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2.3 – MODO XRD ASSIMÉTRICO 

 

 Apesar da versatilidade já demonstrada do modo tradicional de XRD θ-2θ, geometria 

Bragg-Brentano, em extrair informação estrutural, torna-se incapaz de fornecer informação 

relativa a planos cristalinos que não estejam paralelos à superfície da amostra, resultante de 

uma imperfeição cristalina. O caso mais usual e real ocorre quando os grãos cristalinos 

segregam-se numa estrutura tipo mosaico. Consoante o grau deste efeito, a rede cristalina não 

está perfeitamente alinhada mas divide-se em vários blocos cristalinos cada um com uma 

determinada desorientação relativa à normal à superfície. Se a desorientação for de um ângulo 

ψ então a difracção de um feixe de raios-X monocromático num determinado cristal ocorre 

não só para o ângulo de incidência θB mas também para a gama associada θB±ψ. Este efeito é 

característico da maior parte dos materiais policristalinos. 

 De modo a sondar a ordem de desorientação dos grãos policristalinos relativamente à 

superfície da amostra pode-se empregar uma variante de XRD designada como o modo 

assimétrico. O princípio básico reside em realizar difractogramas em modo α-2θ. Isto é, 

mantendo o feixe monocromático de raios-X fixo para um determinado ângulo de incidência 

(α) efectua-se um varrimento com o detector em α-2θ, de modo que abrange um determinado 

pico de difracção relativo à família de planos (hkl) do grão cristalino em análise, que ocorre 

para 2θB. Deste modo, o vector difracção q tem um ângulo de desorientação ψ=α-θB, 

relativamente à superfície da amostra; como está ilustrado na fig. 2.3.1. Repete-se este 

procedimento para vários ângulos de incidência de modo a que se obtenha uma gama de 

valores da intensidade desse pico para valores discretos de desorientação ±ψ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3.1 – Diagrama representativo de uma experiência de XRD assimétrica. O ângulo 
incidente é fixo para um determinado ângulo α enquanto o detector faz um varrimento α-2θ. ψ 
representa o ângulo de desorientação da família de planos (hkl) em estudo relativamente à 
normal da superfície, enquanto que q designa o vector difracção que se encontra normal aos 
planos (hkl). 
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 Com esta geometria é possível estudar fenómenos de forma de fibra associados à 

textura cristalina de um determinado material ao representar-se graficamente a evolução da 

intensidade de um determinado pico de difracção em função de ψ. O valor da desorientação 

dos planos cristalinos, função do efeito mosaico dos grãos cristalinos, pode ser calculada 

através da meia largura a meia altura da representação gráfica atrás mencionada e ilustrada 

como exemplo na fig. 2.3.2. Quanto maior o valor desta desorientação, menor a qualidade da 

textura em forma de fibra dos grãos cristalinos em análise.  
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Figura 2.3.2 – Representação 
gráfica (a) da evolução da 
intensidade da textura dominante 
com o ângulo de desorientação 
entre essa direcção [hkl] e a 
normal à superfície. Os dados 
referem-se a uma multicamada de 
Ti0,4Al0,6N/Mo depositadas com 
uma polarização no porta-
substratos de –100 V e com Λ= 
1,4 nm. No presente caso 
exemplificativo, o pico central 
(θB= 21,1º) encontra-se desviado 
do zero (ψ=0º) de ~0.5º no 
sentido negativo. Pela medição 
da meia largura a meia altura 
deduz-se que a referida 
desorientação é de ~5,5º. Em (b) 
pode-se estudar em pormenor o 
decaimento da intensidade da 
textura dominante à medida que 
se sai do modo simétrico (ψ=0º) 
para o modo assimétrico positivo 
(ψ=±3º e 10º).  
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Figura 2.3.3 – Representação 
gráfica (a) da evolução da 
intensidade da textura dominante 
com o ângulo de desorientação 
entre essa direcção [hkl] e a 
normal à superfície. Os dados 
referem-se a uma multicamada de 
Ti0,4Al0,6N/Mo depositadas com 
uma polarização no porta-
substratos de –100 V e com Λ= 
2,0 nm. No presente caso 
exemplificativo, o pico central 
(θB= 20,9º) encontra-se desviado 
do zero (ψ=0º) de um valor ~3,8º 
no sentido negativo. Pela 
medição da meia largura a meia 
altura deduz-se que a referida 
desorientação é de ~8,3º. Em (b) 
pode-se estudar em pormenor o 
decaimento da intensidade da 
textura dominante à medida que 
se sai do modo simétrico (ψ=0º) 
para o modo assimétrico  (ψ=±3º 
e 10º).  

  

Nas figuras 2.3.2 a 2.3.5 pode-se visualizar a representação gráfica da evolução da 

intensidade da textura dominante com o ângulo de desorientação entre essa direcção [hkl] e a 

normal à superfície, para quatro amostras distintas em multicamadas de Ti0,4Al0,6N/Mo. No 

primeiro caso (fig. 2.3.2), os dados referem-se a uma multicamada com Λ= 1,4 nm, onde o 

pico central (θB= 21,1º) encontra-se desviado do zero (ψ=0º) de um valor ~0.5º no sentido 

negativo resultante de um possível desalinhamento instrumental ou deficiente colocação da 

amostra no goniómetro. Pela medição da meia largura a meia altura deduz-se que a referida 
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desorientação dos grãos cristalinos é de ~5,5º. Analogamente, no segundo caso (fig. 2.3.3), os 

dados referem-se a uma outra multicamada com Λ= 2,0 nm, onde o pico central (θB= 20,9º) 

encontra-se agora desviado de ψ=0º de ~3,8º no sentido negativo resultante novamente de 

pior possível desalinhamento instrumental ou deficiente colocação da amostra no goniómetro. 

Pela medição da meia largura a meia altura deduz-se que a referida desorientação dos grãos 

cristalinos é de ~8,5º.  

Nestas últimas figuras encontra-se outro gráfico (figuras 2.3.2-b e 2.3.3-b) onde se 

pode estudar em pormenor o decaimento da intensidade da textura dominante à medida que se 

sai do modo simétrico (ψ=0º) para o modo assimétrico (ψ=±3º e 10º). Em ambos os casos a 

posição do pico central em análise permanece praticamente inalterada o que pressupõe que 

não existem fenómenos de gradientes de tensão residual. Dado que existe uma assimetria nas 

intensidades para as posições assimétricas ψ=±3º na segunda amostra (fig. 2.3.3-b), estando a 

intensidade do pico correspondente a ψ=-3º próxima da correspondente ψ=0º, leva-nos a 

concluir que o desvio verificado de -3,8º do zero na fig. 2.3.3-a está efectivamente 

relacionado com o mau posicionamento da amostra no goniómetro, sendo esse desvio da 

horizontal próximo do valor do desvio do zero verificado. Caso se tivesse colocado a amostra 

correctamente na horizontal a assimetria para as posições ψ=±3º não seria verificada na fig. 

2.3.3-b, tal como acontece com a amostra da fig. 2.3.2. 

A única diferença entre estas duas últimas amostras (figuras 2.3.2 e 2.3.3) reside no 

período de modulação, 1,4 nm e 2,0 nm, respectivamente. Ambas foram depositadas nas 

mesmas condições e com uma polarização do porta-substratos de –100 V. Um menor período 

torna-se um factor limitativo na distribuição em mosaico dos grãos, daí a menor largura de 

distribuição angular.  

Nas duas figuras seguintes os resultados referem-se a duas multicamadas com 

aproximadamente o mesmo período porém crescidas com tensões de polarização do porta-

substratos de –40 V (fig. 2.3.4) e –100 V (fig. 2.3.5).  

A comparação directa entre as figuras 2.3.4 e 2.3.5 sugere que o aumento do 

bombardeamento iónico é responsável por um melhoramento na textura cristalina e um menor 

efeito mosaico nos grãos cristalinos. Para o primeiro caso (fig. 2.3.4) da amostra crescida com 

–40 V, Λ= 5,3 nm e o pico central (θB= 19,1º) encontra-se desviado de ψ=0º de ~0,2º no 

sentido negativo. Pela medição da meia largura a meia altura deduz-se que a referida 

desorientação dos grãos cristalinos é de ~8,4º. Similarmente, para a amostra crescida com –

100 V, tendo Λ= 5,8 nm e θB= 21,5º, o pico central encontra-se agora desviado do zero de 
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~2,3º no sentido negativo e a desorientação dos grãos cristalinos é de ~7,6º, menor que na 

anterior. Em ambas as figuras pode-se estudar em pormenor o decaimento da intensidade da 

textura dominante à medida que se sai do modo simétrico para o modo assimétrico, onde se 

conclui que a posição do pico permanece praticamente inalterada, descartando a hipótese de 

fenómenos de gradientes de tensão residual. 
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Figura 2.3.4 – Representação 
gráfica (a) da evolução da 
intensidade da textura dominante 
com o ângulo de desorientação 
entre essa direcção [hkl] e a 
normal à superfície. Os dados 
referem-se a uma multicamada de 
Ti0,4Al0,6N/Mo depositadas com 
uma polarização no porta-
substratos de –40 V e com Λ= 5,3 
nm. No presente caso 
exemplificativo, o pico central 
(θB= 19,1º) encontra-se desviado 
do zero (ψ=0º) de um valor ~0,2º 
no sentido. Pela medição da meia 
largura a meia altura deduz-se 
que a referida desorientação é de 
~8,4º. Em (b) pode-se estudar em 
pormenor o decaimento da 
intensidade da textura dominante 
à medida que se sai do modo 
simétrico (ψ=0º) para o modo 
assimétrico (ψ=±4º). 

 
Na maior parte dos casos existe uma simetria entre a intensidade dos picos para um 

mesmo valor de ψ negativo e positivo, estando as pequenas discrepâncias relacionadas com o 
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não paralelismo da amostra ou seu mau posicionamento no goniómetro. Contudo, e como se 

pode ver na fig. 2.3.5-a, por vezes essa simetria é desfeita, dado que para a intensidade do 

pico para ψ=10º é maior que a correspondente a ψ=-10º. A razão pela qual isto sucede está 

relacionada com o grande desvio de ψ=0º também encontrado para o máximo de intensidade 

de cerca de 2,3º. Analogamente ao verificado na fig. 2.3.3, a origem da assimetria para  

ψ=±10º na fig. 2.3.5-a prende-se com o mau posicionamento da amostra no goniómetro, 

sendo esse desvio da horizontal próximo do valor do desvio do zero verificado na fig. 2.3.5-a.  
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Figura 2.3.5 – Representação 
gráfica (a) da evolução da 
intensidade da textura dominante 
com o ângulo de desorientação 
entre essa direcção [hkl] e a 
normal à superfície. Os dados 
referem-se a uma multicamada de 
Ti0,4Al0,6N/Mo depositadas com 
uma polarização no porta-
substratos de –100 V e com Λ= 
5,8 nm. No presente caso 
exemplificativo, o pico central 
(θB= 21,5º) encontra-se desviado 
do zero (ψ=0º) de um valor ~2.3º 
no sentido negativo. Pela 
medição da meia largura a meia 
altura deduz-se que a referida 
desorientação é de ~7,6º. Em (b) 
pode-se estudar em pormenor o 
decaimento da intensidade da 
textura dominante à medida que 
se sai do modo simétrico (ψ=0º) 
para o modo assimétrico 
(ψ=±10º).  

 


