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Introdução: 
A estação experimental XTMS (X-Ray Diffraction and Thermomechanical 

Simulation) é uma estação conectada à linha XRD1 do Laboratório Nacional de 

Luz Síncroton (LNLS), e dedicada ao estudo de materiais metálicos 

sob condições controláveis de temperatura e pressão/deformação [1]. O feixe de 

raios-x utilizado na estação precisa ser alinhado periodicamente e no 

momento esse processo envolve diversos softwares e demora muitas horas. Um 

novo programa de alinhamento automatizado pode ser desenvolvido em uma 

única linguagem com integração aos motores, automatizando todas as etapas 

de alinhamento e reduzindo dramaticamente o tempo necessário para alinhar a 

linha.  

 

Estado da arte: 
A estação experimental XTMS no momento utiliza uma série de softwares 

especializados para executar diversas etapas de alinhamento da linha em sua 

preparação para recepção de usuários. O uso desses softwares e a transferência 

de dados entre eles precisa ser feita manualmente, resultando em um processo 

de 4 a 8 horas de trabalho onde um operador precisa estar presente em todas 

as etapas. As etapas são compostas de 5 a 10 repetições de um ciclo que inclui 

varreduras de difração de raios-x, conversão de dados para formatos aceitados 

pelos softwares, uso de software de procura de picos, cálculo de desvio desses 

picos em relação aos valores esperados, cálculo de valores de realinhamento e 

movimentação dos motores desalinhados. 

Com o uso continuado da linguagem Python no laboratório, gerou-se um grande 

número de módulos de controle integrado que permitem a movimentação de 

motores, controle de detectores e execução de varreduras de difração. Diversas 



módulos já foram implementados na estação XTMS, porém não há integração 

completa para a execução de uma rotina de alinhamento em um único software. 

 

Objetivos: 

- Desenvolvimento de código para a execução de varreduras, leitura de dados, 

procura de picos, cálculo de desvio e desalinhamento e movimentação de 

motores em um único pacote de software. 

- Redução do tempo necessário para o alinhamento da linha de luz XTMS. 

- Geração de relatórios de alinhamento para documentação final de cada 

processo executado. 

 

Metodologia: 

A linguagem Python será utilizada por já possuir integração com os motores e 

detectores da linha por via dos módulos Py4Syn [2] e PyEPICS [3]. Adicionando-

se a isso as bibliotecas já existentes de procura de picos e ajuste de curvas como 

LMFIT [4], pode ser possível integrar todas as etapas de alinhamento em um 

único software que realiza várias as etapas e requer uma quantidade menor de 

interação com o operador, o que agilizaria o processo de alinhamento e 

aumentaria sua reprodutibilidade. 

Finalmente, um alinhamento mais rápido permitiria que os usuários utilizassem 

a estação experimental mais rapidamente nos casos em que o alinhamento 

precisa ser feito durante o tempo de linha, economizando até um dia de trabalho. 

Com o uso de um software, o processo de documentação do processo também 

seria simplificado e poderia ser melhor utilizado como métrica de facilidade da 

operação da linha. 

Referências:  

[1] R. T. Smith, T. Lolla, D. Gandy, L. Wu, G. Faria, A. J. Ramirez, S. S. Babu and P. 
M. Anderson, "In-Situ X-ray Diffraction Analysis of Strain-Induced 
Transformations in Fe- and Co- base Hardfacing Alloys," Scripta Materialia, pp. 
60-63, 2015.  

[2] H. H. Slepicka, H. F. Canova, D. B. Beniz and J. R. Piton, "Py4Syn: Python for 
synchrotrons," Journal of Synchrotron Radiation, pp. 1182-1189, 2015.  

[3] M. Newville, "PyEpics: Python Epics Channel Access, Release 3.2.5," 21 Maio 
2016. [Online]. Available: 
http://cars9.uchicago.edu/software/python/pyepics3/pyepics.pdf. [Accessado em 4 
Abril 2017]. 



[4] M. Newville, T. Stensitzki, D. B. Allen and A. Ingargiola, "LMFIT: Non-Linear 
Least-Square Minimization and Curve-Fitting for Python," Zenodo, 2014.  

 
 


