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HESUMO

Neste trabalho realizamos o estudo da cinética e formação de

agregados em cristais iónicos halogenetos alcalinos dopados com

impurezas divalentes, através da técnica de espectroscopia de

absorção de dois fótons (ADF).

Analisamos a formação dos agregados em cr-istaisenvelhecidos a

temperauras fixas (50 e 250°C), através de medidas de ADF das

transições 4ft ~ 4ftdo EJ+ , proibidas por um f6ton. A evoluçtio

do espectro de ADF em função do tempo, mostrou a existência de trl~s

fases distintas de agregação. A primeira fase consiste na formação

de dimeros e é observada no espectro de ADF através de ttês

absorções muito próximas às absorções do dipolo isolada. As outras

duas fases (11 e 111) evoluem a partir dos dimeros, dependendo do

tratamento térmico a que a amostra é submetida. Estas fases são

observadas no espectro de ADF através de absorcões relativamente

afastadas das absorções do dipolo isolado.

Todo sistema experimental foi montado em nosso laboratório,

consistindo de um sistema de aquisição de dados controlado por um
. 3t

mlcro computador; laser de corante bombeado por um YAG:Nd ;

motores de passos para a varredura do comprimento de onda do laser

de corante; sistema de detecção; etc.



ABSTRACT

ln this work we realize the study of the kinetic and formation

aí precipitates in ionies erystals dopped with divalents impuritie~

by the TPA (two photon absorption) speetroscopy technigue.

We analise the formation of the agregates in crystals annealed

, which is forlYiden by one photon.

at temperatures of 50 and

,. 1- ;G-\-
transition 4i -) 4f of the Eu

250 o C. We measured the TPA of th0

The evolution of the TPA spectra at the time sllowed us three pha:;e

aí the pr'ecipitates. The dimmers. formation were observed in Lhe

first phase, by three absorptions bands near the one of the

inpurity vacancy dipole. The others phases (11 and 111) evolve

from the dimmers, depending on the annealing temperature that the

samples were submmited. Those phases are observed in the TPA

speetra through absorptions which are relatively far from the

absorptions due to the isolated (I-V) dipole.

i
.,
I

~

AlI experimental system emploied i5 home made. It consists 01

a data aguisition

laser pumped by a

system controlled by a micro-eomputer; a Dye
3+

YAG:Nd laser; step motors to ~cun the

wavelenght of the Dye laser; detection system and others devices.



INTRODUÇl\O:

Nos ultimas 40 anos, com a formulaçao da mecânica quântica de

com a matéria pode incluir o processo de absorçâo ou emissao de

o estudo experimental dessps processos foram

Dirac ficou evidende que a interaçao da radiaç~o eletromagnética

vários f6tons.

...••.

possiveis com o surgimento dos lasers em 1961 por' f(H'necerem fontes

coerentes de alta intensidade. Posteriormente, no inicio dos anos

70, com a descoberta dos lasers de corilnre ~;intonizávei:',,

viabilizou um estudo mais detalhado dos processos que envolvem

eletrOnicas do material estudado que coincidissem com a curva da

técnica de ADF com laser de corante foi muito aplicado em fisica

absorÇao de dois f6tonsCADF) se deve às seguintes caracteristicas :

corante

de estado

envolvidos na

Inicialmente a

lasersO C'"

Ib>

o laser de

sómente as transiçbes

com

Assim

Inicialmenteelettonicas.

a) O estado inicial C Ia) ) e o final

transicao, podem ser de mesma paridade.

transiçao laser, podiam ser estudadas.

dois f6tons bem como do efeito Raman estimulado.

possibilitou o desenvolvimento da espectroscopia por transiçao de

atOmica, sendo s6mente aplicado no estudo de defeitos em sólidos a

partir de 1976 por Fritzler(~31. O interesse nesta técnica de

transições

sólido e de gases, a sintonizaçao s6 era possivel dentro de uma

muitos f6tons, em funçao da sintonia do laser com re1açao às

alargada pelo efeito D8ppler.

faixa muito restrita, ou seja sobre a curva da transição laser



b) o estado final pode ter uma energia de cxcitaçt{o no U \~

longe, com a luz do laser de corante no azul ou U.V. próximo.

c) Pode-se eliminar o efeito Doppler na e~pectroscopia de

gases, conforme mecanismo explicado no apêndice A.

Com as características acima, vemos que a técnica de ADF vem a

ser um complemento à de transiç~o via um tÓton. Pois na

convencional (transiç~o de um fóton), estudamlJ5 transições entre

estados de paridades diferentes.

Neste trabalho exploramos mais uma caracter{stica interessante

da técnica de ADF. Trata-se da reduzida largura de linha das

transiçôes f ~ f, sómente permitidas para absorç~o de dois f6tons,

o que possibilitou um estudo com alta resoluç~o da interaç~o entre

defeitos de Eu2+ em cristais iónicos.

Quando dopamos cristais iónicos halogenetos alcalinos com 10ns

divalentes, criam-se vacâncias acopladas às impurezas para a

compensaç~o de cargas na rede cristalina, formando dipolos impureza

- vacância. A interaç~o entre estes dipolos favorece a formação de

agregados Cdimeros, tr1meros, ...etc).

Observamos que os niveis de energia dos agregados de dipolos

(Eu2+- V) est~o próximos às dos dipolos(I-V) livres. Isto

possibilitou-nos estudar com a técnica de ADF a formaç~o e a

cinética dos agregados, em Kr.l:Eu~+. Fizemos um estudo do processo

de agregaç~o para variados tratamentos tcrmicosC "Annealing"),

depois de
c

recozer o cristal a 600 C. Observamos neste trabalho
A

tres fases de agregados além dos precipitados de Suzuki no

/



r
I
j

I
!

2+
KCl :Eu. Na

meta-estável de

primeira,

dimeros

3

quando esfriamos o cristal após o
o

reeozimento a 600 C para a temperatura ambiente. Na segunda fase,

observamos a formação de trimeros quando envelhecemos c cristal em
o ' ;)

temperaturas na faixa de 50 C a 100 C. E a terceira fase que ~3e

o o
forma no intervalo de 200'C a 300 C, contendo niveis de energias

maiores que as do dipolo(I-V) livre, ob~iervamos a formação de

agregados de cinco dipolo (I-V) livres.

Os resultados que obtivemos mostram que il técnica de ADI-' t'

ónica atualmente para a observação da formaçao de aglomerados em 'lm

dado cristal iOnieo, uma vez que pela técnica convencional, os

(31,15,'(,'
estudos anteriores tem encontrados dificuldades na

determinação destes ~gregados.
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CAPITULO I - TEORIA DE ABSORÇP.;O DE DOIS FOTONS

I 1 INTRODUÇlW:

Maria Gbppert Mayer(1J féz um estudo te6rico dos processos de

absorção e emissão em 1931. Ou seja, os estudos das transições VIa

dois fótons; o espalhamento Ramam e Rayleigh. No entanto sómente

em 1950 foram realizadas experiências com transiçôes de dois fótons

no espectro visível como conseqüência direta da descoberta do

laser. Na regiao de rádio-freqüência,
( 2. J

Br'ossel já havia

verificado em 1954 transiçôes via dois fótons u~ando a técnica de

EPR, sendo a teoria desenvolvida por Winter(~' em 1959.

Em 1973, com o estudo teórico da eliminaçao do efeito Doppler

por transições de multi-fótons realizada por Cagnac(~) , começaram

os experimentos em espectroscopia por absorçao de dois fótons(ADF)

. nn (b) (t)
pelos grupos de Blrabem , Bloembergem e H~nsh.

Descreveremos a teori.a da interaçao da radiaç~o com a materia,

ou seja o cálculo do tensor absorç~o de dois fótons.

2+ .
interessados no estudo do Eu como lmpurez~

Como estamos

em cristais

halogenetos alcalino(KC1, KI e NaCI) onde o íon fica submetido á
-

simetria C , r-eduziremos o tensor em termos das representações de
2.. V

simetria Czv'

Para determinarmos a regra de seleçao da transiç~o de dois

f6tons, teremos de reduzir também os autos-estados Ia> e lb> em

termos dos grupos de simetria C .2v Como estudamos a transiç~o

entre



Eu2+ apenas estes serao reduzidos no qrupo O" tê ClV

1-2 1NTERAÇAO DA RAD1AÇAO COM A MATEHIl\

Nesta seçao faremos uma revisao da teoria de interaç&o da

radiaçao com a matéria no processo de abSCit-çaode dois fóton:3,

usando a teoria de perturbaçao em segunda ordem (detalhes do
(S.9)

cálculo pudem ser encontradas na literatura ).

O hamiltonianu para o sistema total de radiaçao mais o do

átomo (molécula ou cristal), pode ser expressa como:

H = H + H'
a.

(1-1)

Onde Ha é o hamiltoniano para o sistema material, com auto

estados 1n) e auto-freqúência W = E /n e o H' é o hamiltoniano de
~ h

interaçao sendo dada por:

H' = +

( 1- 2 )



~
o potencial veto~(A) da radiaç~o pode ser expressa como uma

5uperposiç~0 dos componentes de Foutrier.

+ c. c. )

(1-3)

o ~

Onde Ak e éK s~o a amplitude e a polarizaç~o do potencial

vetor com o vetor de onda~. Para o estudo de um sistema de dois

n{veis como na fig.l, a amplitude da probalidade de transiç~o de

Ia) para Ib) pode ser obtida através da teoria de perturbaç~o ,

considerando termos de até segunda ordem que nos descreva a

absorç~o ou emiss~o de dois f6tons. Para uma aproximação de dipolo
( fI

elétrico, temos para a amplitude de transição

~I < b It~ X , C\> < IYI{ E~ X I IÀ >
flV\ _ E o.. - t:.. WK

+

< b I 4 .X I 41> < N\ I é; .X I 0..> J

~ - E - F.. WafV\ o. T

(1-4)

E pela regra de ouro de Fermi, podemos obter a probabilidade

de transição de dois f6tons:



Ib)

Wq

In)

I I a)

Fig. 1 - Sistema de dois niveis Ia> e Ib> no estudo da

por absorção de dois f6tons. Inicialmente estando

elétron absorve um f6ton k indo a um estado meta-estável

seguida absorve o segundo f6ton, chegando em Ib>.

transição

em Ia>, o

( I n> ) em



~r
~
r

f

f

I

II
I

w - ('Li.
c.~ · h I~. [ f I < b I [~ .X' 111\) ( 1)11 é;.X' J "'>

EIl-\ - Eo... - 1:. WI<.

1 ~ ~ ~ ":1 2
+ < b €-1· X IiI'I > < 'l1 /ék • X I 0..> IJf~ - f~ - "w~ (1-5)

De (1-5) podemos observar a depelld~nciél qUi.HÜ-áLicada

Onde definimos a intensidade da luz k e q na forma
l..

':!+ lRol~ .
2ft'- t
absorç~o de dois f6tons com a intensidade de luz de bombeio, o

roJ

que

noS evidencia um fenOmeno n~o linear. Podemos definir o operado~

transiç~o de dois f6tons como sendo:

T ~l -'t ~ (> -'t-)LI( • X IV\ </y\ I X .ê1
E", _ E~ - f.. w~

+
•....•• -->.l ~

~_.x!M></lI11 X.él{

E", - E"" - /:...W~

(1-6)

Logo temos para W:

3 ~

W = (211"). ~4 . lk Itt I < b I T I 0..) I -
f;. (~

( 1-7)

/



1-3 SIMETRIA E POLARIZACAO DE W

Pela teoria de grupo podemos obter as reqras de seleç~o para o

tensor(T) transiç~o de dois f6tons. Inicialmente devemos reduzir T

nas representaçôes dos grupos de simetria de interesse como 0h e

C ,,'
Também devemos reduzir os auto-estad c

1 c~.> e I b> nas

representaç~es irredut{veis. Chamando de J e t as

representaçties irredutiveis dos autos-{ ;:;tados e do tensor

probabilidade de transiç~o, temos pelo teorem3. básico da teoria de

grupo que 56 haverá transiç~o entre os auto-estados, se a x l X
b contiver a representaç~o identidade. Neste caso o elemento de

matriz <aITlb> poderá ser n~o nulo e a transiçdo permitida.

1-4 REDUÇAO DE T NAS SIMETRIAS 0li E C2V

Definindo os vetares palarizaç~o dos dois f6tons no sisLema

~ ,-4 ~ ~
cartesiana na forma: EK = t x + n y + n z , pode-se mostrar que

o tensor transiç~o de dois f6tons se reduz

representaçôes irredutiveis do grupo 0h'

nas seguintes

U)
T = C ro

( 1-8)
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, ,

i Sendo que as constantes Cr dependem da dir~çao De propagaçno

I ja luz no cristal e da polarizaçao da luz aLrav~s dos C05senos

Ij;retores do campo elétrico da seguinte forma,

Co
=

(\ lq+ ml(m'4+ n" nCj.)

C1

=(1 1- m m)+(m m+ 1 1- 2n n
K \t

I('i KCj 1\ q K~

C

=(1 m+ m 1)+(m n+ n m)+(n 1-t1 n) (1-9)
.~

K~ Ktt I<-'i Kq Klj- k'}

C

=
(\ m~

-m 1)+(m n- ri m)+(n 1 1 n
:3

K q1\~ Kq. K aKCj-r

Logo temos para a probabilidade de absorçao para o grupo O~

,~LI f (1\(JJi \ ~ ~ 1 . Iq' < b I ~ Ir -tt\ (L k I

(. Ir,(51I I IT

( rCS)
2-

,
"I

(1-10)

Assim ternos lK, m e n em termos de õ , ()(K 1\

+ icos~)cos~sen~J

,~

- (scn.x

(sen~± icos~)COSyC05LJ

~ (sene<.+ icos()()seno-
ri: -

i
;:;-[( cosO<..:;:seno<)sen <:: --12. '

~- [(-coso< + isen~)coscr2' -

I

i
I

i Podemos ainda expressar as constantes Ct em termos dos angulo5

I de Euler(lO) , que nos define as direçl5es do vetor de Poynting( S) e

'I do vetor de polarizaçao.e [ (f ig. 2) •
I

I

I -?

11 = cos(LK .x)I t<-

I m = cos«( .y) =I K '\

, .~

n = cos (E z) =
K •

I<.

(111)
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F'ig. 2 - Angulos de Euler (O-,O( e -c) para a obtenç:ào do vetar de

polarizaç:go (Ê> da luz incidente em termos das coordenadas

t

\

cartezianas x, y e z.
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Temos nas relaçOes acima o sinal(±) ,onde para uma luz

circularmente polarizada à direita o sinal (+) e circularmente
(Io)

polarizada à esquerda o sinal(-)

, (8,Li)
Pode-se fazer os calculos com a transformação (1-11),

r
onde podemos obter W em termos dos angulo5 de polarizaçao da

radiação incidente. Para os dois fótons (k c q) propagando na

direção (1 ,O ,O ) do cristal, fixando a polarização de um

cieles(lK=0), teremos:

w-

E para a direção (1,1,0):

(1-12)

+
1
'-1

(1-13)



E para a direç~o (1,1,1) temos:

w
(1)

)Il +-

")""'-,

( ) ) S Q;v\~ c\ [n

(5)
" ( Li )

~ r"
1

~ ~,~- O{Cf V"-' } O-- >t
- -t

LI
6~ '

11

(1-14)

Para reduzirmos o tensor(T) transiç~o de dois f6tons em termos

das representações
•

do grupo C (o * significa com invers~o ) quel.v

interessa aos nOSS05 trabalhos, podemos reduzir pelo método de

corre1aç~o, que nos permite decompor as representações de um grupo

l J 2 • I 3 1
mais simétrico nas de um menos simétrico. Pela literatura

podemos obter esta decomposiç~o sob a forma:

U)r ~ A1

~31 : A1 + B2
1',(4) : A2 + B1 + B2~~ : A1 + Bl + B2r'bJ : E'r(~l : E'r(8l : E'

+ E'

(1-15)

!



r
I Por (1-15) e (1-10) a probabilidade de transição,I *

seguinte forma para um defeito submetido à simetria C
2v

assume (l

2

I (2 + (3 )B 1 t IC2J C3 ) 81, I Q > .~

(1-16)
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1-4 REDUÇAO DOS AUTOS-ESTADOS NOS GRUPOS DE

,
REPRESENTAÇOES 1RREDUTlVEIS

Utilizando as tabelas de caráter das representações do grupo

O, as tabelas de caráter dos esféricos harm6nicos com J = 7/2 e J

= 5/2 no grupo 0h e as

redução dos estados

para o grupo O",:

propriedades

gs bp
1-/2.' fI<,

básicas da teoria de grupo, a

assume a seguinte forma

8S

{blUl( 8)

-lh

:r +r+r
b

r1bl +rltl +r(8)p
:t/z.

b
rlHrl8 }p

:
~2.

\ +

(1-17>

Fazendo-se o mesmo estudo para as representações do grupo ClV '

teremos a redução na forma:

8

s,./~

:4E'

b Pt(2
:4E'

b
P.

:.3E'
5/z.

(1-18)

I



A partir dos resultados (1-17) e (1-18) podemos construir a

estrutura dos niveis eletr6nicos de um ion sob a aç~o de um campo

cristalino de simetria Oh e CLv' conforme ilustramos na figo 3

As separaç~e5 entre estes niveis de energia depende da parte

angular da funç~o de onda do elétron e dos parametros do potencial

do campo cristalino.

1,:. ,



rIS)
E'

i f6 K
E'

PS/2
r( 7)E'

I

I

E'
I rIS)

I
I K1/ rI?)

E'

6 K
~

E'
P7/2 r(6)

-~
E'I I

I
I

I

I

I

I

1

I
r(8)

IE'

1/
~E'r(7)857/2

E'
;'" 1(6)tE'

10 n livre

I
I

I campo Oh
I campo C 2'U

1 ~
J

Fig. 3 - Estrutura dos niveis e do
2-+

Eu em

campos cristalinos de simetria 0h e Czv'
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1-5 REGRAS DE SELEÇOES

A regra de seleç~o para a transiç~o de dois fótons está

resumida no elemento de matriz < bl ti a), onde a transiç~o sÓmente

será permitida se o produto das representações rb x ft

contiver a matriz identidade. Consultando as tabelas dos produtos

. (Il /31

das representaçôes na llteratura I , podemos obter os termos que

representações 0n e na tab.2 para o grupo Czv'

Com as tab.l e 2 temos todas as transições possiveis entre

\ contribuem

\

\

Ii

para w conforme resumimos na tub.l para os grupos de

os

niveis eletrónicos(fig.3) com seus respectivos pesos. De acordo

com estes resultados teóricos deveriam ser observada quinze linhas

de transiç~o de

experimentos anteriores de

b

para P=t/.t

{8\
Nunes e

e no

,
grupo 0i>..'

mostraram

Os

que

Este resultado é compreensivel pelo fato do estado

o

para

dois

seja,

duas

Ou

e

linhas est!o presentes no espectro de absorç!o de

g b

para 3Th ---t P1h.

ser o me~os influenciado pelo campo cristalino.

fótons para esta transiç!o (três

g b

3'1-/,2.. --? PS/<. ) •

g

3th..

apenas cinco

desdobramento do estado fundamental é muito menor que a resoluçao

do laser utilizado. As transições possiveis de serem observadas

estao esguematizadas nas figs.4 e 5 Estes resultados foram

confirmados experimentalmente, conforme a fig.6 para a simetria O

e f igs. 7 e 22 para o C
2.Y

i
I
i
I

I

I
!

!I

\

\
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Tab. 1 - Termos n~o nulos no elemento de matriz <bITla> para o

Eu2~ em uma simetria Oh.

_._.~-_._- .---.----------------.-

1(6)

(7)(8)

I
I-----

--- ..•. - ---,----__ o __________

1(6) I

C 1(') + C 1(4) 1(5)
C1 1(3)t~I(5)tc[(4)C2

O 3
------."-.---.-I

1(7) I
C21(5)

Co r{l) + C3~(4) JClr(3)+Czr(5)+_C3r(~)

1(8)

C, 1(!)+c2r5)+C3 1(4)C,1(3)+ C21(5)+C31 (4) I Col( I )+C,1(~C21 (5)+

+2~1(4)
__ m .'_ ..___

I

Tab. 2 - Termos n~o nulos no elemento de matriz <bITla> paLa o

E 2.4- . t -.u em uma Slme rla C~V.
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Fig. 4 - Transições observadas com o ]aser utilizado para a
2f

simetria 0h no car1 :Eu pela técnica ADF.
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1 1
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Fig. 5 - Transições poss1veis de se ver com o laser utilizado para

a simetria C2V (linhas cheias) e transições n~o observadas com urna

largura de linha de 0.1
_1

cm para o laser de corante, mas previstas

pela teoria de grupo (linhas tracejadas).
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8s,/2-6P1/2
I

I I I
~

Ca F2 + Eu+2

Temp. 77°K 85-u2 - 6P512

. I ,

r8

I r-------1---1
27970 27980 27990 28COO

r7

r1

i)--.~
27580 27590 27600 / 27960

2·X Frequên ci a do L.ase r (cm-J.)

275702756027550

~I r6
:::l «.......-o~<.>o;:o

~l ) \ }

\

Fig. 6- Espectro de nDF para o caF2:Eu2+
. - 8 6

para astranslçoesS-1I? ~ . P7/?f

Observamos uma transiç~o bem mais

do que as de 8S7/2 ~ 6PS/Z'

intensa (100 vezes

N

.~



DIPOLOS ( I - V )

, A. ~/ '

27700
27650 27600 27550 27500

"- -1
2 X Frequenc;a do Laser (em )

Fig. 7 - Espectro

as linhas

de ADF para o KI: Eu<'+, onde observamos
b

Pij~ com o sistema utilizado.

sómente



CAPITULO 11

DIPOLOS(I-V)

11 1 - INTRODUÇ~O

TEORIA DO PROCESSO DE AGREGACIW

24

DOS

Cristais iónicos halogenetos alcalinos podem ser dopado5 com

impurezas divalente (Eu~+ por exemplo). Neste caso a impureza

i

I

\

I
I

I

I
I
I

divalente substitui os íons monovalentes da rede cristalina e para

gue haja uma compensaç~o de cargas, uma vac~ncia positiva está

sempre presente ao lado do fon divalente, formando o dipolo

impureza-vacância(l-V)

A interaçao entre dois dipolos(I-V) favorece a formaçao de

. ( 15 • I b I 11 )
agregados(dimeros, trimeros ...etc) de dlpolos . O estudo

deste processo de agregaçê10 foi iniciado por Dryden(31) em 1959,

quando concluiu a formaçê1o de trimeros num ~stágio inicial e a

formaçê1o de agregados de maior ordem posteriormente. Este

resultado foi confirmado por outros trabalhos(t5,ZO) utilizando as

técnicas de absorçê1o ótica, ITCe EPR. No entanto, persistiu um

cepticismo em relaçê10 a esta conclusê1o, pois o encontro simultâneo

de três dipolos é muito menos provável que o de dois dipolos. De

fato em 1985, RubiJlt} mostrou que havia um erro de interpretaçê10

nos dados de Dryden haviam concluido uma cinética de terceira ordem

e que realmente a formaçê1o de dimeros é o que ocorre na fase

inicial do processo de agyegaçê1o, acabando com a controvérsia que

existia entre dimeros e tr1meros.

I
I

\

í

I

._ .•• ,. _< ._ •.'·_~'_"'_'_"'_'_r •__ -····'

mllO"fE(Á De l!-~S' ',.,o/, ' :JU!:'.iU, :l!:. fi, ."".',



Descreveremos neste capo a teoria da interaçê10 encre

{on-vac~ncia na formaçao de dipolos, bem como na interaç~o dos

agregados na equacão de fOl-mação dos agregados ("equação de taxa").

Estatl~írneros.

sendo reformulada

dissociação do~)determosintroduziu

dímero5 e

... 1 t D d (IS)InICIa men e por ry en

dipolos na formaçao dos aglomerados:

teoria foi proposta

(24)
por Perlman , quando

\!

I
\I

Incluindo os termos de dissociaçao e desprezando a formaçao de

quaisquer outros agregados a não ser o de dimeros, Perlman

!
I

\

\

I
I

formulou a teoria de formaçao dos dimeros. E a teoria dos trimel'o5

foi feita com consideraçeJes análogas. Também descrevemos a anális'

de Rubio\ll) sobre a dependência da concentraç~o dos dipolos(l V)

com o tempo de uma formaçao fracionária de agregados, o que

possibilitou a determinaçao da cinética de segunda ordem.

/
11-1 FORMAÇAO DE DIPOLOS ION-VACANCIA

Para cada 10n divalente(cátiom ou ânion} teremos uma vac~ncia

(positiva ou negativa) associada, um dipolo

ion-vacância(I-V), devido à interaçao de longo alcance(Coulomb). O

dipoln(I-V) pode ser representado pela equaçao:

+
Mi + Vc = MiVc

(2-1)
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r
No caso em que o tamanho da impureza for maior ou igual ao íon

substituido, teremos uma configuração mais estável para a vac~ncia

em~ E no caso do defeito ser menor, a configuração mais

estável será (n-n-n), conforme ilustramos à fig.8 .

da aç~o de massas, onde a

o equil{brio da concentração

11S') .
estudado com o formallsmo da

dos

lei

dípolos(I-V) tem sido

concentração dos dipolos(X) é descrito pela equação:

x
X (L.~X)

c. l

(2-2)

Onde: Xc - concentraç~o de vac~ncia na rede

Ci - concentraç~o analitica da impureza

Z --número de orientaçôes distintas do dipolo(I-V)

-g - energia livre de formaç~o do par



:n

\ 11 2 PROCESSOS DE AGREGAÇ~O

A agregaç~o de impurezas de cátions

ris} (lb 1-1)observados por Drydert e outros grupus '

divalentes tem sido

, em cristais i6nico5

\

\!
I,

o
capados com impurezas , para tratamentos térmicos abaixo de 300 C.

Estes estudos tem comcluido um processo de agregação de terceira

ordem. Ou seja, a formação de trímeros pelo encontro de três

dipolos simultaneamente.

("Chemical rate equationOl).

Esta conclusão foi baseada na equaçno

(2-3)

onde: n - concentraçâo de dipolos(I-V)

'J - fator de freqüéncia

E - energia de ativaç~o para o processo de agregaçao

T - temperatura absoluta

~ - ordem da cinética de formaç~o

Considerando n = no em t O, integrando (2-3) teremos:

1
(2-4)
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Fig. 8 - Posições n-n e n-n-n da vacância em relaçao à impureza

divalente.



a concluir a

maiorde

Qraficanc10

com uma formaç~o de agregados

com os dados experimentais,

(~O/L1J
levou Dryden e outros

Um ajuste de (2-4)
~~

l~) em funç~o de t,

cinética de terceira ordem

ordem posteriormente.

Apesar destas evidências favorecendo a formaç~o de trimeros,

persistiu um cepticismo em relaç~o a esta conc!us~() pois o encontn)

simultâneo de três dipolos é muito menos provável que o de dois

dipolos. Temos também o fato de ser comparável a estabilidade de

um dimero (configuraç~o de quadrupolo planar) com a de um trimero,

de configuraç&o hexagonal no plano (1,1,1). Frente a esta situaç~ü
(~~)

Crawford sugeriu que estivessem formando pares dipolares em

estados levemente ligados em equil{brio com os dipolos livres,

inibindo desta forma a formaç&o dos dimeros.

Esta hipótese sugere que um processo de segunda ordem pode ser

observada á baixa concentraç~o de impurezas, pois os estado

rapidamente.ttioalcançadosseriamn~o

uma cinética de segunda ordem para um ajuste

2..t
(analogamente a Dryden) de NaCl:Sr á temperatura

(2<-) .li-
Por outro lado Crawford fez um estudo do KCl:Pb com

dos dados

ambiente.

levemente ligados

t ~ O \

Cappelet observou

uma baixa concentraç~o, obtendo um resultado que n~o correspondeu à

cinética de segunda nem à de terceira ornem, levando o estudo do

fen6meno de agregaç~o a uma situaç~o contradi tória, sem ,chegar a

nenhuma comclusao quanto á cinética de formaçao dos agregados.

Considerando que depois de uma certa fraçao de agregados

formados, haverá um ponto de saturação, onde teremos o equilibr'io

entre as concentrações dos aglomerados e dos dipolos(I-V) livres,



ou seja a

dissociaç:~o.

29

taxa de formaç~o de agregados será igual à taxa de

ll~
Perlmam prop6s a seguinte equação

çln
dt

(2-5)

para descrever a variaç~o temporal do número de dipolos(I-V).

A eq.2-5 tem mais termos envolvendo complexos de maior ordem,

que n~o consideramos neste trabalho. Temos para n, p e q as

concentraçôes de dipolos, dimeros e trimeros respectivamente, sendo

05 Cá as constantes respectivas.

/
11 2-1 FORMAÇAO DE DIMEROS

Para o caso da forma~~o de d1meros, simp1ificaremos(2-5),

despresando a forma~~o de tr1meros em re1aç~o à formaç~o de

dimeros. Esta suposiç~o é convincente com o fato de que é muito

mais provável o encontro de dois dipo1os(formG~~o de dimeros), do

que de três dipo1os formando trimeros. Também despresamos a

formaÇao de tr1meros a partir do encontro de um d1mero e um dipo1o,

pelo menos num tempo minimo inicial, quando ainda é pequena a

porcentagem de dimeros. Com estas considerações podemos

re-escrever a eq.2-5 na forma:
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r

porcentagem de dimeros. Com estas consideraçOes podemos

re-escrever a eq.2-5 na forma:

ill1 
dt

(2-6)

Considerando p « n no início do processo de agregaç~o

teremos:

n + 2p = n·o

(2-7)

Podemos re-escrever (2-6) usando (2-7)

(2-8)

Integrando em t, teremos

..

) + R

(2-9)
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Usando a condiçao de equil1brio: ~ = O, ou seia quando há"t ...
uma saturaçao da concentraçao de agregados, teremos neste caso:

(2-10)

Onde ns e Ps sao as concentraç~es n e P no equilíbrio. Usando

a eq.2-l0 , podemos resolver (2-9) .

ln[ (n-b)/(n-a) ] =

Onde: a = ns

c't + c'
.l li

(2-11)

b = -n' .ns / (nr, - ns)
o o

c' = (a-b)c = (a-b)\I e"~T
.&

c' = ln[ (nr -b) / (nr-a) ]o C>

,/

11 2-2 FORMAÇ~O DE TRlMEROS

Na hipótese de se formar trlmeros, considerando termos de

dissociaçao, a equaçao de reaçao é da forma:

M
dt

3
(5 rn +

/

(2-12)



Despresamos a formaç~o de dimeros na obtenç~o da eq. 2-12,

ana10gamente àformaçãode dimeros.Esta hip6tese já havia sido

proposta

trabalhos
(1),2.~)

em
anterioressemostermosde

dis50ciaçêio.

Temosparaestecasoqueq«nno inicio do

agregaçtío logo:

n + 3q = n

(2-13)

R~escrevendo 2-12 teremos:

dT) 

d t
(2-14)

Usando a condiç~o de equi1ibrio(~ = O ) temos:
dt

3

Cs 1l~
(2-15)

Utilizando os resultados (2-15) e (2-14), integrando a eq. 2-14

teremos:

ln(n-a)
~

= -ns (3no-2a)c t / (no-a)
5

+ 1n(no-a)

(2-16)
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Apesar da formulaçao de Perlman com o termo de dissociaç~o

para a formaçao de di i 1· (n)meros ou tr meros, HUJIO mostrou que um

ajuste dos dados experiwL'ntais com os modeloé) te6ri cos (eqs. 2-11

e 2-16) nao permite determinar a ordem da cinética da formaçao dos

agregados, uma vez que os dados se ajustaram com a mesma precis&o

tanto para a cinética de segunda ordem corno para a de terceira

ordem. Para se determinar com precisao a ordem envolvida no

processo de agregaçao Rubio estudou a dependência da concentração

com o tempo de formaçao dos agregados.

11 3 DEPENDENCIA DA CONCENTRAÇ~O COM O TEMPO DE UMA

FORMAÇAO FRACIONAL DE AGREGADOS EM UM ESTAGIO INICIAL

No processo de agrupamento de dipolos(I-V) em grupos de

dipolos, a equaçao da cinética pode ser expressa na forma:

(2-17)

Onde X representa a concentraçao do dipo10 (I-V).

Considerando um estágio bem inicial, podemos escrever:

X + cxx = Xo
D(

(2-18)

-,-r:CA E 1i..,.",.~ ..•_,



concentraçbes de dipolos livre5,

agregados (de ordem~) respectivamentes.

podemos reescrever(2-17) na forma:

Onde X, Xo e X s~o as~

Definindo P

de

Xo,IX=

concentraçãoaet=O)dipolos(emdeinicial
I concentração

+ (1- P )

(2-19)

Usando a condiç~o de equilibrio ( dP/dt = O ), tCt"(:mo;,:

(2-20)

substituindo (2-20) em (2-19) teremos:

dE
dt

(2-21)

Como estamos interessado em um estágio bem inicial do processo

de agregaç~o, podemos despresar o termo de dissociaç~o(segundo

termo de 2-21). Ou seja, deve-se satisfazer a seguinte condiç~o :

W(.L
l-p

»

(2-22)
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Esta suposiç~o é justificável, uma vez que a 5aturaç~o de

agregação é alcançada para P no intervalo de 0.4 a 0.6 e para P na

faixa de 0.95 a O.98(conforme dados de RubioU:t) ), qualquer que seja

a ordem da cinética da reaçao. De acordo com estes dados, o termo

de dissociaç~o em 2-21, representa apenas 5% do primeiro, podendo

ser despresada na análise dos dados experimentais para um estágio

inicial, uma vez que os dados experimentais n~o podem ser obtidos

com uma precis~o melhor do que 5i.

1_ .x
p
- Df.-1

(l_c<) 1\1 Xo

(2-23)

Este resultado (2-23) permite-nos determinar a ordem da

cinética do processo de agregaç~o de dipolos(I-V) em cristais

iónicos submetidos a um tr':'ttamentotérmico, tomando-se o tempo pat-a

alcançar uma concentraçao de dipolos fracional(fixada inicialmente

será

será

caso

segunda ordem,

das amostras. No

de terceira ordem,

decinética

concentraç~o

uma

e para uma cinética

termosde

pl"oporcional a Xo-2-

particular
-1

proporcional a Xo

I
I em .95 a .98) em função da
I

I

I
!

I
I,
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~ransiçâo de dois fOtons ocorre mediante alta intensidade do

estados.

2+
KCl:Eu

Os n1veis

estespara

dos agregados do

4fb 5d do Eu2t.

campo
3t

Utilizamos um lu~er de YAG:Nd

f6tonum

da banda

formaç~o

via

à fig.9 a excitação e a fluorescência deste

intenso, acarretando um alto grau de ruido no sinal

111 1 - INTRODUÇAO

Estudamos a cinética e

radiação (da ordem de MWatts).

,,)UCO

A técnica de espectroscopia por absorção de dois fOtons(ADF),

r~mparação à transição via um fOton. Assim, apesar de bombearmos a

ra bombearmos o laser de corante, o qual tem a grande vantagem de

"1)' grande número de média em cada frequênc ia no espectro da medida,

~5pectros de excitação e luminescência, conforme esquematizamos o

A probabilidade de absorção de dois fOtons é pequena em

nostra com um campo intenso(laser), o sinal emitido pelo mesmo é

cbservado. Devido a este fato, montamos um sistema de aquisiçao de

CAPITULO III - TECNICA EXPEHH1ENTAL

sistema experimental à fig.IO .

ltiliza um laser de alta potência uma vez que o fenOmeno da

~squematizamos

c~r uma fonte de luz sintonizável, possibilitando-nos obter os

frocesso.

d'p'-

0Jdos baseado em um micro-computador, o que nos possibilita fazer

proibida a transição

2.+ 1- b t b

exci tados do Eu , 4f ( Pt/.z. ) e 4f ( P 13/<. ), estão superpostos à
banda 4fb 5d, permi tindo a excitação do Eu2+ por ADF, uma vez que é

observando a fluorescência
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1

1

76)4f ( P5/2

4f7(6P7/2 )

4f 7 ~S 7/2 )

---

'" F\uorescência azu\

--

Fig: 9

observada.

Diagrama da excitaç:tl:ode ADF e da fluorescência

eliminando sensivelmente o fator ruido.

"
j

PaSSélrcmo~; a deé";crevcr , ..

componentes do sistema experimental nas seguintes secçbes.
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eliminando sensivelmente o fator ru1do. Passaremos a descrever ~s

componentes do sistema experimental nas seguintes secçbes.
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111 2 O SIST}~ LASER

?:,+
111 2-1 YAG:Nd

Utilizamososistema DCR -IAdafirmaQuantaRay.Lase I~

pulsado

com100MWdepotência de pico.Estelasercontém uma

3+
barra de YAG:Nd

para o osciladoreoutraparaoamplificador,

sendo ambos bombeadas com duas lâmpadas de [lush (XenCnio).

A cavidade do oscilador é do tipo instável, confocal, onde ti:,

dos espelhoséconcavo eo outro(desaida)éconvexo. Elestêm os

focos

coincidentes,sendo100% refletores.°foco dos espelhosé

portanto

foradacavidadeeoespelhodesaldaé detamanho

reduzido,

de modo que asaida daluzlasersefazpelasbordas

e um polarizador de filmes finos, conforme esquematizamos na

"pocke15umde

Dentro da cavidade se situam

constituido

lI.

*
"Q-Switch"

a figomostraconforme

uma barra de YAG:Nd3+ , um
*'1

ceU"

deste,

fig.12.

3~ 31-

° YAG:Nd é um monocristal (Y3AlsO'2 ) dopado com Nd ,o qual

funciona como meio ativador, tendo uma banda de emiss~o em 1.0641

pm. ° "Q-Switch" e o polarizador compl5em o chaveador ótico do

laser. ° "Q-Sv7itch" é um cristal de KH~P0'i (KDP) que tem a

propriedade de rodar a polarizaç~o da luz, quando aplicamos um

campo elétrico DC sobre o mesmo. Logo, podemos bloquear a luz

~~ ~proveniente d~ barra do YAG:Nd , rodando a polarizaç~o de II com o

"Q-Switch". Ou seja, a luz proveniente da barra passando pelo

polarizador, roda a polarizaç~o de quando passa pelo
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Fig. 11 - Esquema da cavidade ressonante do oscilador, fechados

por dois espelhos (100Jde reflex~o ) cóncavo e convexo.o



"Q-Switch", é refletido pelo espelho e roda mais 1l'/2 quando retorrli1

pelo "Q-Switch", sendo bloqueada pelo polarizador. Este processo

continua até que seja alcançada a máxima inversao de populaçao do

meio ativo, para um pulso de descarga da lâmpada. Em seguida é

desligado o campo sobre o "Q-Switch", permitindo o returno da luz

sobre a barra, dando-se a emiss~o estimulada para um pequeno pulso

(5 ns) e de alta potência (da ordem de MWatts).
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rrr 2-2 GERADOR DE HARMONICOS

Desde as primeiras experiências em 1961, onde Franken obteve

uma radiaçao em 3471.5 °A a partir do bombeio do quartizo com o

laser de Ruby (6943°A), houve um desenvolvimento das técnicas de

casamento de fase, bem como dos 1asers de alta potência.

Atualmente temos geradores de segundo harmónicos com eficiência

pr6xima de 50%.

3t
Bombeando um cristal de KDP com o YAG:Nd (1064nm), obtemos

o segundo harmónico em 532 nm. Podemos também gerar o terceiro ou

quarto harm6nico (355 e 266 nm) colocando mais KDPs em série com o

primeiro, alinhados propriamente com rela9~o ao eixo ótico

Assim, o gerador de harm6nicos é composto de uma célula contendo

dois KDPs manipuláveis, conforme o harmOnico desejado. Ternosum

separador de feixes acoplado à sa1da do gerador, composta por um

conjun~o de prismas conforme mostramos à fig.13. A

caracter1sticas de cada harmOnico s~o descritas na tab.3 .
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Figo' 13 - Separador ·de feixes.
3-+

'0 laser YAG:Nd é flexivel para,

obter os harmónicos 1064, 532, 355 e 266 nm, podendG ser 5 eparados

" pDr um' cOI}junto Jie pvismas~,
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3~
Tab. 3 - Caracteristicas de saida dos harmOnicos do Iaser YAG:Nd

(DCR-IA) da Quanta-Ray.

COMP. DE ONDA (nm)
LARGURA DO PULSO (n s)mj/PULSOPOT~HCIA DE PICOPOTENCIA t!1EOIA

10114

R - 9700/225r O/25 p-1H )7/2.25( \.! )

532

(=, - 7225/7032/10 2.25/0.7

355

5 - 6125/1102n/6 1.25/0.4

266

4 -560/2012/4 0.6/0.2

-"~-

.~

'-J
i

,.'1
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111 2-3 LASER DE CO~ANTE

Muitos corantes orgânicos apresentam um alto grau de absorç~o

ótica numa determinada faixa do espectro e apresentam emissão

estimulada em uma banda deslocada para altos comprimentos de onda

com relaçto a absorção. Existem atualmente corantes para laser em

todo espectro visível, infravermelho próximo e ultavioleta próximo

conforme exemplos da fig.14, usados com a excitaç~o do laser

3t
YAG:Nd . Ou seja, contém bandas de absorção coincidentes com a~)

3+

freqüências dos harmónicos do YAG:Nd

Ilustramos à fig.15 os níveis de energia de uma molécula comum

de corante.SI 'S2. 'T1eTzsaoestadosexcitados com uma

-1
Cada estado é divididoseparação tipica da ordem de 20000cm .em

seus estados vibracionais

_1

(com separaçao da ordem de 1500 cm ) bem

estados

rotacionais(separadosde
---

15
-1
Umacomo nos -cm ).

molécula típica de corante é formada de 50 ou mais átomos, gerando

150 ou mais modos normais de vibração. Estes estados sofrem ainda

a influência da concentração e do eqUilíbrio ácido-base com o

solvente, alargando mais a banda de emissão.

A luz laser do corante é obtida no decaimento de 51 para 50

I

com (:s:: 1 ns A transição entre 51 (singleto) e T1 (tripleto) é

proibida, pois envolve uma troca de 5pins entre estes estados.
-~

Entretanto há uma pequena probabilidade (comL da ordem de 10 a
-3

10 S) destas transiçôes ocorrerem, podendo acumular a população nos

niveis tripletos, diminuindo a eficiência do laser, além de
~ 3+

provocar uma ionização do corante(devido ao bomb~lu do YAG:Nd nos

/
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Estado

Singleto

Estado

Tripleto

Fig. 15 - Níveis e1etrónicos de um corante t1pico.
o 1aser se

obtém com o decaimento de 51~ 50' sendo as demais transições n~o

radiativas, perdas do sistema.
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niveis tripletos) possibilitando urna quebra da molécula pela

interaç~o entre os mesmos. Este problema e' contornado fazendo-se

circular o corante na cubeta.{B

A cavidade do laser de corante é fechada por urna cunha(5~ de

reflex~o) e duas redes de difraç~o conforme ilustrado na figo 16.

o meio ativo (corante que circula na cubeta) é bombeado pelo

YAG:Nd3+ perpendicularmente ao plano da fig.16. O feixe laser

proveniente da cubeta é expandido por um conjunto de prismas,

incidindo desta forma em um comprimento maior na rede de difraçao,

aumentando a resoluç~o. O feixe difratado na primeira rede t

sintonizado pela segunda rede em Littrow.

o conjunto de prismas (expansor de feixe) est~o alinhados de

tal maneira que o ângulo do feixe da luz incidente e a normal

estejam em ângulo de Brewster (38°). E todos est~o com um filme

anti-reflector para evitar perdas por reflex~o. Usamos uma cunha

na sarda do oscilador, para evitar interferência no feixe de saída.

Esta configuraç~o de Littiman(lSI (fig. 16) aumentou a resolução do

laser, dando uma eficiência duas vezes maior do que a utilizada na
(lbl

montagem inicial , quando foi colocado um espelho em Littrow no

lugar da segunda rede de difração . Este resultado se deve ao

menor ângulo 60 (ângulo de incidência na primeira rede) requirido

nesta montagem, uma vez que a perda por reflex~o na primeira rede
o

aumenta dramaticamente quando aproximamos 80 de 90 .

A resolução do laser nesta configuração de Littman é dada pela

relação .
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por um

Onde ~ = m/x e E =m' Ix', sendo m e m' as ordens de difração, x

e x' os períodos da primeira e segunda rede de difraçao. As demai~

variáveis e constantes (0'~I~J ~o e 1) e5tffo expl1cito5 a figo 16.

Temos um amplificador acoplado à saida do oscilador com uma. *
cubeta análoga à do oscilador, ou seja o feixe do YAG:Nd é

dividido(40~ para o oscilador e 60~ para o amplificador

separador de feixe ("bcllm spleat"). E introduzido um atraso no

feixe de bombeio do amplificador, aumentando-se o seu caminho

óticor de modo que o feixe laser proveniente do oscilador, encontre

o amplificador com a população invertida, dando-se a emissão

estimulada e conseqüente amplificação.

3T
Trabalhamos com o YAG:Nd a uma taxa de repetiçao de 10 Hz,

com 50J nas lámpadas (o5ci1ador e amplificador), onde obtivemos 30

MWatts para a luz (532nm) de bombeio. Nestas condiçôes, operamos o

laser de corante (Oxazina 725) a uma potência de um MWatts.

Com um Etalon de FRS = 1.72
-1

cm obtivemos uma largura de

linha de 0.1
.l

cm para o laser de corante na regiao das nossas

medidas, ou seja, de 100
'\

nm a 740 nm, sendo que utilizamos um

monocromador da Jarre1 Ash (modelo 82000) para a leitura do
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comprimento de onda inicial do laser. Ilustramos na figo

~d.J •

17 o

.~ ....•.."
espectro da varredura do laser pelo Etalon, para o cálculo da

largura de linha.
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111 3 SISTEMA DE AQUISIÇ~O DE DADOS

O nosso sistema de aquisiç~o de dados, controlado por um

micro-computador (modelo Superboard 11 da Ohio Scientific), é

extremamente versátil podendo controlar várias tipos de

experimentos (espectroscopia, ITC, ...

programa adequado para cada experimento.

etc), bastando criar um

O nosso experimento é do tipo pulsado, sendo as medidas

controladas pelo "disparador" do laser (fig. 18). A cada pulso do

laser, o micro lê com um conversor A/D, o valor na saída do

integrador de "porta", que corresponde ao valor da integral do

sinal proveniente da fotomultiplicadora dentro de um intervalo

("porta") fornecido pelo gerador de "atraso". Ternos esquematizado

este processo na fig.18.

Utilizamos uma fotomultiplicadora de resposta rápida (com

freqüência de centenas de megahertz), com um alto ganho (lOb ) para

a detecção do sinal proveniente da amostra. Apesar deste ganho

de "porta", módulo 4130 da Evam Associate, tem uma alta

alto, é necessário a amplificação do sinal para possibilitar a

leitura do mesmo pelo integrado r de "porta". Esta amplificaç~o é

feita com o pré-amplificador Ortec modelo 454, tendo ~m alto ganho

e uma passagem de até 30 MHz com um baixo nivel de ruido. O

integrador
I -
I

velocidade de integração (tempo minimo de 30ns ) 'com um baixo nivel

A integraçao é feita depois de um atraso (programável deieruido.
-'1 -:3

~O a 10 s ) no pulso do "disparador". O atraso é fornecida

=elo "gerador de atraso" (módulo 4141-1 da Evans Associate).

\
i

/
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trole do experimento.

saída dos sinais de con-

cn
:::o

Esquema da 1 n'19

terface acoplada ao m;cro_

computador,para a lei tur'a

F;q.

M Áfl74]

~7~1

I~J- 1!--1 I-=-.I~ r-.~~
DAC -I

DAC-2DAC-3DAC-4
PORT

PORT
•••C 1408

MC 1408MC 1408MC 1408

1 1 ~ 1 ffiCAlrfinCB.r CB2,..-"--

DECODER
LATCHLATCHLATCHLATCHLATCH '---

,"-

lí1l

r-
VIA6!522

74136
7410074100741007410074100

ee

CSf
CSj ,l'cst '
cst '

.,".,I I~LI:- I

I~
\.

~ -BARRA DE ENDI'"RE:CO
,-I ' ' I, ..,

r----- o4244 a:a:
«

o- o?-
m

<..)

I
a:w,

I ,
II I I 1I W:z, BARRADE DADOS, I a..o

I

::l
<..)

VI

H

O
:

:BARRADE CONTROL E: i: ,. ,
VI

.•...
I H

\

o

-

RI

In

w

cs
CS

DECODER

R.t

}-11.

LATCHr"
Ae AO!514 - AOC

741!5 4 74100INPREFl rr1
'bJ

-E

CKANALOGIC
iSEQUENCY OEMULTlPLEXERk'GENER.7474 Cl C2 Q (l

AO 7516

J
I I

t

.~j



59

Além da leitura do sinal, o micro computador controla o motor

de passos e um monitor. Com o motor de passos fazemos a sintonia

da freqüência do laser a cada medida e com o monitor temos o

espectro da medida simultaneamente à realizaç~o da medida.

Na figo 19 temos um diagrama da arquitetura da interface do

micro-computador que construímos no laborat6rio. A interface

contém os conversores A/D AD574 para a leitura do sinal

proveniente do integrador de "porta"; os conversores D/A - MC140B

para o controle dos aparelhos externos (monitor); urnaVIA 6522

corno porta de entrada e saída de dados bem cornooutras portas de

saída via Latch (74100).

Desenvolvemos um programa capaz de controlar a experiência

integralmente, ou seja, levantar o espectro de ADF para um

intervalo de freqÜência pré-determinada. Este controle consiste em

executar urna série de comandos (fig.19) urnav~z levantada a mascara

de interrupç~o do micro-computador. Ou seja, uma vez fixados 05

parâmetros (m,n,p) do experimento, o micro deve ler o sinal

(amplificado e integrado) proveniente da a~ostra; fazer urna média

(n vezes); andar com o motor de passos (p passos) sintonizando o

laser e repetir este ciclo m (numero total de medidas) vezes. O

programa foi adaptado também para a leitura do tempo de

luminescência, onde fazemos um controle no tempo de atraso da

"porta" com o micro. Neste tipo de experimento, ajustamos a

freqÜência do laser à luminescência desejada inicialmente,

programando o micro-computador para variar a posiç~o da porta. A

posiç~o de maxima intensidade nos dara o tempo de luminescência.

/
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Maiores informações do sistema de aquisiç~o de dados podem ser

(15,1+)
obtidas na literatura.

!
I
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DADOS INICIAIS
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m
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n = NÚMERO DE MÉDIA POR 0400,

m = NÚMERO TOTÃl DE PONTOS DO ESPÉCTRO

n = NÚMERO DE PASSOS ENTRE DOIS PONTOSp

Fig. 20 - Diagrama em blocos do programa para o controle do

,
j

I
I

experimento pela técnica ADF bem como de luminescência.
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111 4 PREPARO DAS AMOSTRAS

~+2.•..
KI :Ed-t"Os cristaisutilizados(KCl:Eu ,Caf~ :Eu, e

'J.+
foramcrescidos no nosso departamento (a menos do Ca~NaCl:Eu )

cedido gentilmente pelo prof.

Dr.SperoMoratodoIPEN)pelo

método Czochralski sob uma atmosfera de ArgOnio seco. O ion Eu~+

foi obtido diretamente do EuCl, ou a partir do óxido de Eu, sendo

que este último está sujeito a um maior grau de impurezas

(OH ,~O ...etc). As amostras foram obtidas clivando-se o cristal

para a direçao (1,0,0) ou cortando nas direções (1,1,0) e (1,1,1)

com uma serra e polida na oficina de otica do departamento. O

recozimento das amostras foram feitas a 600 C por duas horas antes

dos tratamentos térmicos a que o submetemos.

Fizemos medidas á temperatura de 77 K ou 4 K, usando um

criostato para hélio liquido da Janis (modelo DT). O resfriamento

é feito pelo contato de "dedo frio" conforme colocamos hélio ou

nitrogênio liquido no criostato. Utilizamos amostras com dimensões

de (0.5 x 0.5 x 1.0 cm3). Cornoo sinal da transiçao de dois fótons

é pouco intenso, nao foi poss1vel utilizar amostras de dimensões

menores. Isto nos limitou na velocidade com que resfriávamos as

amostras depois do recozimenLo a 600 C. ~ois pode haver clivagem

do cristal nas direções (1,0,0) quando resfriado muito rápido.

Voltaremos a discutir este problema na formaçao dos agregados na

sessao V. Todo o tratamento das amostras furam realizadas em

fornos de construçao própria, com temperatura fixas (50 ou 250 C )

com uma variaçao de ± 20 C.

/
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Trabalhamos com amostras com concentraç~o de 310 ppm, medidos

pela técnica de absorç~o ótica(apêndice B). Para concentraçôes

inferiores a 50 ppm n~o observamos a formaçcto de agregados em

~* ~t
KC1:Eu e KI:Eu .
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CAPITULO IV RESULTADOS EXPERIMENTAIS

IV-l INTRODUCAO:

o estudo de defeitos cristalinos com ADF é mostrada neste

trabalho ser uma poderosa ferramenta no estudo da cinética e

to~maç~o de agregados em cristais i~nicos dopados com impurezas

eletrtmicas

divalentes, uma vez que podemos determinar as linhas de transições

t 1 ~+
(4f -4 4f para o Eu ) do ion dopante com uma precis~o

de o .lcm -1 . Esta técnica possibilitou-nos resolver as linhas dos

agregaQOS de dipolos{I-V), sendo estes de maior ou menor energia,

dependendo do tratamento térmico a que submetermos o cristal.

Outro resultado que confirmamos com mais precisão, é a fase de

Suzuki, que se forma em amostras mantidas à temperatura ambiente.

Analisamos a evoluçao da cinética e formaçao dos aglomerados,

fazendo medidas de ADF variando os parametros tempo e temperatura a

que submetemos a amostra. Observamos três fases distintas de

agregados: A primeira se forma a um tempo bem rápido(~ 10 min.)

quando resfriamos a amostra depois do recozimento a 600 C ; a

segunda, quando tratamos o cristal a uma temperatura fixa na faixa

de 50 a lSn C; E finalmente a terceira fase se forma quando

submetemos o cristal a um tratamento de 150 a 300 C.

A primeira fase, de acordo com o trabalho de Rubio( t=t)

corresponde à formação de dimeros. Esta fase pode evoluir para a

segunda ou terceira fase, de acordo com a temperatura de

tratamento, conforme mostraremos em nosso trabalho. Estes
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resultados vem a esclarecer as controvérsias existentes

inicialmente neste estudo, quanto à questão dimeros ou trimeros.

Descreveremos neste capitulo a fase de Suzuki observada com

esta ténica de ADF, as três fases de agregados, bem como a cinética

da evoluçao da segunda e terceira fase em funçao do tempo. Em

seguida desenvolveremos uma teoria para as fases 11 e 111, de

. (24)
acordo com a teorIa proposta por Perlmann .

IV-2 FASES DE SUZUKI

(~o/g)
Em resultados anteriores foram observados a presença de

quando o mesmo é mantido à temperatura ambiente sem nenhum

precipitados por técnicas de R-X, nos planos [l,l,l} e {3,I,OJ.

precipitados em cristais iOnicos dopados com impurezas divalentes,

(30)
Suzuki havia observado a estrutura destestratamento térmico.

Usando a técnica de ADF, observamos pela primeira vez transições

devido a estes precipitados em KCl:EulT envelhecido a 25 C. S~o

transições próximas às transições 4f1~4ft do E~t, conforme

ilustramos na fig.2l. Observamos que a fase de Suzuki se dissocia

quando recozimos o cristal a uma temperatura acima de 50~ , quando

começa haver a formaçâo dos agregados.

As linhas observadas nesta fase estâo deslocadas para o lado

de menor energia ~60 cm-~) das linhas do dipolo (I-V ) livre,

conforme listamos na tab.4



Tab. 4 -

Fase de

Suzuki

Energias das linhas da fase de Suzuki

27559.0 em"!

27544.0 em"~

27533.5 em"l

27520.8 em'!

f,5



l·'1\SJ::;~jDE SUL;UKI

r----~-------- .

DIPOLOS ( I - V

/.-----_-J/\~ _ \

1 11 j

l

Fig.21 - Fase (~e Suzuki para uma
2+ .-

amostra de KC1: Eu envel heCl da a

temperatura ambi ente sem qua lquer

tratamento term; co anteri oro

<::(

::>
~

o
jc:(u'
~o
VI
cc
Cl.

I

J
i
I

~ff~~~~'N\IJ~4~~~r~'~
tAJ

\1 .J~

\Jd IA\ i'
,r', (I ~

~'l'!n'r,;) ~.I \~I

II

V \ I ' r ..

(~r\t.f\I;P~"';\J~j~~f·ri ;}~.xd.;..:v·,;,J.f· '.:..~L ,'\

--~4------- I I -
J"\
O'l

27650 27~nn 27550,

- -1
2 X Frequeneia do Laser (em )

27 ~rn

J



67

IV 3 FORMAÇAO DE AGREGADOS

Depois do recozimento a que submetemos o cristal a 600 C por

duas horas resfriamos(lentamente) o cristal para a temperatura

ambiente. Neste processo há formaç~o de uma fase meta-estável. E

se fizermos um tratamento térmico a temperaturas fixas, podemos

observar a formaç~o de uma fase à temperatura de 50 a 150 C (fase

11) e outra na faixa de 150 a 300 C(fase 111).

IV 3-1 FASE META-ESTAVEL

Esta fase foi observada desde os primeiros
(31 )

trabalhos , sem

ter sido compreendido corretamente quanto à sua formação. No

. :t 1- 2.-t 2.+ (8)
estudo da translça:o 4f -> 4f do Eu em KC1 :Eu , Nunes também

observou esta fase (fig.22) sem ter compreendido a sua origem, uma

vez que não correspondia às transições previstas pela t~oria de

grupos(fig. 5). Para explicar estas linhas adicionais no espectro

de ADF do KCl:Eu2~ (fig.22), formulamos a hipótese da possibilidade

.. d E 21- . -?<da vacancla aSSOCIa a ao u ocupar as poslçues n-n ou n-n-n

(fig.8) na rede cristalina. A população destas posições dependeria

da velocidade com que esfriarmos o cristal da temperatura ambiente

para 77 K ou 4 K (temperatura da medida). Teriamos desta forma

defeitos com simetria cúbica devido à posição n-n-n , dando origem

a três linhas de transições. Depois de uma série de medidas

verificamos que a intensidade das três linhas adicionais n~o

dependia da velocidade com que esfriávamos o cristal(da temperatura

/
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Fig. 22 ~+
Espectro de KCl:Eu com os picos dos pares

sobressalentes junto com o último pico à direita das linhas do

E ~+u .
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ambiente para 77 K), mas sim da velocidade com que esfriávamos o

cristal depois do recozimento a 600 C para a temperatura ambiente.

Descartamos desta forma a hipótese anterior, uma vez que a

dependência com a velocidade do esfriamento depois do recozimento é

bem evidenciado no espectro á fig.23, cujo resultado foi obtido

para um rápido esfriamento(2 min.), o qual foi obtido colocando a

amostra sobre uma placa metálica depois do recozimento a 600 C. O

espectro á fig.22 foi obtido para um lento esfriamento(20 min.) da

amostra após o recozimento.

A partir destes resultados, concluimos que há urnaformaçao bem

rápida (da ordem de mins.) de uma fase meta-estável, quando

esfriamos para a T.P. o cristal apOs o recozimento a 600 C. Esta

fase foi observada também por pela técnica

convencional(ITC, NMR e Absorçao ótica) , analizando a dependência

do tempo de agregaçao com a concentraçao de dipolos(I-V). Aquele

estudo concluiu urnacinética de segunda ordem, ou seja a formaçao

de dimeros para esta fase meta-estável.



Fig.23 - Espectro do KC1:Eu2+sem as linhas dos pares, obtidas
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IV 3-2 SEGUNDA FASE

~~
Quando fazemos um tratamento térmico da amostra de KC1:Eu a

uma temperatura no intervalo de 50 a 150~C, depois de recozer o

mesmo a 600°C por duas horas, observamos a formaç~o de seis linhas

adicionais às linhas do dipolo livre. Demonstramos a evolu~ao

destas linhas nas figs.24, 25 e 26, onde temos os estágios da

forma~~o da estrutura da segunda fase. Observamos que as linhas

desta fase está deslocada~75 em-L) para o lado de menor energia

relativavemte às linhas do EUli•

Esta fase se dissocia

temperatura acima de lSO·C .

quando recoz«mos o cristal a uma

A cinética da evolu~ão dos agregados

desta fase, analisamos pelas intensidades relativas às linhas do

Eult na se~ão IV 4 .
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24 - Espectro do KCl:Eu envelhecido a 50 C por 25 hs, onde

observamos o surgimento das linhas dos agregados.
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"FASE 11

1111

.
c:x:
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- -1
2 X Frequeneia do Laser (em )

Fig. 26 - Espectro do KCl:Eu1+ com 05 agregados da fase I I

saturado5 para um envelhecimento de 400 hs.
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IV 3-3 TERCEIRA FASE

~

-

Envelhecendo a amostra de
lt

KCl:Eu a observamos a

formação de agregados com dois niveis de energia maior (:70 cm-!)

do que as linhas do EUl~. Mostramos o desenvolvimento desta fase

nas figs. 27, 28 e 29, onde ilustramos o desenvolvimento dos

agregados em funç~o do tempo. Esta fase dissocia quando

recozemos a amostra a uma temperatura maior que 350°C.

Observamos nesta fase, bem como na segunda uma evoluç~o dJ

fase meta-estável para a segunda ou terceira fase, conforme

envelhecemos o cristal para um tempo longo, a uma determinada

temperatura. Nos espectros às figs. 26 e 29 está evidenciado esta

evolução , onde temos uma intensidade relativa dos três picos

adicionais menores em relação ao espectro inicial, antes de se

começar o envelhecimento (fig.22).

As energias correspondentes às linhas de transições dos

agregados destas três fases estão especificadas à tab.s .



Fig. 27 - Espectro do KC1:Eu~+ no inicio do processo de forma~~o

da terceira fase com 210 hs para um envelhecimento a 250°C.
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Fig. 28 - Espectro do KC1:Eu~+ envelhecido por 350 hs a 2500C.
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Tab. 5

.7~

Energia dos níveis ~f7(6P7/2)) do Eu2+ em KI, KCl

e das três fases diferentes óe precipitados formados

2+
em KC1:Eu .

-1
Enernia em em

27624.0

recozido

KI

recozido

KCl

KC1

dimeros

KCl

envelhecido

KCl

envelhecido

a 250 °c

27615.9

2760P..9

27600.5

27622.4

27611.2

27f.03.4

275P7.9

27595.4

27585.8

27541.0

27534.5

27526 . .1

27522.3

27513.2

27511 .2

27677.6

27664.2
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IV 4 CINET1CA DA FORMAÇAO DE AGREGADOS

Nos espectros de ADF ilustrados às figs. 24 até 29 ternos

algumas das vàrias medidas que realizamos durante o processo de

envelhecimento das amostras de KCl:Eu'+ à temperaturas constantes

de 50 ou 250 C. Estas figuras ilustram a evolução dos agregados da

segunda e terceira fase em função do tempo.

Uma anàlise quantitativa desta evolução pode ser obtida

evol~c;ão temporal da intensidade relativa de

fluores~ência dos aglomerados. Para tal calculamos a intensidade

integrada das linhas de ADF, ou seja calc41amos a àrea sob as

linhas de absorc;ão no espectro
~--

e definimos: ~1 a sorna das

intensidades integradas-das transiçOes do dipolo (I-V) livre; 12 a

sornadas intensidades integradas das absorc;ões correspondentes aos

agregados e definindo a intensidade relativa I cornoI = 12/(11+

12). Estudamos a evolução de I(intensidade relativa), urnavez que

o nosso sistema expe-riméntaL não nÓs permite tornar um valor

absoluto da intensidade da secção de choque de absorção de dois

fótons, urna vez que a medida de ADF depende de muitos parâmetro

tais cornoa focalizac;ão do feixe sobre o cristal, que não é

constante para todas as medidas.

Calculando 11 e 12 para os espectros de ADF obtidos a 50 e 250

C, obtivemos as tabs. 6 e 7 correspondentes às evoluc;ões

temporais das intensidades relativas na segunda e terceira fase.

Nas figuras 30 e 31, lançamos estes dados em gràficos de I em

função de t.



Tab.6 - Valores de I em função do tempo de envelhecimento

1+ o
do KC1:Eu a temperatura de 50 C.

tempo (seg.) I

3.492E4 .06

6.372E4

.10

9.432E4

.08

1.756E5

.27

2.415E5

.33

2.8908E5

.30

3.556E5

.35

4.3236E5

.38

4.9572E5

.4

5.565E5

.42

6.2784E5

.43

7.848E5

.51



Tab.7 - Valores de I em função do tempo de envelhecimento

4t o
de KC1:Eu a temperatura de 250 C.

tempo (seg.) I

5.2056E5 .03

6.130BE5

.04

7.0092E5

.10

7.6284E5

.13

8.064E5

.14

8.93l6E5

.14

9.831E5

.17

1.0695E6

.24

1.1199E6

.25

1.1739E6

.17

1.268E6

.26

1.3168E6

.27

1.4482E6

.33
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Fig. 30 - Gráfico dos valores da evolução de I em função do tempo

de envelhecimento a 50·C.
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IV 5 - ANALISE DA EVOLUÇAO TEMPORAL DAS FASES 11 E 111.

Para a análise das fases 11 e 111, desenvolvemos a teoria do

processo de agregamento, onde consideramos a concentra~~o de

__ I-"~

••

agregados formados (N) na eq. 2-3, em vez da concentra~~o de

dipolos(I-V) n e desconsideramos a dissociaçrro dos agregados

(1-li!
proposta por Perlmann .

Observamos que n~o há uma dissociação da primeira fase quando

aquecemos o cristal para 50°C ou 250°C. Logo, considerando que

exista dipolos(I-V) livres e dimeros no cristal, quando fazemos um

tratamento a

segunda fase:

o
50 C, temos para a concentraç~o dos agregados desta

n + 2nd + o( N = no

(4-1)

Onde: nd - concentraç~o de dimeros

~ - ordem dos agregados formados

N - concentraç~o dos agregados de ordem O<

Usando (4-1) e (2-1) fazendo-se
-~

a = }) e 1(1, teremos:

.dli
dt

--

(4-2)



p,F

Onde €onsideramos n + ~N = no - 2nd = no'.

Considerando N = O em t = O , a integraç~o de (4-2) nos dará:

•...... ~.-.. .. ,!<",'f;Wl
I

[(IX-li 1;1'. IX1 - 1t (o( -1) ff\(') I o-. t 1
cI..

(4-3)

Urnavez que o coeficiente de absorção é proporcional à

concentraç~o de impurezas, podemos escrever a seguinte relaç~o:

I = j(( 1L
Mo'

(4-4)

Onde k é a constante de proporcional idade entre a

rCintensidade relativa observada) e a concentraç~o dos agregados de

ordem ~ formados. De (4-3) e (4-4) temos:

I _ (tX .. 1)

( 1- l 1+ (o<. -1)1\11.0 o...

111_«-

f J - )

(4-5)
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As linhas dos dimeros estao muito próximo t5 linhas do dipolo

(I-V) livre, não nos permitindo um cálculo preciso da intensidade

de luminescência dos dimeros. No entanto, podemos observar pelo

espectro da fig.22, que a intensidade dos dimeros é bem menor que a

dos dipolos (I-V) livres. Como a intensidade de luminescência é

proporcional à concentração, concluimos que no »nd. Sob estas

considerações, fizemos a aproximaç!o :

temos para a eq.4-4.

I ~ k Nino

no no' . Desta forma,

(4-6)

Considerando a eq.4-6, ajustamos a eq.4-5 com os dados

experimentais da tab.6, pelo método de minimos quadrados usando o

computador VAX 11/780. O programa de ajuste, consiste em aproximar

a eq.4-6 com os pontos experimentais, ou seja obter o valor dos

parametros~, a e k da eq. 4-6, partindo de valores dentro de

certos limites.Para 21-

ternos:
o caso da nossa amostra de KCl:Eu

-~ obtida a partir de absorção ótica no UV
(Apêndi.ceno =.3.10 MoI T

B) •

Osvaloresobtidos no ajuste são mostrados na Tab.8.Na

tabela também listamos o valor estimado para o parâmetro a obtido a

partir do seguinte cálculo:

Utilizando a lei de Arrenhiu~li) .

(4-7)



(3.7 + 1.07 2.tL.o (K C1 : Eu ) =

H = 0.68 ev

..I'i
10 s

Aproximando a energia de formaç~o dos agregados (E) como sendo

a energia térmica de dissociaç~o, ou seja: E? KT', onde T' é a

temperatura de dissociaç~o térmica dos agregados, sendo de 150 e

250 °c (secção IV 3-2 e 3-3 deste trabalho) para as fases 11 e 111

respectivamente. Desta forma podemos estimar os valores de a pela

relação :

(4-8)

Observamos que o valor d€ a obtido no ajuste está bem próximo ao

valor estimado. O resultado do ajuste com os dados da tab. 6 e 7

está ilustrados nas figs. 32 e 33 .



Tab. 8 - Valores estimados e experimentais para os

parâmetros da eq.4-6, para as fases 11 e 111.

Fase I a(seg.

Estimado Experimental

498.4
t

3.3

Fase 11 a(seg.

4.9
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CAPITULO V - CONCLUSOES

Mostramos que a técnica de ADF é única na determinac~o da

estrutura e cinética da formü~~o de agregados de ions divalentes em

cristais iónicos. Resolvemos as linhas de absorç~o de dois f6tons

dos agregados, confirmando a existência de três fases distintas de

agregaç~o, além da fase de Suzuki.

Nao nos foi possivel confirmar o resultado de Rubid~~) quanto à

cinética de segunda ordem na primeira fase. Como dissemos

anteriormente, esta fase é de uma formaçao rápida(lO a 20 min.),

n~o sendo possivel estudar pela técnica de ADF a cinética com um

tempo de formaç~o desta ordem.

Com o ajuste da eq.4-6 com os dados da tab.6 e 7, demonstramos

uma cinética de terceira ordem (OC = 3) para a segunda fase e de

quinta ordem (~ = 5) para a terceira fase conforme podemos ver na

Tab. 8. Ou seja, observamos uma formaç~o de trimeros para a fase

11 e agregados de cinco dipolos(I-V) para a fase 111. Concluimos

com estes resultados que os dipolos (I-V) livres formam dimeros

logo ap6s o recozimento a 600 C e estes dimeros podem agrupar-se

com um dipolo (I-V) para formar um trimero na fase 11, ou-agregados

de maior ordem(cinco dipolos livres) na fase 111. Observamos que

as linhas de absorções da fa~e 11 estao pr6ximos às da fase de

Suzuki, conforme listados nas Tabs. 4 e 5. Como as linhas mais

intensas da fase 11 est~o um pouco mais deslocadas, em r-elaç~oaos

dos dipolos (I-V) livres e como a fase de Suzuki se dissocia a 50

C, concluimos que a fase 11 é mais complexa.

/



Outro método de determinarmos a cinética dos agregados, seria

fixarmos o tempo de envelhecimento e variar a concentraçao das

amostras nas medidas. Este método alternativo será explorado no

futuro. Também será feito um estudo mais detalhado da estrutura

destes agregados, variando a polarização da luz nas direções

(1,0,0), (1,1,0) e (1,1,1) na amostra para as fases 11 e 111,

analisando a simetria destes agregados.
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APENDICE A - A TECNICA DE ADF PARA GASES

A técnica de espectroscopia por transição de dois f6tons foi

originalmente aplicado em gases (He e Na) no estudo da constante de

Rydberg; na estrutura hiperfina do átomo de Hidrogênio ...etc.

Faremos neste apêndice uma descrição desta técnica aplicado ao

estudo de gases.

A vantagem para o estudo de gases com a técnica de ADF é

devido á eliminação do efeito D~ppler~ e da possibilidade de

alcançar transições eletrOnicas no ultra-violeta longinqüo. Na

figo 34 temos um diagrama do experimento da espectroscopia com

absorção de dois f6tons. A fonte de luz laser sintonizável bombeia

a amostra e é refletida de volta com um espelho, criando-se dois

campos de alta intensidade propagando-se em direções opostas. O

átomo ou molécula que abssorver dois f6tons ( k e q que se propagam

em direções opostas), emitirá um f6ton de maior energia que pode

ser analisada pelo foto-detector.

Na fig.35 eSlquematizamos a eliminação do efeito D6ppler em

gases pela técnica de ADF. Na fig.35a , temos um átomo ou molécula

com uma componente da velocidade na direção do laser de bombeio,

movendo-se para a esquerda(seta de traço reto). Este átomo verá o

f6ton k (do feixe esquerdo) com uma freqüência maior que w e o

f6ton q (do feixe direito), será visto com um~ freqdência menor.

Estas diferenças são equivalentes, uma compensando a outra. Desta

forma, qualquer que seja a velocidade(Vx) do átomo , a energia

total absorvida será sempre uma constante. Ou seja, duas vezes a

/



"
95

Laser

Foto detectar

Hidrogênio

Espelho

Fig. 34 - Esquema do sistema experimental para espectros copia de

dois fótons em gases.



do f6ton (2hw). Na fig.35b , temos uma 5ituaç~o similar, estando o

átomo com a componente da velocidade paralela à do laser, mas de

sentido oposto à fig.35a. E para os átomos estacion~rios ou com

componentes de velocidades nulas na longitudinal, n~o há o efeito

Doppler. Logo, para qualquer caso a energia absorvida será 2hw ,

de acordo com a seguinte equação :

Ek + Eq = hw ( 1 - Vx/C ) + nw ( 1 + Vx/C ) = 2hw

(A-l)

Na figo 35c é esquematizado a emissão de um fóton de

comprimento de onda menor, após a absorção de dois fótons de

energia menor (frequência do laser). Com a eliminação do efeito

D6ppler, a absorção de dois fótons ocorrerá sómente quando o laser

for sintonizado para uma freqüência exatamente igual à metade da

transição atómica em estudo.

evidalongadeser

Urnatransição de dois fótons de particular interesse estudada,

~~ (esquematizado à figo 36) do átomo

de Hidrogênio, pelo fato do estado 2SVt

foi

portanto espera-se ser uma transição extremamente fina(uma das mais

estreitas ressonâncias conhecidas em qualquer sistema fisico),

tendo uma largura natural em torno de um Hz para uma estimativa

teórica. .L

O estado S'h é em si de grande interesse uma vez que o

seu 11 Lamb Shift" é um dos maiores preditos da eletro-dinàmica

quántica.
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Sistema de referência Sistema de referência,
no laboratdro no atomo
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Sistema de referência
no laboratorio

-< r\. r\. ••-f\ r\V -v

Fig.

J"\.r- -'\J'
b)

J\.r- "\J'-- ,4: '"' " •--'\.I'vJ"\.r- --'V'

V\.r--

--.f\J'() J\.r-
--'V'J\.r- --.f\J'

35 - Esquema do mecanismo de eliminaçffo do efeito DOppler.
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A transiç~o SJy 2

.2

-7 S!/2

o
(Lyman-Alpha) está em 1215 A e

99

um

f6ton com a metade desta energia é de 2430oA, o que está longe de

ser alcançada pelos 1asers de corante. Este problema foi

contornada usando um dobrador de freqüência para um laser de

corante em 4860oA. A transiç~o desta linha com a técnica de ADF

mostrou-se 1000 vezes mais precisa do que as medidas anteriores.



APENDICE B TECNICA DE MEDIDA DA CONCENTRAÇl\O

100

DE

IMPUREZAS POR ABSORÇ~O OTICA

Nas ultimas duas décadas tem sido realisado um grande número

de estudos de determinaçao das propriedades mec~nicas, da colot'açao

de cristais halogenetos alcalinos halogênios e dos mecanismos de

enrigecimento de cristais ibnicos Entres outras aplicações ,

estes materiais s~o de grande import~ncia para janelas de lasers de

altas intensidades. Sabemos que impurezas divalentes em cristais

iónicos criam defeitos(I-Vl que os tornam mais rigid05. No caso da

criaç~o de centros(coloração de cristais) osm6dulos de intensidade

de fratura ("fracture Strengh") se tornam maiores. o problema

nestes estudos relacionados com a dopagem de cristais, consiste na

análise da composiçao das amostras para determninar a concentraç~o

do ion dopante. A análise quimica tem a desvantagem de ser um

método destrutivo , o que motivou o uso de técnicas óticas.

o calculo da concentraç~o(p.p.m.) é feito medindo-se o

coeficiente de absorção (~) máxima dA amostra, que pode ser obtida

com um espectrofot6metro Perkin Elmer 303 Tendo o «M

podemos calcular a concentraçao do defeito usando-se a reIaç~o

linear:

N(p.p.m.)

Obtida a partir da eq.

-1
= A o<.M (em )

(~Lj)de SmakuIa .

(E-I)
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Onde A é a constante de calibra~~o obtida experimentalmente,

fazendo-se um ajuste das medidas de concentração de ions{valores

medidos por espectro-fotometria de absorção at6mica) em funç~o de

C<m, da maneira ilustrada na figo 3+.
l3li )

Hernandez fez a

calibração para vários cristais, concluindo a tab. ~. Para

KC1:EJt, o valor obtido para A foi 13.5, o que possibilitou-nos o

cálculo da concentraç~o em ppm, medindo-se o coeficiente máximo de

absorção 6tica.

Tab.q Valores de A calibrados para NaC1,KCl e RbCl por

(3'i) I ~
Fernandez , atraves de um espectro-fotometro

atômico (Perkin Elmer 303),

Rede cristo constante dePico da banda de maior

calibra~ão(J~)

energia

NaC1:EJ1'(I)

12.2 + 0.941152 em
.•L

NaC1:EJ1(II)

11.0 + 1.038461 cm-,L

KC1 :Eu"*

13.5.+ 1.141152 cm-,L

RbC1 :Ed't

10.6 + 0.840984 crnJ.
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Fig. Concentraça:o de impurezas de Eu2. + em funça:o do

coeficiente de absorça:o O( (cm-i).

NaCl :Et?-+
Calibraça:o realizada para o
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