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1 – Introdução Histórica 



1.1 - Röentgen e Hertz 
Em novembro de 1885 Wilhelm Conrad Roentgen percebeu uma 

tela de bário fluorescente em seu laboratório ao utilizar um tubo de 
Crookes para emissão de raios catódicos a uma distância 
consideravelmente longa da tela. Depois dessa percepção Röentgen 
passou a trabalhar duramente por algumas semanas em seu 
laboratório.  

 

Figura 1 Tubo de Crookes 

Poucos dias antes do Natal ele levou a sua esposa para o 
laboratório e de lá saíram com uma fotografia dos ossos da mão dela 
juntamente com um anel. A Sociedade de Física Médica de Würzburg 
foram os primeiros a verificarem os experimentos realizados por 
Röentgen, capazes de fotografarem os ossos de uma pessoa. A partir 
daí essa notícia passou a percorrer o mundo todo através de 
publicação, notícias ou mesmo telégrafo. Em 16 de Janeiro de 1986 o 
The New York Times revelou a descoberta de uma nova forma de se 
fazer fotografia que era capaz de penetrar madeira, papel e carne, e 
expor os ossos do corpo humano. 

 



 

Figura 2- Primeiro raio-X feito em público. Mão do médico Albert von Kölliker. 

 

Com esses passos dados juntamente com outros experimentos da 
época abriu-se um novo campo na física com o estudo de novos raios 
físicos, como raios catódicos, raios X, raios alfa, raios beta, raios gama e 
raios N. Assim uma importante discussão que precede a descoberta dos 
raios x foi a disputa dada em torno dos raios catódicos, alguns 
consideravam um fluxo de partículas e outros diziam ser perturbações 
do éter. (Thomson descobre o elétron como uma partícula).  

 

Sob esse olhar Heinrich Hertz passou a estudar o comportamento 
dos raios catódicos e pesquisar a possibilidade desses atravessarem 
uma folha de metal. Logo após seu falecimento o seu aluno alemão 
Philip Lenard deu prosseguimento aos estudos e projetou um tubo de 
Crookes com uma janela de alumínio fino na qual se era possível 
atravessar os raios por uma distância de 6cm a 8cm e ainda induzir 
fluorescência. 
Isso inspirou as 
pesquisas de 
Röentgen.  

 

 

 

 

Em 1894, J. J. Thomson tinha visto fluorescência em tubos de 
vidro há uma distância grande do tubo de descarga. Outros tinham 
notado chapas fotográficas embaçadas. Mas antes do trabalho de 
Lenard, o objeto de estudo era sempre o efeito dentro do próprio 
tubo. Lenard chegou a verificar esses raios emitidos fora do tubo 
e os nomeou de raios Lenard, uma mistura de um feixe de 
elétrons mais uma radiação desconhecida. 
 



 

Assim, Röentgen passou a verificar fluorescência em materiais 
muito mais longe que os 8cm vistos por Lenard. Isso, para ele, foi um 
motivo digno de atenção e o colocou em estudos ininterruptos por 
algumas semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 – W. L. Bragg 
Após a descoberta do raio-x por Röentgen em 1895, William 

Lawrence Bragg, em 1912, começou alguns estudos utilizando raio-X e 
cristais NaCl e ZnS. Com isso foi possível observar a difração do raio-X 
por meio dos cristais e assim ele elaborou a lei de Bragg que relaciona o 
comprimento de onda do raio-X com o ângulo de reflexão da onda. 
(ver seção 2.5) 

Em 1913 o pai de W. L., William Henry Bragg construiu o primeiro 
espectrômetro de raio-X que inicialmente era utilizado para estudar as 
distribuições espectrais do raio. Algum tempo depois com esse 
equipamento e a lei de W.L. Bragg eles foram capazes de determinar a 
estrutura cristalina por meio da difração do raio-X. Isso rendeu o prêmio 
Nobel de Física em 1915 para os dois. 

Posterior a isso, década de 1950 quando W.L. Bragg se tornou 
diretor do Laboratório Cavendish de Cambridge, JD Watson e FHC Crick 

Curiosidade: Na época o podoscópio era um instrumento utilizado 
pelas sapatarias. Com esse instrumento os clientes poderiam 
verificar se os pés estavam ajustados ao formato do sapato. Esse 
instrumento utilizava raios-x para que os clientes fizessem essa 
verificação. 
 

   

Figura 3 - Podoscópio 

   



utilizando as técnicas de difração de raio-X demonstraram a estrutura 
de dupla hélice do DNA. 

 

1.3 - Estrutura do DNA 
 

Em 1952 Raymond Gosling e Rosalind Frankli obtiveram uma foto 
por meio de difração de raio-x em uma estrutura de DNA. O nome 
dessa foto ficou conhecido como Photo 51 (Foto 51). Naquela época 
Francis Crick, Maurice Wilkins e James Watson estavam fazendo um estudo 
para modelar a estrutura do DNA.  Eles utilizaram essa foto para concluir 
que seus resultados teóricos estavam corretos.  

 

 

Figura 4 - Foto 51, difração de raio-x na estrutura do DNA 

Analisando a foto os dois verificaram que a cruz demonstraria que 
a estrutura do DNA era uma espiral. Assim publicaram um trabalho 
mostrando a estrutura do DNA. Em 1962 Watson, Crick e Wilkins 
receberam o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Frankli não 
recebeu o prêmio pois havia falecido quatro anos antes. 

 

 



2  - Teoria 
2.1 - Ondas Eletromagnéticas 
 

Maxwell foi quem primeiro formulou uma teoria para descrever as 
ondas eletromagnéticas, essa teoria deu origem as chamadas 
equações de Maxwell. Ela consiste, basicamente, em dividir a onda em 
duas partes, uma elétrica e outra magnética.  Em seu trabalho em 1862, 
Maxwell foi capaz de mostrar teoricamente que a velocidade de 
propagação de uma onda eletromagnética no vácuo coincidia com a 
velocidade da luz. 

Algum tempo depois, em 1887, esses resultados foram 
comprovados experimentalmente por Henrich Hertz. Este produziu 
ondas eletromagnéticas através de um circuito oscilante e verificou por 
meio de outro circuito quando sintonizados à mesma frequência. 

 

2.1.1 - Geração do Campo Eletromagnético. 
Uma carga cria em volta de si um campo elétrico, quando esta 

carga está em variação no tempo como por exemplo uma corrente 
alternada. Essa carga em variação irá criar um campo elétrico também 
variante. Como provado por Maxwell em seus estudos um campo 
elétrico variável induz um campo magnético e vice versa. O campo 
elétrico gerará um campo magnético também variável e o campo 
magnético induzirá outro campo elétrico. 

Essas sucessivas induções de campos elétricos e magnéticos irão 
se propagar em direções perpendiculares entre si originando uma onda 
eletromagnética. Além disso as direções dos campos são 
perpendiculares com a direção de propagação que demostra o 
caráter transversal da onda. 

Destacamos aqui a lei da indução de Faraday, uma das 
equações nas formulações da teoria de Maxwell: 

 

Um exemplo de produção de ondas eletromagnéticas é fazer 
com que os elétrons que estão em um fio condutor oscilem. Isso pode 
ser feito com a ajuda de uma antena em forma de dois fios retos, 
conectados a um gerador elétrico. Vamos considerar que esse gerador 
produza uma diferença de potencial que oscile com frequência f. O 



resultado é que os fios terão uma carga elétrica oscilante entre si, 
produzindo uma variação nos campos elétrico e magnético nas 
imediações.  [ref. 7] 

A energia do gerador é transferida para os elétrons, que são 
acelerados, formando a onda eletromagnética que carrega parte da 
energia que os elétrons receberam. Para que a onda seja 
constantemente emitida pela antena, o gerador deve fornecer energia 
para a antena. 

 

2.2 - Raios-X 
 
 Outro efeito das ondas eletromagnéticas é raio-X, com 
comprimento de onda de 0.1 a 100 Å, sendo produzidos através do 
tubo de raio-X.  
 O tubo a baixa pressão, desenvolvido por William Coolidge em 
1913, consiste de um filamento (chamado de cátodo) e um alvo 
metálico (ânodo). Ao aquecer o filamento com a passagem de uma 
corrente, são emitidos elétrons e eles são acelerados pela diferença de 
potencial da ordem de quilovolts aplicada entre o cátodo e o ânodo. 
Ao atingirem o alvo, os elétrons excitam os átomos no ânodo e são 
bruscamente desacelerados. Os elétrons emitem radiação pela 
desaceleração e os átomos do ânodo emitem radiação ao 
“desexcitarem”. 

 
Figura 5 - Ilustração do tubo de raios-X. 

 Utilizando essa ideia de produção de raio-X, observações a 
respeito dessa radiação foram feitas tais como a descoberta da 
difração de raios X em cristais, a análise estrutural desses cristais e a 
determinação do posicionamento dos elementos químicos na Tabela 



Periódica e a lei de Duane-Hunt (que determina o comprimento de 
onda mínimo da radiação emitida em função da tensão aplicada no 
sistema). 

 

2.3 - Espectro de Raio-X 
 

2.3.1 - Espectro Contínuo 
 Quando um elétron acelerado se aproxima do núcleo dos átomos 
do alvo, há uma força de atração entre eles que desacelera o elétron e 
muda sua trajetória. Neste momento, uma parcela da energia cinética 
é convertida para radiação eletromagnética em forma de raios-X, essa 
radiação de freamento é chamada de bremsstrahlung.  

 
Figura 6 -Ilustração da radiação de freamento (bremsstrahlung). 

 A energia de freamento varia entre zero até a energia de máxima 

de aceleração dos elétrons fornecida pela diferença de potencial 

aplicada, da ordem de KV.  

 A quantidade de energia convertida é inversamente proporcional 

ao quadrado da distância de interação, isto é, quanto menor a 

distância, maior é a conversão da energia cinética em radiação, 

formando o espectro contínuo da figura 7.  



 
Figura 7 - Espectro de raio-X do Molibdênio com diferentes voltagens aplicadas. 

 Matematicamente, ao relacionar as energias anteriormente 
citadas para o caso extremo no qual o elétron perde de uma única vez 
sua energia e, como resultado, é formado um único fóton, se tem que:  
 

 
 
sendo  a energia do fóton, h a constante de Planck e υ a frequência 

do fóton. 
 Se sabe que a υ é inversamente proporcional ao comprimento de 
onda λ e que a energia cinética é igual à eV, e é a carga do elétron e 
V a diferença de potencial que o acelera, logo: 

 
sendo A constante, já que A =  e c é a velocidade da luz no vácuo. 

Essa relação é conhecida como lei de Duane-Hunt. 
  Com isso, é possível ver a relação da voltagem aplicada com o 
comprimento de onda de emissão de fótons, resultando que o espectro 
contínuo depende da voltagem aplicada no tubo de raio-X, como foi 
ilustrado na figura 7. 
  
2.3.2 - Espectro Discreto ou característico 
 Outra interação entre os elétrons e o alvo é quando os elétrons 
acelerados colidem com os elétrons dos átomos do alvo. Se a energia 
do choque e a secção de choque forem suficientes para levar o elétron 
do átomo para uma camada de maior energia, resulta a formação de 
íons ou átomos excitados, como ilustrado na figura 8. 
 



 
Figura 8 - Ilustração da excitação dos átomos. 

 Elétrons das camadas superiores em relação ao elétron 
arrancado decaem para as camadas inferiores, emitindo fótons com 
energia na faixa de correspondência dos raios-X, característicos do 
material e correspondendo a transições dos níveis atômicos.   

A figura 7 mostra picos correspondentes às transições discretas 
das camadas L e K, e M e K (Kα e Kβ, respectivamente).  

 
Figura 9 - Diagramas das linhas de energia do Molibdênio. 

2.4 – Difração de Raio-X e Lei de Bragg 
 

Para obter o espectro de emissão característica de um elemento, 
é preciso separar os diversos comprimentos de onda da radiação 



incidente. No caso dos raios-X, esses comprimentos de onda são muito 
pequenos, então os materiais não conseguem fazer a separação do 
feixe através de refração (os índices de refração para esse regime de 
comprimentos são próximos de 1). Utiliza-se, então, a técnica de 
difração. 

 
Figura 10 - Ilustração da lei de Bragg. Os planos adjacentes da rede cristalina possuem 

espaçamento d. O feixe incide e é refletido com o mesmo ângulo θ. 

A difração de raios-X foi explicada por W. L. Bragg. A radiação 
incide no cristal e é refletida por cada um dos planos de átomos 
paralelos. Os feixes difratados se formam quando as reflexões produzem 
interferências construtivas [ref. 3]. 

Seja uma rede cristalina com um espaçamento  entre seus 
planos. A diferença de caminho óptico entre os raios refletidos por 
planos adjacentes é de , conforme indica a figura 3.3. A 
interferência construtiva ocorre quando essa diferença de caminho é 
um múltiplo inteiro  do comprimento de onda . Temos então a Lei de 
Bragg: 

 

  

2.5 - Modelo de Bohr 
 
 No inicio do século XX, Niels Bohr propôs um modelo atômico no 
qual o núcleo possuía prótons com carga positiva e elétrons com carga 
negativa e órbitas bem definidas ao redor do núcleo.  
 Utilizando esse modelo para o caso de um átomo com um núcleo 
de carga +Ze e massa M, sendo Z o número atômico, e um elétron de 
massa m e carga –e com órbita circular de raio r, na condição de 
estabilidade mecânica se tem que: 

 
onde  é a velocidade orbital do elétron. 



 No modelo, o momento angular do elétron (L = m r) deve ter 

valores múltiplos de inteiros de  (condição de quantização), para h a 

constante de Planck e n positivo, inteiro e diferente de zero. 
 Isolando  na relação do momento angular com a condição de 
quantização e substituindo em (5), se tem: 

 
 
 Com isso, o elétron pode assumir raios orbitais dados por (6). 

 
Figura 11 - Ilustração do modelo atômico de Bohr. 

 

2.5.1 - Níveis de energia 
 A energia de um elétron movendo-se em uma orbita é , 

sendo  a energia cinética, igual a  com o auxílio da equação (5), e 

a energia potencial  obtida pela integração da energia transferida ao 
elétron pela força de Coulomb agindo do infinito, com energia 

potencial igual a zero, até r, dando . Portanto, , usando 

(6): 

 

para  a constante de Rydberg. 

  Quando um elétron sofre uma transição de estado  para , 

pelo modelo de Bohr e com a equação (7), a frequência de um 
quantum de radiação eletromagnética é dada por: 

 
só que , logo: 

 
 



Com isso, se é possível determinar o comprimento de onda 
emitido nas linhas Kα e Kβ (do  = 2 para =1 e  = 3 para  = 1, 

respectivamente) por meio dos diagramas de energia de algum 
elemento químico em estudo. 
 

 
Figura 12 - Linhas de energia do Hidrogênio para R = 10 973 731,6 m-1 calculadas com a 

equação (7), Z = 1. 

 
Figura 13 - Linhas de energia do Molibdênio para R = 10 973 731,6 m-1 calculadas com a 

equação (7), Z = 42. 

 

2.6 - Tabela Periódica 
 
 No século XIX, alguns cientistas da época tentavam elaborar um 
sistema de classificação dos elementos químicos.  Nas primeiras 
tentativas, os elementos eram listados em ordem crescente da massa 



atômica, isso fazia com que elementos com propriedades semelhantes 
ficassem muitos separados. 
 Na segunda metade do século, o químico russo Mendeleiev 
apresentou a comunidade científica um esquema no qual os elementos 
são agrupados conforme as suas propriedades químicas e listados em 
ordem crescente de massas atômicas, chamando o modelo de Tabela 
Periódica dos Elementos.  

Contudo, os elementos, mesmo se estivessem no mesmo grupo, 
tinham massa atômica que não se encaixavam na ordem crescente e 
havia lacunas entre os elementos. 

Em 1913, o físico inglês Moseley estudou vários elementos por meio 
dos espectros de raios-X, observando os comprimentos de onda 
emitidos pelas linhas Kα e Lα. Formulou empiricamente uma relação 
entre o comprimento de onda e o número atômico, dada por: 

 
   onde  e  são constantes com valores da ordem de Rydberg (R). 

 Ao comparar as equações de (10) com (9), é perceptível que são 

semelhantes, o que se as diferenciam é uma constante que subtrai o 

número atômico, constante no qual é explicada por Moseley como 

sendo a blindagem da carga nuclear pelos elétrons atômicos, que não 

tinha sido levada em consideração por Bohr.  

  Com isso, Moseley percebeu que os átomos de elementos 

químicos iguais tinham a mesma carga nuclear, indicando o mesmo 

número de prótons nos núcleos e que esse mesmo número corresponde 

ao seu número atômico. Observou também que ao listar os elementos 

em ordem crescente de números atômicos, as propriedades químicas 

se repetiam periodicamente.  
Usando esse padrão, as falhas existentes na Tabela foram 

corrigidas, resultando em um aspecto próximo da Tabela Periódica 
atual. 



 
Figura 14 - Tabela Periódica dos Elementos elaborada por Mendeleiev. 

  

 

 
 
 

3- Descrição experimental 
 

 Para analisar o espectro de emissão do tubo de raios-X, utilizamos 
uma unidade de raios-X Leybold 55490 [ref. 4] e cristal de LiF e KCl como 
materiais para difração. 

 

3.1 - Características do aparelho 
 

 A unidade de raios-X Leybold 55490 foi especialmente 
desenvolvida para fins didáticos. A figura 15 é uma foto dos principais 



componentes para os experimentos utilizados. Para uma descrição 
detalhada do aparelho, veja o Apêndice A. 

 
Figura 15 - Aparelho utilizado. (A) câmara que contém o tubo de raios-X; (B) colimador para 

estreitar o feixe; (C) cristal para difração; (D) detector de radiação; (E) indicador do ângulo do 

detector; (F) indicador do ângulo do cristal. 

 

 O aparelho funciona da seguinte forma: o tubo de raios-X (figura 
16) gera um feixe policromático que, ao passar pelo colimador, fica 
mais estreito além de deixar os feixes paralelos. A seguir, ele incide sobre 
o cristal e sofre difração em vários ângulos. A detecção é feita por um 
contador Geiger (ver apêndice A) posicionado em um determinado 
ângulo. 

  



 
Figura 16 - tubo de raios-X do aparelho utilizado. O elemento emissor da radiação é o Mo. 

 

 Com a Lei de Bragg, conseguimos relacionar o comprimento de 
onda da radiação incidente e o ângulo de reflexão. Dessa forma, 
devemos posicionar o detector do aparelho a um ângulo θ a partir do 
ângulo do cristal, conforme indica a figura 17. 

 
Figura 17 - Esquematização dos ângulos do cristal e do detector. 

 Os cristais utilizados como rede de difração foram de LiF e KCl, 
ambos com a rede do tipo cúbica de face centrada (semelhantes à 
estrutura do NaCl da figura 18).  



 
Figura 18 - Modelo da célula unitária de NaCl. [ref. 5] 

3.3 - Procedimentos  
 

 (Veja o apêndice A para obter uma descrição detalhada dos 
componentes do aparelho, de seu funcionamento e do software de 
aquisição de dados)  

Para realizar as medidas e obter o espectro de raio-X do 
molibdênio, devemos regular o ângulo do suporte da amostra a 0° e 
prender o cristal no suporte. Idealmente, o cristal deve ser ajustado para 
que sua face superior fique bem rente ao feixe incidente, de forma que 
ao começar a girar, o cristal reflita o feixe com essa face e não pela 
lateral. Também é muito importante deixar o cristal com a inclinação o 
mais próxima de 0°. 

 Os botões que regulam os ângulos do cristal e do detector devem 
ser ajustados para que os movimentos sejam acoplados e a situação 
descrita pela figura 3.4 seja satisfeita, ou seja, o detector gire um ângulo 
duas vezes maior que o cristal. 

 Certifique-se que todos os aparelhos e o computador que contém 
o software de aquisição estejam ligados. A medida deve ser iniciada 
pelo software. 

O sistema de aquisição de dados é composto por um 
microcontrolador (ligado ao detector Geiger e ao motor de passo) e 
por um computador que contém o software de controle. O 
microcontrolador é responsável por comandar o motor de passo (que 
gira os botões responsáveis pelos ângulos) e enviar os dados do 
detector ao computador. 

Os dados obtidos são a intensidade da radiação em função do 
ângulo do detector (2θ) e com isso obtemos o espectro de emissão do 
molibdênio. O usuário pode escolher: o intervalo de ângulos analisados, 
o tempo de cada medição e o espaçamento angular entre uma 
medida e outra (dado pelo número de passos que o motor anda). 



 
Figura 19 - Alinhamento do cristal. 

3.4 - Resultados  
 

 Primeiramente, para avaliar qual seria um tempo de medida 
ideal, fizemos a comparação entre os espectros obtidos com diferentes. 
A figura 20 mostra essa comparação. É fácil notar o impacto do ruído 
no espectro de 1 segundo. Quando analisamos os outros espectros 
vemos uma queda significativa do ruído. 

 
Figura 20 - Comparação entre os tempos de medida (1s,10s,50s). A tensão aceleradora do tubo 

de raio-X foi mantida a 42kV e o cristal utilizado foi o de LiF. 



 Aumentando o intervalo angular, obtivemos um espectro 
completo do molibdênio para os cristais de LiF (figura 21) e de KCl 
(figura 22).  

 

 
Figura 21 - Espectro de raio-X utilizando o cristal de LiF, onde podemos ver a difração de ordens 

n=1 (primeiro par de picos) e n=2 (segundo par de picos). 

 



 
Figura 22 - Espectro de raio-X utilizando o cristal de KCl, onde podemos ver três ordens de 

difração. 

As figuras 23 (LiF) e 24 (KCl) mostram os espectros em função dos 
comprimentos de onda (dados pela equação 4) e em função das 
energias (dadas pela relação ). Na lei de Bragg (equação 4), 
utilizamos como parâmetro de rede os valores  e 

. 

 



 
Figura 23 - Espectros em função do comprimento de onda e da energia. O gráfico da energia 

mostra apenas a difração de primeira ordem (n=1). 

 Analisando o espectro de emissão do Mo gerado com o LiF, 
obtivemos como linha Kα a energia 17,86 KeV e Kβ 20,22 KeV (λ =  ). Os 
valores obtidos na literatura para o Mo são 17,44 KeV (correspondente a 
λ = 0,71 Å) e 19,6 KeV (λ = 0,63 Å) respectivamente [ref. 4]. 

 Já na análise do KCl, chegamos aos valores Kα = 15,31 KeV e Kβ = 
16,97 KeV. Comparando com os valores da literatura, se observa uma 
defasagem a qual acreditamos estar relacionada a uma leve 
inclinação do cristal na hora de alinhá-lo. O cristal é muito pequeno e, 
portanto, uma pequena inclinação em seu eixo pode passar 
despercebida ao medidor.  

 Recalculamos os valores de Kα supondo uma inclinação inicial de 
2° do cristal. Para as três ordens de difração observadas, n = 1,2 e 3, 
chegamos aos valores de 17,75 KeV; 17,61 KeV; 17,53 KeV, 
respectivamente. (Os valores anteriores, ou seja, sem o fator 2° foram 
15,31 KeV ; 16,37 KeV  e 16,72 KeV). 



 

 
Figura 24 - Espectros em função do comprimento de onda e da energia. O gráfico da energia 

mostra apenas a difração de primeira ordem (n=1). 

 

A figura 25 mostra a comparação dos espectros com e sem 
deslocamento angular. Nota-se que mesmo uma inclinação pequena 
do cristal (2°) causa uma variação considerável no comprimento de 
onda. 

 



 
Figura 25 - Comparação entre os espectros com e sem deslocamento angular. 

 

Linha Kα 
(ordem 

n=1)  

λ obtido 
(Å) 

λ referência 
(Å) 

Energia 
obtida (KeV) 

Energia 
referência 

(KeV) 

Medido 0,81 15,31 

Deslocado 0,70 
0,71 

17,75 
17,44 

 

 

Outra parte do experimento consistiu em verificar a Lei de Duane-
Hunt, conforme visto na equação (3), e calcular a constante de Planck. 
Essa lei diz que existe no espectro um comprimento de onda mínimo, e 
este é inversamente proporcional à tensão de aceleração aplicada no 
tubo. Essa lei nos leva a: 

 

 

Com essa equação, podemos variar a tensão aplicada no tubo, 
obter os respectivos  e construir um gráfico , onde 

. Dessa forma, o coeficiente angular do gráfico será a 

constante de Planck. 



 A figura 26 mostra os espectros gerados para várias tensões 
diferentes, onde é possível observar que os espectros começam a subir 
em ângulos diferentes. 

 
Figura 26 - Espectros gerados a partir de diferentes tensões de aceleração no tubo. 

  

 

A partir desses espectros, o  foi encontrado fazendo a 
extrapolação das curvas, como ilustra a figura 27. Utilizamos um ajuste 
linear, pois acreditamos que ele é capaz de fornecer uma aproximação 
aceitável para o ângulo mínimo. Outros métodos também podem ser 
utilizados. 



 
Figura 27- Método utilizado para determinação dos comprimentos de onda mínimos. 

 Com as equações das retas, encontramos os ângulos mínimos e 
com a lei de Bragg, encontramos os . O gráfico gerado com os 
valores para a equação 11 está na figura 28. 

Obtivemos o valor para a constante de Planck de (7,4 ± 0,5) · 10-34  
J·s, que está a menos de duas incertezas do valor aceito de 6,63 · 10-34  
J·s. 

 

 
Figura 28- Gráfico utilizado para a determinação da constante de Planck. O coeficiente angular 

da reta ajustada é a própria constante. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice A – Características da unidade de raios-X 
 

 A unidade de raios-X Leybold 55490 foi desenvolvida para aplicações 
didáticas. Na figura 4, vemos do lado direito que o maior espaço do aparelho 
está dedicado para experimentos. O lado esquerdo contém o tubo de raios-X 
e a fonte de alimentação. O feixe de raios-X sai horizontalmente da esquerda 
e incide sobre um anteparo fluorescente. 

 A tampa transparente atua como proteção contra a radiação e se 
abre deslizando lateralmente. 

 O tubo de raios-X opera com uma voltagem retificada que pode ser 
variada de 21 a 42 kVP em passos de 3kVP e a corrente de emissão estabilizada 
pode ser ajustada continuamente de 0,05 até 1 mA. Quando a tampa de PVC 
é aberta, automaticamente é desligada a alimentação do tubo. O ânodo do 
tubo é de Molibdênio (Mo, Z = 42), e o cátodo é um fio de tungstênio em 
espiral rodeado por um tubo de Wehnelt (emissor de elétrons) que focaliza os 
elétrons sobre o ânodo. Este tubo especialmente desenhado, permite a 
emissão das linhas Kα e Kβ. 

 Para operar o aparelho é importante compreender as funções dos 
diferentes controles e dos acessórios, acompanha a descrição da figura A.1.  



 

 

Figura A.1: Unidade de raios-X Leybold 55490 

 

(1) Interruptor principal com lâmpada indicadora. 
(2) Tomada que serve para monitorar, com um voltímetro AC (30 Vmax), a 

voltagem V selecionada com o botão (11) que alimenta o tubo de 
Raios-X. Por exemplo, a leitura do voltímetro de 30 Veff ≈ 30KVeff (≈ 42 
KVP). 

(3) Tomada para monitorar a corrente de emissão IEM com um 
miliamperímetro (escala 1mA). 

(4) Cronômetro para selecionar o tempo da medida (Max 2h). 
(5) Botão para ajustas o ângulo θ2 entre o suporte do detector e o eixo 

ótico. O ângulo pode ser lido com o ponteiro (15). 
(6) Botão para ajustar o ângulo θ1 entre a amostra (suporte giratório) e o 

eixo ótico, o ângulo pode ser lido com o ponteiro (14). 



(7) Botão axial (interno) para acoplamento 2θ; para ser usado na 
experiência de difração de Bragg. Quando ele é apertado firmemente, 
o suporte (28) e o suporte do detector (C) estão acoplados de tal 
maneira que o ângulo θ2 varia duas vezes mais rapidamente que o 
ângulo de θ1 forma síncrona. 

(8) Fusível T 0,63A (alta voltagem V). 
(9) Lâmpada indicadora de alta voltagem indicando e conjunto com uma 

lâmpada (18) que a voltagem está sendo aplicada e há emissão de 
raios-X. 

a. Quando (9) não acende e a lâmpada piloto (18) está acesa, isto 
significa que o fusível (8) da alta voltagem está aberto. 

(10)  Botão para desligar a alta voltagem. Ele pode ser desligado 
também por dispositivos associados a uma destas situações: 

a. O tempo programado foi completado. 
b. A porta de vidro-chumbo (22) está aberta 
c. A porta de aço (21) está aberta 

(11)  Selecionador de alta voltagem: 20 KVP até 42 KVP em passos de 3 
KVP. 

(12)  Botão de alta voltagem V. Importante: V pode ser ligado 
somente se: 

a. As portas (21) e (22) estão fechadas. 
b. O interruptor principal (1) está colocado em “I”. 
c. O selecionador (11) da alta voltagem está na posição “1”. 
d. O cronômetro (4) está ligado. 
e. Quando a alta voltagem é aplicada, as lâmpadas (9),(18) e (1) 

ficam acesas. (ver também (9) e (2)). 
(13)  Selecionador da corrente de emissão IEM ajustável de 0,05 mA 

até 1 mA (ver (3)). 
(14)  Ponteiro curto para medir o ângulo θ1 do suporte giratório (28) 

(ver (6)). 
(15) Ponteiro maior para medir o ângulo θ2 do suporte do detector 

(C) (ver (5) e (7)). 
(16) Parafuso de fixação (através do aparelho) do eixo do goniômetro 

com o suporte da amostra (D). 
(17) Parafuso para ajustar a altura do tubo de raios-X. Não mexa. 
(18) Lâmada-piloto da alta voltagem (ver(8) e (9)). 
(19) Entrada/saída de cabos. 
(20) Selecionador da voltagem (não tocar) com fusível 1,25A/220-

240V ou 2A/110, 125, 150V. 
(21) Porta de aço, pode ser aberta se o interruptor (23) for 

pressionado. 
(22) Porta de vidro-chumbo, pode ser aberta (23) for pressionado. 
(23) Interruptor para abrir as portas (20) e (21) 
(24) Parafusos de fixação do suporte do tubo de raios-X (não toque). 
(25) Suporte do filtro de Zircônio (I) e do absorvedor de Cobre (K). 
(26) Tomada do detector com ligação interna com a tomada (33). 
(27) Fenda de guia para fixar o detector (C) na experiência de 

espalhamento Compton. 



(28) Sistema giratório para fixar o suporte da amostra (D) (mono-
cristal) ou o espalhador (L). 

(29) Fenda para o absorvedor de cobre (K). 
(30) Tomara para fixar o trilho (E) e o condensador de placas 55491 

com conexões internas com as tomadas (31) e (32). 
(31) Tomada coaxial para ligar um amplificador ou um 

nanoamperímetro e medir a corrente de ionização entre as placas do 
condensador 55491. 

(32) Tomada de entrada de baixa voltagem 0-25V AC. Quando o 
condensador plano 55491 é inserido, a tomada está ligada ao 
transformador que dá a voltagem às placas (0-250 V dc). 

(33) Tomada especial de saída do detector para ligar ao medidor de 
taxa Leybold 57552. 

(34) Acoplamento do ânodo à fonte de alta tensão através do cabo 
(36). 

(35) Parafusos para prender o isolador do tubo de raios-X. 
(36) Cabo de alta tensão. 
(A) Colimador. 
(B) Escala angular. 
(C) Detector. 
(D) Suporte de amostra. 
(E) Trilho. 
(F) Suporte para filme, experimentos de Laue e Debye-Scherrer. 
(G) Dispositivo magnético para amostras radioscópicas. 
(H) Suporte para pó de giz, experimento de absorção. 
(I) Filtro de Zircônio (espessura de 0,05 mm). 
(J) – 
(K) Absorvedor de Cobre (espessura de 0,07 mm). 
(L) Meio espalhador de Al para experimento de Compton. 

 

Como ligar o aparelho 

 Antes de ligar o aparelho, verifique a posição correta do seletor de 
voltagem (20) e se precisar, troque e ajuste o fusível: fusível de segurança com 
ação retardada de 2A para 110, 125, 150V; 1,25A para 220 e 240V. 

 Fechar as portas (21) e (22). Ligar o aparelho com o interruptor (1) 
(lâmpada indicador (1) fica acesa). Coloque o cronômetro (4) na posição 
requerida. Coloque o botão (11) da alta voltagem na posição “1”. Depois ligar 
a alta voltagem V pressionando o botão (12), (as lâmpadas (9) e (18) 
acendem). Ajuste a alta voltagem com o botão (11) e a corrente de emissão 
IEM com o cursos (13) nas posições requeridas para as experiências. 

 

 

Contador Geiger: 



O contador Geiger-Muller é o detector de radiação usado no aparelho 
e com ele é possível relacionar a intensidade da radiação com uma corrente 
elétrica gerada. 

Ele é constituído de um tubo Geiger-Müller e de um sistema de 
amplificação e de registro do sinal. O tubo é constituído por uma câmara 
metálica cilíndrica com um fino fio metálico em seu eixo, entre os quais é 
aplicada uma diferença de potencial. A câmara é preenchida por um gás a 
baixa pressão. Dessa forma, quando a radiação ionizante penetra no tudo, o 
gás é ionizado e os elétrons liberados vão em direção ao fio metálico devido 
ao campo aplicado. Esse sinal elétrico é amplificado, registrado e traduzido 
em uma indicação visual (agulha, lâmpada) ou sonora (clique). [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Apêndice B 
 

Documentação da Automatização 
O sistema de automatização do experimento de raio-X envolve um 
microcontrolador PIC 18f4550. Esse controlador está ligado a um circuito que 
basicamente, controla um motor o qual altera o ângulo da amostra 
juntamente com o ângulo do detector, e recebe os sinais do detector. 



Esse sistema é controlado por um computador que contém um programa que 
faz a comunicação com o microcontrolador. Nesse programa é possível a 
configuração do tempo de medida, passo a ser dado pelo motor e o intervalo 
angular que será medido. 

O PIC está conectado ao computador por uma porta serial utilizando o 
conversor MAX232 a 9600 bauds. O controlador recebe alguns caracteres pela 
porta serial e a partir disso executa determinadas tarefas. 

Comando S: Quando é enviado ao PIC a palavra “S” ele espera o envio do 
tempo de medida que deve ser enviado em duas partes (parte menos 
significativo depois parte mais significativa). Assim o retorno do 
microcontrolador será o dado medido no detector enviado em quatro partes 
do dado, ou seja o programador deve se atentar ao receber esses dados e 
colocados devidamente em cada posição (da menor posição para a maior). 

Comando A: Ao ser enviado para o controlador a palavra “A” ele rodará o 
motor (aumenta o ângulo do experimento) em um passo do motor (que 
equivale a aproximadamente 0,03°). Além disso o programa do computador 
deve estar apto a receber um sinal do controlador que indicará se o motor 
chegou ao final do curso (valor 0). 

Comando D: Igualmente ao comando anterior, diferindo apenas que nesse 
caso o motor rodará no sentido inverso (diminui o ângulo de abertura do 
experimento). 
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