dese-

jada será assim desacoplada de outras. Nas interações em que

estejam presentes pontos equivalentes da rede reciproca as in-

tensidades resultantes será diferentes, devido às diferentes in

.terações cora a reflexão primária. Quer dizer, como Ihic£^
IiTkI'

a indexação do diagrama de difraçao múltipla permite distinguir

(hk?,) de (hkl) ou de qualquer outro dos seus equivalentes, sen

pro 'ÍUC os vis lores de acoplanento não sejam equivalentes.

Esses pares ou conjuntos de reflexões equivalentes

que em cristais não centrosimétricos podem ser distinguidos por

meio da dispersão anômala, e que recebem o nome de pares de

Bijvoet, podem agora ser distinguidos sem o uso da dispersão

anômala tanto em cristais sem centro de simetria como nos cen-

trosimétricos.

Alguns casos são tão favoráveis â distinção, que,
[

nem todas as interações da família (hkl) podem aparecer no dia

grama e as que aparecem possuem intensidade muito diferentes.
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Para ilustrar o exposto acima, vamos tonar o caso

do rutilo (Tio.) que possue simetria tetragonal. Como reflexão

primária vamos escolher a (201) proibida pelo grupo espacial do

cr-istal. o alinhamento é feito usando a reflexão (402) de ord«a

superior e permitida. Vamos observar todas as Interações da re :

flexão secundária e bastante intensa difratadas pelos planos

> (211) com a reflexão primária. A partir dessa observação obtém ' ;

se os seguintes casos de três feixes escritos na ordem, feixe

iincidente, reflexão primária, secundária/ acoplamento: >

(000)(201)(211)/(010)

(000)(201)(2Íl)/(010)

1 (000)(201)(2ll)/(012)

(000)(201)(2ÍÍ)/(012)
i •

(000) (201) (211)/(410)

(000)(201)(2ll)/(410)

. (000)(201)(2ll)/(4l2)

(000)(201)(2ll)/(412).

Para que um caso de três feixes simultâneos apare-

ça num diagrama de difração múltipla, é necessário e suficiente

que pelo menos dois dos feixes envolvidos (primário,secundário > *

e acoplamento), sejam não nulos, o que não ocorre nos quatro pri

meiros casos. Em outras palavras, as reflexões secundárias (211),

(21Í),(2ll) e (2ll) não devem aparecer no diagrama obtido para

a reflexão primária (201) do rutilo. Quanto aos outros quatro,
i

(2ll) e (2ll) possuem igual intensidade pois os acoplamentos re*

pectivos (410) e (410) são equivalentes, porém aparecem em posJL j

ções geométricas diferentes; o mesmo comentário se aplica às rs \

flexões (211) e (211) (Vide diagrama na fig.8 do Cap.V), j
• |

Uma desvantagem deste método consiste em .que para ' |i
usar o cálculo das intensidades é necessário cortar uma placa '•

i
í
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1 cristalina na direção escolhida.

O corte do cristal numa direção não usada norteai—

mente, pode ser feito de uma maneira relativamente simples e '

com a precisão exigida usando o método de difração múltipla,

par* um bom alinhamento, com una serra de disco de diamante ai£>
i

pies e sem ajustes angulares como realizaram Cícero campos» L£

sandro Cardoso e S.Caticha-Kllis U9S3). Neste trabalho mostra f

se tjue é possível alinhar precisamente (erro de aproximadamente

0,01?) um cristal em um difratômetro de monocristal, e transfe-
i

rir1 a precisão deste alinhamento para uma serra de disco de dia

mante sem ajustes angulares. Uma breve descrição deste método

é feita a seguir. O cristal é alinhado na direção do plano crie

talogrãfico escolhido com erro já mencionado .(0,019) . Posicio-

na-se o detetor na direção da normal ao plano escolhido, e de- '

pois ele é substituído por uma peça de aço em forma de V, pro-

jetada e construída para ser encaixada exatamente nesse lugar i

(fig.9). A geometria desse método vai mostrada na figuralO. Um

-cilindro de aço é apoiado na peça em V com seu eixo na horizon

tal e coincidente com a aresta do canal em V, e que pode deslî

zar sobre ela. O suporte da amostra para corte na serra de dia

mante, é adaptado no extremo do cilindo de forma a poder se a-

proximar do cristal alinhado. Este, é colado usando-se uma co-

la rápida. Logo depois, libera-se o cristal da cabeça goniomé-

trica e faz-se um molde envolvendo o cristal, que é preenchido

com resina ou uma cola que possa posteriormente ser dissolvida,

de forma a segurá-lo durante o corte na Berra (fig.11).Através

de deslocamentos perpendiculares à direção de corte, feitos

com o parafuso micrométricô da serra, pode-se obter fatia» de

espessura variada do cristal orientado.



Fig.9 - Peça de aço com canaleta em fozva de V, que permite transferir a
precisão do alinhamento feito no goniômetro de monocrUtai» para
a serra' de diamante.

eu



Cilindro dtslizante
na canalefa em V

Suporte da serra

Cristal

feixe difratado

Fig.10 - Geometria do método de cortar criitais."
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A* Suporte de amostra
B- Cristal
C-Molde
D - Cera

Fig.11 - Vista do cristal dentro do molde feito con cera, para o corte
na serra.

j _



CAPÍTULO IV

PAPTE EXPERIMENTAL

4

IV.1 - Montagem experimental

A montagem experimental exigida pelo problema, co

mo já foi comentado no capítulo anterior, necessita de uma boa

resolução e uma alta intensidade,dois requisitos que normalmen

te se opõem. Para satisfazer estes requisitos utilizou-se nas

experiências de difraçâo múltipla de raios-X, um gerador de a-

nodo rotatório (Rotaflex RU-200) com potência máxima de saída

de 12 kVí (60kv-200mA) , para o foco normal de dimensões no alvo

de 0,5x10 mm , isto com alvos de Cu,Mo ou Ag.

a opção pelo foco fino Ce tamanho efetivo
2

0,2x0,2 nm", alvo de cobre, que mesmo tendo a potência máxima

limitada a 1,9 kW, permite um alto valor para a razão potência/

árecu Com isto e uma geonetria simples, consegue-se a boa reso

lução c alta intensidade necessárias.

Foram adaptados a esse gerador, um goniômetro hori^

zontal (SG-8) com goniostato de círculo conpleto para monocris_

taic e um painel eletrônico de controle, o goniostato fornece as

possibilidades necessárias para a experiência, eu seja,, as ro-

tações em torno dos seus quatro eixos? 0,u>,<{> o x-

o conjunto completo é constituído por: gerador de

raios-X de anodo rotatório, goniômetro horizontal com gonios-

tato e detetor de cintilação con painel eletrônico de conta—

gem, todos esses equipamentos são de fabricação Rigaku '(fig.l).

A montagem experimental é mostrada na figura 2 e

pode-se obíjervnr n torre com o anodo rotatório onde são gera-

dos os raios-X, u"i colimador de latão com 310 nn de comprimen-

to com fenda circular do 0,25 mm rio diâmetro na saída do feixe,



Fig.l - Vista do conjunto completo para as medidas de difração multiple

de raios->:. •



60

o goniostato ilf quatro eixos para monocristais sobre o goniõ-

metro e o detetor <3e cintilação. Ksta geometria limita a di-

vergência angular em aproximadamente quatro minutos para o fejL

xe Incidente no cristal, suficiente para produzir uma resolu

ção muito boa,i.e., que discrimina picos de difração múltipla

separados por alguns centésimos de grau. O cristal ê fixo num

suporte, numa cabeça goniométrica, colocada no goniostato,de

nodo a ficar no centro do mesmo.

n monocristal pode ser girado nos ângulos já cit£

dos anteriormente em forma independente através do goniostato

(fig.3) o que pnrmite alinhar a amostra para se obter a refle

xão desejada, n dotetor de radiação é colocado no ângulo 20

de Pragg que forma o feixe incidente com o difratado.

Ho arranjo experimental a varredura continua em x

5 obtida através .3a adaptação de motores síncronos ao gonios-

tato de nonocristais. O cjoniôr.tetro horizontal (SG-B) foi modi^

ficado para permitir varredura por passos en torno do eixo x*

Ksta opção de varredura passo a passo £ muito importante para

nedidas de intensidade Oe pico c foi adaptada urilizando-se o

próprio painel ..'.o controle, transformando a varredura oriyina^

nentu Coita i>elo equipamento en 20 para uma em *• São utiliza-

dos dois notoros ;;Incronos com velocidade diferentes, una para

novir.iuntar a ar.oótra e outro pnrn ncionnr una fotocélula que

corur.da o ruir.leio cias contagens. Con este sistuna e os moto-

res disponívelr,, jiode-se obter passos de 0,019;0 ,02Ç;0,05(? e

0,lP. Quanto *i varre<2ur;i contínua tJi'ns quatro velocidades dis_

yor.Iveis: 0,l;T,2;l/2 e l<?/min.
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RoiotX
6oni6m«tro
horizontal

Dttetor

Fig.2 - Esquema da montagem

de raios-X.

experimental usada na difração multiple

Dttttor

Fig.3 - Montagem do cristal no goniostato de quatro eixos.
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TV.2 - r linhanmto tia .linos

O processo de alinhamento que descrevemos a s e -

guir é f?ernl e pode ser usado em ctualquer experiência de di-

fração múltipla de raios-X.

o cristal é montado na cabeça rfoniométrica do go-

niostatò de quatro eixos, de tal forma que a sua superfície

de corte finue paralela aos planos dos arcos da cabeça, e, a

direção escolhida coincidindo o melhor possível com o eixo x

do goniostato. Posiciona-se o detetor no valor calculado para

o ângulo 26 da reflexão e o cristal é levado até 0 . Para es-

ta parto x deve estar em 0<? o que implica que a direção u> é

coincidente com n direção Q e obtém-se o máximo da intensi-

dade através do giro em torno de if>, com 0 fixo no ângulo cal-

culado (9=efl). 0 cristal é levado para x
=lflíí<? e ajustado o

máximo da intensidade nessa posição, portanto fica determina-

do o valor do máximo para e=eign* Ajusta-se 6 no valor médio

0 =é«+0io/V2 e c o m • faz-se com que o máximo da intensidade

ocorra em 9 . Fsta etapa é repetida várias vezes até que se
m

consiga Hft-6lftn»0Bm

A seguir leva-se a amostra até x"**0v deixando 6, fjL

xo no valor encontrado na primeira parte do alinhamento. Ago

ra o ajuste do máximo é feito com o arco da cabeça goniomé--

trica perpendicular â superfície da amostra. Obtém-se o v a —

lor de O'Ogo e depois ©«Ô,--. Calcula-se o valor médio e r«-

pete-se o processo até que 99(y=8270. 0 alinhamento ̂ starí - -'

v,n termos da rede reciproca o alinhamento da amostra

corresponde a fazer coincidir o vetor recíproco da reflexão

primária H^ e a direção do eixo de rotação v.

concluído quando o máximo de intensidade ocorrer an 6fl,6-0 ^

6180 e Ç270'
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Ou cindo se escolhe como primária uma reflexão

hida, dove-se alinhar então a reflexão de ordem superior não

proiMda, cuja direção do vetor recíproco é a mesma que a da

proibida. Feito o alinhamento com boa precisão, pois quanto

maior o ângulo de Bragg da reflexão primaria nelhor a preci-

são no alinhamento, acopla-se 0 e 2fi e a amostra e o detetor

são levados juntos para o ângulo de Bragg da reflexão proibi^

da.

IV.3 - A escolha da reflexão primária

A reflexão primária nas experiências de difração

múltipla, <" continuamente monitorada com o detetor de radia-

ção, o vetor primário no cristal alinhado coincide com o ei-

xo de rotação do cristal ficando assim permanentemente sobre

a esfera de LVald, portanto em condição de difração. <">s o u —

tros nõ.i da rede recíproca do cristal quando girados ao r e —

dor deste eixo de rotação, ao entrar em contato con» a esfera

de Fvald çjrran feixes sncundãrion difrataelos simultaneamente

com o feixe primário o acarretam acréscimos ou decréscimos

na sua intensidade. Fsnns modificações dependem da relação

entre as roflrfcivirtnfVs dos planos nrlmário o secundários,

«In perfeição crlstalográfica, da forma do cristal, etc.

No nosso cano, cs fundamental encolhemos uma re-

flcxno rrirãri.i prntMda ou polo monos com fator '1c ostrutu-

ra «\U-\KV. nulo. Tr;to facilita n observação d;i contribuição dos

átomos do impurrza na rnde cristalina nnalisacla, ivija -visto

qun ria wr? '"'.i..̂  nMídn nun norito onõo. só n radiarão de fun
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<1o (qiii» •>>•' a reflexão pr.ínnria) optará prr*f>ontr. obviaren-

<;,.> \<VI-H r:-'r i vni.ir: tr-i'Lî  nn condirõc: rur tcnilar r\ aiwnfntar

nss- r-J>;;.", •'< •'''or.inilo .n relação sinal-rui'.lo.

'T\T..LL;ór> õ inportante notar na escolha tin reflexão

pri-ãria n si'-i-tria <1o f:i:<o do rotação encolhido, nr; casos de

t:r?r fô .r.f?: s'^uUSnoo1? são on nnis inflj.cados parn o ostudo

daq irr̂ tTrô nr:, <n particular i;uanilo as reflexões prirrâria e

secundária envolvidas não são nemitidas nara o cristal puro.

Ctonsetiuor.tenont-í» chena-se a una situação en q»o a escolha <te

ve recnir ísohrc u*n e.ino de baixa simetria, preferencialmente

proibido polo <>ru»>o de simetria espacial do cristal, pois as

nuas interações con as demais reflexões acarretam geralmente

carros tie três feixes.

!'o cano de uri cristal de filício, a reflexão (222)

<;ue é proih-ida pelo grupo espacial, produz reflexões secunda

rias (caso de três feixes) bastante intensas facilitando a i£

(lexaçao.

Já no caso do rutile, usando o eixo quaternário,

produzon-se scnpre casos de pelo menos quatro feixes. Nestes

casos deve ser escolhido um eixo primário correspondente a

uma direrão não coincidente con um eixo de simetria (por ex.

(20])).
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CAPÍTULO V

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

RESUMO

Neste capl€ulo são apresentados os resultados expe-

rimentais obtidos a partir da análise dos cristais de Si puro •

dopados com Au e Sb, usando a difração Múltipla de raios-X. A

nontagen experimental já foi descrita no capitulo anterior e de

ve-se apenas salientar que a divergência angular obtida com «que

Ia montagem é de quatro minutos, apresentando portanto, uma re-

solução boa dos picos de difração múltipla com intensidades ra-

zoáveis. Este ê um caso em que o uso da radiação sincrotrônica

produziria resultados muito melhores devido a sua alta intensi-

dade e baixa divergência.

Ê descrita uma maneira bem simples para medida da

largura mosaico de cristais (V.2) desenvolvida em nosso Labora-

tório e cujos resultados apresentaram um acordo muito bom, quan

do comparados com os valores obtidos por outros métodos. (L.P.

Cardoso, Cícero Campos e S.Caticha-Ellis,1983)

São descritos os fatores que influenciaram na esco-

lha das reflexões secundárias a serem medidas; ê estudada a in-

fluência das posições das impurezas e sua concentração nas in-

tensidades espalhadas multiplamente, tanto para reflexões secun

darias proibidas (V.3) quanto permitidas (V.4) pela estrutura

cristalina do Si? é também analisado o papel da perfeição cris-

talina.

Ainda são apresentados neste capitulo, os resultados

experimentais obtidos para um cristal de.rutilo (TiO,) (V.5)

quando ê utilizado o método de desacoplamento de reflexões múlti

pias para obter a indexação absoluta de diagramas.
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V.I - Descrição das amostras

As anostras utilizadas neste trabalho, tanto na parte

reftrento ao estude das impurezas na rede cristalina, quanto na ou

tra parte que se refere ã indexação de diagramas de difração múlti^

pia com baixa simetria sã^ descritas a seguir. As concentrações su-

perficiais foram obtidas das curvas de solubilidade (Trumbore,1960)

1. Silício puro - Amostra com forma triangular, área superficial de

120 mm e espessura de 0,22 mm. Orientação [lll|.

2. Si+Au (20min) - forma circular, diâmetro de aproximadamente 50m»

e espessura de 0,26 mm. Nesta amostra a difusão de Au foi feita

ã temperatura de 896- «?C mantida durante 20 min. Concentração su

perficial da ordem de 5x10 átomos/cm .

3. Si+Au (75 min) - forma trapezoidal,área superficial de 125 mm

c espessura de 0,87 mm. O Au foi difundido a 10009C durante 75

min. Concentração superficial é da ordem de 10 átomos/cm .

4. Si+Au (5 h) - forma circular, com diâmetro de aproximadamente

50 mm e espessura de 0,34 mm. 0 Au foi difundido a 1000 9C du-

rante 5 horas. A superfície da amostra mostrou-se bastante da-

nificada. Concentração na superfície da ordem de 10 átomos/

cm .

5. Si+Sb - forma circular, diâmetro de 50 mm e espessura de 0,38

mm. O Sb foi difundido sobre um substrato homogêneo cortado na

direção 111 a uma temperatura de 1250 9C. Concetração superfi-

19 3
ciai de aproximadamente 8x10 átomos/cm.

6. TiO2 - forma triangular, área superficial de 120 mm e espeesu

ra de 1,8 mm. Cristal cortado na direção 201 pelo método de»-

crito em III.5. Sua superfície depois de cortada foi polida na

forma usual, sendo o último polimento feito com lixa n9 600.
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V.2 •- Medida;; via l.'.rtjura aosaico dos cristais

'Jn:a variável iraportante quando se utiliza o programa

para o cálculo iterative das intensidades de pico difratadas mul^

tiplainente é a largura mosaico do cristal sob exame, pois Q?^ °

é proporcional a l/n.

Neste trabalho para as medidas das larguras mosaico

foi utilizado um método simples de medida direta, desenvolvido

em nosso Laboratório (L.P.Cardoso, C. Campos e S.Caticha-Ellis,

1983). Este método consiste em se utilizar um feixe fino de raios;

X cor.i uma pequena divergência e fazê-lo refletir sucessivamente

em pontos alinhados na superfície do cristal, separados entre si

por décimos de railimetro. Em cada ponto de medida, o valor de 8

para o ir.ãximo da intensidade é ajustado com precisão e medido. Os

desvios angu la re:* ponto a ponto em 0, correspondem ao desalinha-

rniMilo úax blocos cristalinos, de tal maneira que seu desvio pa-

drão dá a medida da largura mosaico, para uma distribuição Gaus-

sian.̂ -

O IT i st ai é montado na cabeça goniométrica de uma câ_

mar a tio Lang, a o feixo de raios-X usado provem de um gerador de

toco itiveryunte (Microflex) com 50 pm de tamanho de foco efetivo.

A cariara de Lain; C- requitnda por fornecer condições; indispensá-

veis; ã:j medida:! : ajustes angulares em 0 com precisão de 0,0019,

fenda ajustãvel (10 |im) para que o feixe seja fino e lenha baixa

ilivertjênc?ia, e, permitir a translação do cristal montado na cabe

C3 goniométrica depois de devidamente alinhado. Dosloca-se o criss

í.3l i>í;rpend::cui.irniúntt! em relaçíio ã normal aos planos escolhidos,

U3ar.i.;o n triinsj içao da câmara (passos por exemplo de 0,1 mm).

O.s resultados obtidos por este método fórum compara-

tl'">;; -or. cbt ior. por outiot; inõtfxlori de nedida. da largura mosaico,

i; o .u-ordo fui .üilo bom (Cai:dor;o í:t ai, 1983).
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A ial.ela I ni'jstra os resultados obtidos das medidas

de laiÃjura t.ui:;tiji.ro para as diferentes amostras utilizadas neste

trabalho.

Com o intuito de testar o método e o cálculo de in-

tensidades difratadas multiplamente, foi obtido um diagrama de

difração múltipla de uma amostra de Silício puro, com radiação

CuKa, e geometria descrita na parte experimental, através da var

redura contínua (velocidade 19/min) em torno da normal aos pla-

nos (222), escolhidos como primários (Figura 1). A indexação>do

diagrama foi feita na forma usual e foram medidas as intensidades

de pico gamn (V) (razão sinal/ruído) de algumas reflexões, casos

de três feixes. LIssas intensidades foram normalizadas para a se-

cJidárla transmitida (Laue) (313) so resultado ê apresentado na

tabela 2. Foi usado nos cálculos o valor n=0,00129 mtuiuu cota o

método já doscrito.

o valor calculado para a reflexão (113) que apresen-

ta a naior discrepância relativa é devido ao fato de que essa re

flexão forma um ângulo de 109 com a superfície do cristal, isto

corresponde a uma região com um valor de n muito mais alto que o

usado no cálculo.

0 acordo entre os valores teórico e experimental é

muito bom e sugere uma forma alternativa para a medida de fato-

ras do estrutura utilizando apenas um ou mais diagramas de dífra

ção múltipla com a vantagem de que o número de correções a serem

feitas nos valores experimentais ê menor que o necessário pelos

métodos clássicos.
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TABKLA ]
Medidas das larguras mosaico das amostras utilizadas

neste trabalho

AMOSTRA

Si —puro

Si+ Au(20")

Si+ Au(75')

Si+ Au(5h)

Si+ Sb

TÍO2

REFLEXÃO

(333)

(333)

(333)

(333)

(402)

RADIAÇÃO

Cuka

Cuka

Cuka

Cuka

Cuka

n(<?)

0,0012

0,0017

0,0025

0,0017

0,0019(*)

0,0110

(*) Este valor poderá ser objeto de confirmação posterior.

As amostras de Si(Au) foram fornecidas pelo Dr. Atsuo lida,

da Universidade de Tóquio.

TABELA 2

Comparação entre Gama (sinal/ruído) calculadas e medidas

depois de normalizadas para I,.; .

"I T
Reflexão

secundária

-""_• t ~
(153)+(331) i

(331) !

hk í.
j^ffexpt-rim)

(113)

(353V

(111)

(313)

(Í51J

(311 í

(teórico)

3,50 . 3,63

9,10 ! 10,16
- • -

l.OC 0,97

1,24 • 1,08

3,13 2,13

1,71 1,39

16,94 15,39

1,00

0,93

15,03

1,00

.0,92

15,32



Pig. 1 - Diagrama de Difração Múltipla de raios-X para o Si (222). Radiação Cuka.
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V.3 - Estudo da concentração de impurezas na rede cristalina

V.3.1 - Limitações na escolha da reflexão secundaria proibida

Como jã foi visto no Capítulo III, espera-se obter

informação sobre a concentração de impurezas, estudando a inten

aldade espalhada multiplamente na posição de um nó proibido da

rede recíproca do cristal.

Vamos enumerar agora, os requisitos

impostos naquele Capítulo, e que vão orientar nossa escolha.

1) Serão estudados apenas casos de três feixes si-

multâneos;

2) A reflexão primária 5 proibida pelo grupo espa

ciai do cristal e sua intensidade quase nula (F,,?85!'^*) ;

3) A reflexão secundária também é proibida pelo

grupo espacial do cristal;

4) A reflexão de acoplamento é permitida;

5) Além de permitida, exige-se que a reflexão de aco

^lamento seja a mais intensa possível;

6) Os casos Bragg-Bragg são pouco mais sensíveis

que os Bragg-Laue.

A partir desses comentários, deve-se em primeiro lu

qar fazer a análise da indexação de um diagrama de difraçâo múl

tipla de raios-X para o Si, tomado com radiação Cuko^, para a

reflexão primaria (222) proibida e upando o vetor de referência

(110), para a escolha das eventuais posições de medida.

Como primeiro resultado observa-se que todos os ca-

sos que satisfazem as seis exigências anteriores aparecem, ou

em interferência (Ax~0,03<?) com outro caso de três feixes,
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,K: ,ii iM:-ii.; iU' .juatro ou mais foixen. Portanto, er.tao descarta-

.!.:: _\> i-:::-;, .'i ,i>M-Urayit o consequentemente a exigência n<? 6 não

No intervalo angular O9£x<S>O9 aparecem 9 posições B-:

de madida qua obedecem aos quatro primeiros requisitos. Quando

tixi-ie-st: o cumprimento do n9 5, esses casos Bragg-Laue ficam

limitados .i apenas dois: (000)(222)(240)/(422) em x=63,7969 e

(OüD)(222)(402)/(224) em xs77,99l9. Escolheu-se o primeiro por

u£>tur próximo (1,929) a uma reflexão secundária bem intensa

(311), o que possibilitaria uma boa referência para o processo

de medida.
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7. i.2 -

a j

cia reilexão secundária proibida (240) com

cristalina

Seguindo no estudo da reflexão secundária (240) fo-

ram feitos cálculos da intensidade de pico para essa reflexão

come função da largura mosaico (n) do cristal, para o Si puro e

com diferer.tes dopagens de Au e Sb. Nos cálculos foram utiliza-

das três concentrações de impurezas diferentes 0,0001%,0,001* e

0,01% para o ciso do Au e 0,001%,0,01% e 0,1% para o Sb. Em am-

bos oa casos m i levado em conta que; as impurezas ocupavam posi^

ções diferentes na rede cristalina do Si, discriminadas abaixo:

intersticiais
Posições

sítio tetraedral

(posição especial b)
a

\

substitucionais.

sítio hexagonal
(posição espacial d)

átomos nas oito posi-

ções especiais a y

ra;íi:

As situações imaginadas para o conseqüente estudo fo

1) Todos os átomos de impureza ocupando a posição a;

2) Todos os átomos de impureza ocupando a posição 6;

3) Todos os átomos de impureza com igual probabilida

de de substituir os átomos normais (y).

Na figura 2 mostra-se o resultado dos cálculos de

(relação ainal/ruldo) como função de n. Esso cálculo foi

iieito pelo método iterativo usando 21 termos,par s valores da
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i.viii.-jui tvir.M (ir) oi.' iatpurezau ja discriminados.

o cálc-ulo mostrou que a curva P= r(n) independe da

i••_••;! . JÍIL I'.Î-.'.I.» u. impurezas e do sua localização na rede cristal^

r.ii. int i jt,.:iU', variando c deformações da rede são produzidas

cue litcraii o valor de n# isto é, existe uma dependência

TI n(c) (D

iun.^ío, i]ue no entanto nao é conhecida.

O resultado acima mostra que quando calculamos a

iltpa.-idC-ucia do r em função de n ela independe de c, o que real-

mente biyiuíicu que sõ depende de c_ através da (1) ,isto é:

I'= r n(c) (2)

KÍÍUÍ fato justifica o tratamento matemático feito

toi admitido de inicio quo a distorção da redes, dentro

limitua, está levada em conta através da largura mo-

uaico.

A análise do gráfico permite ainda concluir que a

intensidade ôe pico dessa reflexão é maior para valores de n

ncnortjü, o que significa, cristais de Si mais perfeitos. Em ou

trás palavras, quanto mais imperfeito for o cristal de Si, me-

nor ücrã a iitt.cnâidadc de. pico da reflexão secundária proibida

;2-iG) . Xi-to C úcviJo a que para esse reflexão há um decréscimo

na intensidade de base (Aufhellung) ou seja, í'<0. Aumentando o

teor ãtí impurezas, como a contribuição destas é positiva, o pico

de "Auiihel.Luruj" te rã ffienot valor absoluto. Poâe-eo imaginar que

au-.aentajidu bastante d contietttràçSb poúêt~*9*í& bbter Utn pie» fetg

(«itlvn (miwesiaiiravUny) o que h5o «ddhtscilt etn ambo» OU cúttüu ÚL

(Au) e !JiU'L>) porque antes é atingido o limite de solubilidade.



0,120.-

em função ds 7]

opoo

FIG. 2 - Dependência de I V%40\ em funçôo do

largura mosaico (f)).
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i:m•(i!ii..ra-i;c assim, que o valor de I' para a reflexão

12-IJ) C- L í A...•:. :,!i,:ritc insensível ã jKJsição e ti concentração de

imjjiu eu1., ii.i • var. .iî oeü na quarta casu decimal), entanto que depen

c.e :rj;ito tX<> vaior úe> largura mosaico r\.

A :.<:i.iiua desta reflexão secundária proibida pelo gru

{>c .;:±pt.ei.i) n- irect como um desafio pois, até agora ao nosso

cimuut.ft, IKÍO foi feita. Tentativas feitas por outroc auto-

(por exoiapio, Cololla e Merlini,l966) tanto em cristais pu-

ros cumo cm dopados com b, falharam.
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V.3.3 - ̂ ii_i_^ da reflexão secundária (240) proibida

Fcram feitos cálculos da intensidade de pico para

essa reflexão no cristal puro. No caso, já sabemos que ela apa

rece cono um decréscimo de intensidade com relação à intansida

de de babe fornecida pela reflexão (222) cujo fator de estrutu

ra como ê aabido, não e eatritamtnt* nulo.

O valor calculado da relação sinal/ruído foi

:• - , = -0,1003 ,
teórico

usando-se o valor medido de 0,00129, para o Si puro. A reali

zação da mudida é extremamente difícil devido as baixas inten-

tiidadea envolvidas, apesar de termos usado um gerador Rotaflex

em montagem de foco fino, o qual admite uma carga de potência

tie TT^T — , = 4 7» 5 kW/mm2.

O efeito foi medido em dois cristais de Si conside

rados"puroa". (Vide figura 3 que reproduz um diagrama no qual

está assinalada a presença desta reflexão e a figura 4 que re-

produz em varredura lenta a região que contém a reflexão (240)) .

O valor medido para a relação sinal/ruído foi:

!imd = -0» 13+0,03

o qual duv«.f-iio considerar em excelente acordo com o valor teó-

rico.

ttes.ta ainda dizei: que, no cálculo teórico foi admi-

tido que o fator de estrutura da reflexão (240) é estritamente

nulo o que, cono no caso da (222) pode não ser rigorosamente exa

to. A indicia fuita aqui, repetida com maior precisão permitir-

noíí-ü obter, pula primeira v«z, um valor de f'54' ^ u e Vod&rLã
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Fig. 4 - Diagrama mostrando em varredura lenta a reflexão (000)(222)(240).
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V.4 - Estudo da localização de impurezas na rede cristalina

V.4.1 - Lscoiha tia reflexão secundária permitida

No Capitulo ZII foram feitos os cálculos e discu-

tiu-se os casos de três feixes simultâneos, para a reflexão pri

mãria--proibida e as secundárias permitidas, que seria o caso fa

vorávei ao estudo da localização de impurezas. Foram analisado*

os casos Bragg-Bragg e Bragg-Laue, e chegou-se à conclusão que

a potência do feixe primária cresce linearmente con y=Q^2/2u#ou

seja, com a intensidade da reflexão de acoplamento, e o coefici

ente angular desta reta, em ambos os casos é aproximadamente O

mesmo e da ordem de 0,3 2= 0,3 Q /2\i. (Vide parágrafo III.3)

Este resultado significa que, nesse caso, a variação da potên-

cia do feixe primário com y será, pelo menos, duas ordens de

grandeza mais sensível que no caso da reflexão secundária pro^

bida, pois a variável z é da ordem de 10 para o caso do Si

dopado. Entretanto, pode-se notar que para outros cristais ana

Usados esse valor varia, permitindo eventualmente obter casos

mais favoráveis para o estudo.

Tendo em vista o exposto acima, fizemos a escolha

para o caso do Si dopado com Au da reflexão secundária (313),

apenas para confirmação pelos cálculos teóricos, da possibili-

dade ou não do estudo da localização de impurezas, mesmo que

estivessem em jogo concentrações bem baixas. Duas outras re-

flexões secundárias foram escolhidas, sendo una caso Laue (331)

e outra Bragg (331), no caso do Si dopado com Sb.



81

Coi"port.ctmontü do reflexões secundárias permitidas cot

li :'.ÜV>LÜíii£ü2 5*2 impurezas. Dopaqens com Au e Sb.

Fjr.un feitos os cálculos das intensidades de pico e

iionttí se chegou ao valor de T para a reflexão secun-

darias (31 i) ,.io Si dopado com Au (amostra nv4). os valores de

:Í - r(JojKuio) / .' ipuro) foram calculados para diferentes locali-

;:''V'ts Jí»s impurezas era função das concentrações ,c, de impure-

zaô correspondentes ãs encontradas normalmente na ame:;trás de

Si com dopagem de Au. Os cálculos furam feitos com valores cons

tantes du n, iyuais ao medido era cada cristal, Como foi dito an

teriurmunte, n-= n(c) e o seu valor deveria ser considerado como

variável.

Os casos escolhidos para a localização são os que

chumoraoa du a,t, e y , cora a concentração variando até 2xlO~5%

de ;,u, que corresponde ao seu limite de solubilidade (Trumbore,

I960).

o v.ilor de U nó varia nu 4'1 casu decimal para as di-

on :.L.»3 1 oc;il Í::.-IÇOCS C concontrííçrõr:;. Isto siqni f ien quo é im-

• >r.-.t ãtMvnl ,i in lidas nas condições experimentais usados em nosso

::vl..iiuj, pois >li:-.|>omos :;ó <V i|i>r.'i<>or'-:; couvrnc: iimu i:;.

Op:..«iic?t: untíiu, pelo estudo do Si dopatlo com Sb, que

•̂ LiiiuiíUi uma :i<.'lubili<Jade atômica bem maior; o efeito da dís-

pcrí.ao ai.ôi..aia não é importante para a radiaçac usada, maia é

lovtiüj xtm ».;ont..i no cálculos.

O resultado dos cálculos de R para o r;í(5b) 5 mos-

Ui-auc in:- •:i<3ur..i.i 5 e 6 para aa reflexões (ODO) (222) (331) e

'.UOG) U22) C3J1; , casos Ilrayg-Uragg e Bragy-Laue respectivamente.

obtííTva-su quo os yráficos mostram o mesmo comportamento de R

a louaUsiivSo para o intervalo de concentraçcc-; erjeolhido,• •on a
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i'..>.:. li . : \ ! -A: - ... i-, curvMi; IUI mesmo o rdem.

.:., o b t i d o s t:ia<.|raruu; dv U i f r a c a o vh 1 t.i \.>li\ p a r a

•:• .; : . . . j . i .. .;;•, c^..\ r a i i i a ^ t o CURL. usaudu a qc>.>: .ra r i a j a de

f j * ; . - i :..) C: ; a l a IV. h f i y u r a 7 mos t r a um desse:;:; d i ag ramas

par i i;i'L.L'.<ini p: j .mária (222) o uma v a r r e d u r a ori'.lu aoarecem os

jíi.i, (.., d.- :ü:i.:.r;.i.-ia s i t u a d o i , a Ü9,3O9 e 60V. l i s t e diai ;rama tem

II'.ÍJ iii>.i\.t::,i<:~.i.' Í .^ÍL.I cm forma a b s o l u t a , p o i s d i s c r i n i n o m o s a am-

ijit|uiuvido ciiLiir aü r e f l e x õ e s que aparecera como c a s o s ü ragg-Bragg

en -O'.1 tüi)t) (.:22) (133) e üraycj-Laue (000) (222) (111) usando

o r,\Ctodo d«..' Ch..my e C a t i c h a - E l l i . ' i (1978) . P a r a t a n t o , p o s i c i o -

i i , i - :c o dct:»'t<.'i i>.ir.» lvcebur a i i 'L iuxao uecuiu lúr ia (1J3) com o

or i i ' . t a i dtrvid.uu-iiLu alLtiliaiJo c. you ic ionadu p a r a r e f l e t i - l a , l e -

vantaiulc a.ü;i:i. .i ambigüidade . Ne:;ta f i g u r a e u t ã o a s s i n a l a d a s as

i'i.'th'Aiii!:; •>.• c-ijiicíárj aíj uolire a:; quai : ; íornm rueclidüs ar; iní-ensida_

di.1-; d"1 \>i.c>: .

í\ ' a r t i r dot; valores experimentais de V caiculou-se

iíii . , cujo.i v.i :.or.T; foram R -(0,958Í 0,005) e F~ ,--(0,763^0,005)

o n i j .J i>i\:'.:i:.7i:} está principalmente limitada pela. e s t a t í s t i ca

das conta ins já que a intensidade da reflexão primária é muito

baixa. 1'oram usados tempos de contagem de 100 s era cada máximo

tendo aido foiv.us de i a 5 medidas independentes cm cada um.

E '.i.iportante notar qui: ati figurai; 5 e 0 dependem mui

t;o do valoi. de n usado no cálculo, ao extremo de que uma mudan-

-•l -3

ç» do lxlü v em n produz uma variação de 8x10 em R. Isto siç[

ni iic.j que iij ...'oiiclusõcu eventualmente t iradas do;;tes diagramas

dever, ser peuj'laa criticamente e apontam in£ti.'> uma vez para a ne-

cessidade cv ri'; tralialhar com fontes de muito maior intensidade,

o LJ'».*.; püiia;.tii :.a obter valores mais confiáveis para F . . Prova-

\\:ÍT,.í.:ti: ti:ab;j". .nando cora c r i s t a i s mais imperfeito;;, o problema

tio;i ü.:• r<;i.1 MI r, c H . não L.UJÍI t.ã'j crí t ico- .
; iea



Fig.7 - Diagrama de difração múltipla de raios-X para o Si dopado com Sb.Radiação Cuka e ref.primaria (222).
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t\:;ao se observa nas figuras 5 e 6, a;: retas que apa

i\:ti i.i ^- .1'.-:;I:I.KUU_T;; ãí; posições ci,i\ <> y . h concentração medida

M i n ; cã&' c a uupurilicial (t\).

Mo cviau do Silício, o fato de existirem *rês posl-

;Ú£Í: possíveiu para as impurezas é o fator que complica o pro-

jlet.a, iioio além da combinação linear entre as retas a, 8 e Y

(duas equações e três incógnitas) deve-se ter mais uma condição

física paru resolver o problema. Entretanto, se o cristal anali^

sack) apresentar apenas duas posições possíveis na sua cela uni-

tária para ou átomos de impureza, por exemplo o TiO2 (parágra-

fo iri.í), a üulução usando uma combinação linear das duas re-

la» i>odo uoi .iplicada ao problema. No rutilo os sítios inters-

tieiais não todos equivalentes e têm igual probabilidade de o-

oupcçio, o mosno acontecendo cora as posições substitucionais.

Locrc, cütabcloco-ae as equações das retas combinações lineares

ias posições intersticial e substitucional, e a partir da solu-

ção cio sistema obtido de duas equações e duas incógnitas, obtém

se rs concentrações em cada posição através dos coeficientes

da combinação linear. O intervalo de concentração em cada caso

seria determinado, se fossam marcados nos gráficos (I? v^. c) as

rct>:« correi-.pondentoa nos valores experimentais influenciados

;JCj.t'ü S O U S vil'ilV j.Oii.

A reflexão secundária (331) no diagrama de Si(222)

(íitj.5) pode servir para ilustrar como colocar os átomos nas

distintas localizações* Supondo que c^O, o que parece muito pos

.íívcl, a combinação linear entre as retas a e y conduz a

c -• 0,06 c
(1 S

cy 0,94 cg

o que tniJi;:i.iri.:i predomínio das posições substitucionais sobre

as Intursticiais neste caso. Este resultado*contudo, deve ser

considerado apenas como preliminar e medida?» obi \.<]a:v. com sin

C.ri]|:;oll ps'ii.'i.i.i MU'lílufil-.lO.
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- MÍOIL AS -KM O MÉTODO DE DESACOPLAMENTO DE REFLEXÕES M O L T I -

Foram obtidos vários diagramas de difraçao múltipla

de riios-X parei o rutilo (TiO-) , com a reflexão primária (201)

que não possue simetria e é proibida pelo grupo e pacial do cris

tal, tomados com a radiação Cuíca..

Pode-se observar nos diagramas apresentados nas figu

ras 3,9 e 10 para diferentes intervalos angulares, que a maioria

dos picos que aparecem correspondem a casos de três feixes simu^l

tânoos, o que demonstra a validade do método no desacoplamento

das reflexões múltiplas. Os dois primeiros diagramas cobrem um

intervalo nminlar de 309 a 1809 c mostram os dois planos de si-

metria diferentes a 909 e 1809, sendo que neste último apenas

aparjeem ac reflexões que se encontram no intervalo jã citado. O

terceiro diacjrana compreende o intervalo de 2109 a 3009 e mostra

o plano de simetria em 2709 que é a repetição daquele que apare

ce .i 909.

Varias conclusões podem ser extraídas dos diagramas

como por oyomp'Lo:

1) A reflexão secundária (011) que aparece na fig.

t fin x~32,46DV ü aproximadamente 6 vezes mais intensa (do diagra

ma) -jiic .i í.ccMUHiáría (Oil) quo está em x'?:^2,1469 neste: mesmo dia

cri ama. Kst».- r'tito ó devido às reflexões de acoplamento envolvidas,

a <210) o (212], que possuem diferentes intensidades, sendo a pri

meira mais iorte que a segunda; este mesmo efeito aparece para

outras reflexões secundárias, por exemplo, (210), (211), etc.

2) Reflexões secundárias da mesma família, como por

exemplo, a (111), aparecem algumas acopladas com outra secundá-

ria cm ei soa tie qu.ifo feixes (110) (111) outras desacopladas,

em ciíio;. d^ ITT-I; írrixor,, (llí) . Também existem casos coroas (421) que



Fig.8 - Diagrama de d if ração múltipla de raios-X para o TiO2(201). Região eatre 309 e 1309.
Método de desacoplanento de reflexões múltiplas.



Fig.9 - Diagrama de difração múltipla de raios-v para o TiO,(201), Região entre 1109 e 1809.



Pig.10 - Diagrama d* difração múltipla de raios-X parao TiO2 (201). Região entre 2109 • 3009.
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aparecem como casos de quatro feixes acopladas à (040) em

x'-42,199V e acopladas à (440) et. x=50,2099. Quer dizer, são 2

casos de quatro feixes em que una mesma reflexão secundária ,

no caso a (42jj aparece envolvida produzindo picos de diferentes

intensidades.

3) A indexação deste diagrama feita na forma usual

torna-se absoluta, a partir da escolha do vetor de referência,

pois como já foi explicado no parágrafo III.5, para uma mesma fa

mllla de reflexões secundárias permitidas, algumas produzem re-

flexões de acoplamentos permitidas pela interação con a primá-

ria (201) e portanto aparecem no diagrama. Outras produzem aco

plamentos proibidos e não devem aparecer no diagrama.

Com o intuito de verificar a indexação, foram feitos

cálculos das intensidades de pico para algumas reflexões secunda

rias, usando o valor medido para n=0,0119 (Tabela 1). Tomou-se

a relação com * ifon) P3*3 fins de normalização, e obteve-se os

resultados que vão mostrados abaixo.

^ í t
I
120

(120)

5,267

(120)

5,195

(011)

5,641

(Oil)

1,003

(121)

4,254

Comparando-se os valores calculados acima, com os

correspondentes aos picos registrados nos diagramas apresentados

(figs.8,9 e 10) nota-se um bom acordo entre os valores.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSÕES E OUTROS DESENVOLVIMENTOS PREVISTOS

VI.1 - Conclusões

Neste trabalho usamos a técnica da difração mült_i

pia de raios-X no estudo da concentração e localização de im-

purezas na rede cristalina e os resultados obtidos podem ser

divididos cm dois tipos: o primeiro constitue a parte funda*

mental da Tese e o segundo, talvez não menos importante, apa-

receu como subproduto da pesquisa. A saber:

1) Contribuição ao estudo de impurezas na rede

cristalina, quanto à concentração e localização;

2) Desenvolvimento na própria técnica da difração

múltipla que poderão eventualmente contribuir na resolução de

outros problemas como indicados mais abaixo.

VI. 1.1 - Contribuições ao estudo de impurezas na rede.

1) Foi feito o cálculo cinemãtico da influência dos

átomos de impureza nas refletividades de diferentes planos cris_

talinos para os raios-X, mostrando que sempre que a distorção

da rede seja pequena, as impurezas tanto intersticiais quanto

substitucionais contribuem só para a intensidade nos nós da re-

de reciproca do cristal. \

2) A análise da intensidade obtida da teoria desen-

volvida, mostra que as intensidades dos picos correspondentes

aos nos permitidos da rede reciproca do cristal, em principio,

podem dar informação da localização das impurezas. Enquanto que

os nós proibidos contém informação sobre a concentração dessas

impurezas. * .
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3) Também foi apresentada una maneira de calcular»

usando a difraçao múltipla com reflexão primária proibida, a

fração (a) de celas com impurezas, desde que una reflexão se-

cundária proibida seja medida, tomando a relação entre as in-

tensidade s de um nó proibido e outro permitido, eliminando-se

os fatores de escala. Esta relação de intensidades ê igual a

proibida _(a p ] onde f é o fator de espalhamento atômi-

^permitida •FH i

co da impureza, e Pu o fator de estrutura da reflexão permiti

da para o caso de impureza intersticial. Para impureza substi_

tucional substitui-se f por(f -f ) onde f é o fator de espa
P P q 9 -

lhamento para o átomo normal da rede.

4) A aplicação da teoria ao caso de três feixes di_

fratados simultaneamente, proporcionou varias conclusões usan-

do as aproximações de segunda e terceira ordens, para as inten

sidades quando foram estudados casos Bragg-Bragg e Braog-Laue

sendo a reflexão primária proibida e as secundárias proibidas

e permitidas. Foram feitas análises do comportamento da potên-

cia do feixe primário com as reflexões de acoplamento. Chegou-

se a conclusão que para o estudo da concentração com reflexões

primária e sec ?ária proibidas, convém utilizar para três fei^

xes, casos Bra»ig-Bragg que é mais sensível. No caso de reflexão

secundária permitida não há diferença entre os casos Bragg-Bragg

e Bragg-Laue. Porém em todos os casos sempre deve-se escolher a

reflexão de acoplamento a mais forte possível.

5) Como foram estudadas apenas aproximações de se-

gunda e terceira ordens, a validade tfeste estudo foi confirma-

da através das curvas de V| em função de r (relação sinal/ruído) pa

ra os 2 casos Bragg-Laue e Bragg-Bragg, com reflexões Secunda-

rias proibida e permitidas respectivamente. Nessas curvas, obser

va-se que ás soluções em aproximações sucessivas em série de
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Taylor, aparecem distribuídas as de número par de termos de >im

lado da solução considerada exata (21 termos) e as de número

impar do outro lado, o que concorda com o resultado encontrado

por Parente e Caticha-Ellis,1974. As aproximações em segunda or

dem apresentaram uma boa concordância COM a solução considerada

exata,o que torna válido o estudo analítico das potências (Ver

figs.III.2 e 3).

6) Foram calculadas teoricamente as razoes R entre
»

os gamas no caso dopado e puro, para Au e Sb e Si puro, em fun-

ção da concentração atômica de impurezas e a localização das

mesmas na rede. A conclusão extraída para o caso da reflexão se

cundâria proibida foi que o estudo analítico em segunda ordem

apresentou como casos mais favoráveis os de três feixes Bragg-

Bragg. Entretanto, todas as reflexões secundárias Bragg apare-

cem em casos de quatro feixes ou em 2 caso3 de três feixes in-

distinguíveis para a geometria normal usada em difração múlti-

pla, pois a separação é de apenas 0,0289. Portanto não há caso

de três feixes Bragg-Bragg bons para se medir, e a opção ficou

para o caso Bragg-Laue (000)(222)(240' cujo acoplamento é forte

(422). No entanto já foi mostrado que o efeito seria menor ainda

nesse caso, o que tornou impraticável a medida da concentração

usando reflexões proibidas no caso do Si e possivelmente também

em estruturas similares, embora a separação dos dois picos cita-

dos poderia ser maior possibilitando à medida.

7; Do estudo das secundárias permitidas foram obti-

das as curvas de R em função da concentração atômica para dife-

rentes posições do átomos de impureza. Foram estudadas as refle

xões secundárias (331) Bragg e (331) Laue, no caso do'Si(Sb) e

a (313)para o Si(Au). £ óbvio que os intervalos de concentração

atômica são muito diferentes pois os limitejs de solubilidade tan

béro o sio. No caso da dopagem com Au, nao há variação percept!-
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vel de R com a concertração nas experiências realizadas, mas j

eventualmente poder-se-ia encontrar casos mais favoráveis. Pa-

ra o Si(Sb) foram feitas medidas de R para as duas reflexões

secundárias (331) e (331) sendo que a primeira permitiu obter

valores preliminares da distribuição de impurezas. O fato im-

portante a ser enfatizado é que cada tipo de localização pro-

duz uma cruva R(c) diferente.

8) O uso das curvas R(c) para cada localização de-

pende M o valor medido para a concentração, o que deveria ser

feito usando as reflexões proibidas. No caso do Si isto não foi
i

possível pelas razões já analisadas. Porém o método para extrair

os valores de c ,c_ e c foi esboçado no texto.

VI.1.2 - Contribuições ao estudo da técnica de difração múltipla

9) Um fator que complica os cálculos no caso do Si

e estruturas similares, provêm do fato de existirem dois tipos

diferentes de sítios intersticiais possíveis cada um constituí-

do por um conjunto de posições equivalentes do grupo espacial e

mais um grupo de posições substitucionais, equivalente entre si.

Isto faz aparecer três curvas diferentes R(c) sendo uma para ca

da tipo de localização. 0 problema é mais simples quanto menor

o número de localizações possíveis, por exemplo, no caso do ru-

tilo só existe UM conjunto de intersticiais e outro de substitu

cionais, isto é> duas curvas R(c) o que simplifica muito o cál- .

culo da distribuição das impurezas entre ambas as posições.

10) Um parâmetro importante nos cálculos da difraçio

múltipla de raios-X, principalmente quando se trabalha com int«n

«idade de pico é a largura mosaico (n). Existem 2 métodos para o
ê

cálculo de n que são: através da largura a meia altura da varre-
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múltipla tomando a razão entre as intensidades de reflexões di-

fratadas muItipiamente e a primaria, método desenvolvido por S.

.Caticha-Ellis em 1969. No entanto, os 2 métodos apresentam algu-

•as dificuldades pois, se na varredura u> é necessário obter o .

perfil intrínseco do cristal sem os fatores instrumentais o que '

ê difícil, no segundo método é necessário obter bons diagramas

de difraçao múltipla e indexá-los, o que leva algum tempo. «

Durante a realização deste trabalho, foi desenvolvi-

do um terceiro método, cujos resultados foram comparados com os

obtidos pelos outros dois já descritos (Lisandro P.Cardoso,Clce

co Campos c S.Caticha-Ellis,1983). Os requisitos para esse meto

do são: obtenção de um feixe fino e uma translaçao da amostra

perpendicular ao feixe de raios-X o que pode ser obtido por exem

pio, com uma câmara de Lang. A medida de n é obtida diretamente

das leituras dos valores de Õ, ajustados para o máximo de: inten-

sidade, após cada translaçao do cristal perpendicularmente ao fe.1

xe.

11) Foi desenvolvida durante este trabalho a idéia de,

usar como primária uma reflexão proibida pelo grupo espacial do

cristal que não coincida com um eixo de simetria do mesmo. Este

fato acarreta um sem número de novas possibilidades, pois desde

que o eixo de rotação não é mais um eixo de simetria,/os acopla-

mentos entre as reflexões secundárias e a primária podem resultar

reflexões proibidas ou permitidas para uma mesma família de pia

nos, permitindo com isso, discriminar os pares de Bijvoet (hkl)«

{RJc?*) sem o uso da dispersão anômala.

12) Uma outra aplicação da idéia acima, resulta nuaa

indexação absoluta dos diagramas de difraçao múltipla, pois as

intensidade de picos correspondendo a uma mesma família apare-
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cem no diagrama com valores diferentes, devido aos diferentes

acoplamentos, indicando a posição correta dos espelhos de refle

xão. Como exemplo, foi cortado um ciistal de TiO_ tetragonal, J
I

na direção (201) que não tem simetria e cuja reflexão é proibi- • |

da pelo grupo espacial. No diagrama de difração múltipla obtido f

girando ao redor do vetor (201) observa-se que reflexões como a , j

(Oll)^e a (Oil)que são equivalentes apresentam intensidades em j

que a primeira ê aproximadamente 7 vezes maior que a segunda, de \
"' ]

vido a que os acoplamentos respectivos (210) e (212)são muito ]
j

diferentes. ]

13) Um outro achado, que foi necessário para executar j

as medidas ligadas à idéia acima, corresponde ao corte de cris-

tais em direções arbitrárias como a citado no Item anterior (201) \

do TiO-. Foi assim desenvolvido no nosso Laboratório, um método |

novo e simples para o corte de cristais em qualquer direção dese ]

jada com boa precisão, da ordem de 0,29, utilizando para isso, ]

uma serra de disco de diamante sem ajustes angulares (Cicero Cam

pos, Lisandro P.Cardoso e S.Caticha-Ellis,1983).

VI •3 ~Outras possíveis extensões deste trabalho • • • 1

14) No cálculos realizados observa-se que algumas re '•• \
i j

flexões secundárias somente são afetadas pelas impurezas de uma j

certa localização. Isto é devido a que as extinções das posições

especiais que ocupam não coincidem nem com as que ocupam os áto

nos nem com as outras posições substitucionais. 0 estudo dessas

reflexões poderia, em principio, determinar em separado a concen

tração na posição hexagonal 6, simplificando então o cálculo das

outras.. No Si,Ge ou diamante as intertticiais a afetam as me«-

M S reflexões que as substitucionais y embora de forma diferente.
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Este tipo cie aplicação requer o uso de fontes de radiação muito

mais poderosas do que as que dispomos. A experiência devera ser

feita com um sincrotron.

15) 0 aparecimento de intensidade em lugares corres-

pondentes a reflexões secundárias proibidas dá a possibilidade

de calcular em forma elegante cs fatores de estrutura, que mes-

mo proibidos polo grupo espacial» caso do 222 no II,Q« • diaman.

te, náo sZo estritamente nulos devido I contribuição dos slá-

trons "distribuídos nus ÜgaçSes covalentsa. 86 foi medida por

vários autores ati o momento, a reflexão (222). Numa segunda a

tapa será realizado, com esta nova técnica de desacoplamento

dos casos de muitos feixes, a medida de outros fatores de estru

tura do raeamo tipo, que possuem acoplamentos fortes, caso de

(240) que foi observado (Cap. V ) . Essas medidas poderão forne-

cer informações, até agora nunca obtidas, sobre a distribuição •

dos elétrons nas ligações covalentes.

16) A técnica de desacoplamento, junto com os progra

mas de cálculo que foram preparados, permitirá obter em forma bas

tante simples a medida dos fatores de estrutura já corrigidos

por fatores tais como absorção, Lorentz-polarização e extinção. -•- *"

Cada diagrama permite a medida de um certo fator FH várias ve-

zes independentemente com apenas uma experiência de D.M.,i.e.

girando sobre um vetor da rede reciproca. A solução de estrutu-

ras cristalinas teria a sua parte experimental bastante simpli-

ficada e se obteria de inicio a estrutura absoluta. Por outro Ia

do, é bom lembrar que a própria técnica de D.M. permite obter al̂

gumas fases dos F^, em número suficiente para resolver o proble , j

ma das fases (Post,1977, Chang,1981). O desacoplamento poderia {

ainda ser mais uma forma de determinar as fases, ,'
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