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R E S U M O

SÉ' 05 Efeitos de irradiação em cristais de KC1 dopados com

cianêto e/ou cianato de potasio.ftHBBaovMRiMpv^usando a técnica de

ressonância paramagnética (RPE).

Dos vários centros paramagnéticos produzidos Jfek es-

tudaé»'com mais detalhe o radical CNO ~. Este radical é estável a

temperatura ambiente; isto permiti«sque as medidas de RPE a tempe-

raturas mais baixas que 77 K -áaaM*w feitas.

Analiz««-se a forma das linhas de RPE do espectro do

CNO entre 20 K e 1.6 K, consequentemente, discutimos a variação

da largura das linhas no mesmo intervalo de temperatura. A depen -

dencia com a temperatura da largura das linhas é devida ao movimen

to de reorientação do radical. Estimativas dos tempos de correia -

çao associados a estes movimentos JHÍMI feitas usando-se a teoria

sobre estreitamento das linhas por intercâmbio.dessenvolvida por

Anderson.

duestrutura eletrônica e a orientação do radical CNO "

na matriz de KCl também Verif ic^M-se que o mecanis

mo de polarização de spin dos elétrons no orbital-ls do nitrogênio

e um efeito importante. Um esquema de níveis de energia do CNO «e»

apveawajHMte, sua construção é feita baseada no esquema de orbitais

moleculares proposto por Walsh.
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A B S T R A C T

The production cf radicals by ultra-violet photolysis

of KC1 dopped with potassium cyanide and potassium cyanate is studied

by electron spin resonance.

Several new paramagnetic species are detected which

are identified as HCNO", NCN~/NCNO~, CNN~/CNON~ and CNO= all giving

isotropic spectra at 77 °K.

The temperature dependence of the CNO spectrum is

investigated down to 1.6 K. It is found that two different reorien

tation motions ocurr which freeze at different temperatures. The

effect of this motion on the line width is analized using Anderson's

theory of exchange narrowing.

The electronic structure of the CNO radical is dis-

cused using the measured the carbon and nitrogen hfs constants. It

is found that a bonding scheme similar to that accepted for the iso

electronic molecule NO- is applicable, and a one electron molecular

orbital scheme is given. Within this scheme a negative contribution

to the nitrogen isotropic hfs constant is found which is assumed to

originate from the polarization of the fully occupied Is orbitais.

- :
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CAPITULO 1

0 FENÔMENO VE RESSONÂNCIA

/.J INTRÕVUÇÃO

A aplicação da técnica de Resonância Paramagnética de

elétrons (RPE) a problemas que envolvem centros de côr e impurezas

moleculares em rides rígidas, permite um melhor entendimentodas ca-

raterísticas destes centros, algumas vezes, esta técnica é a Que

permite identificar de maneira conclusiva o centro em questão, so-

bretudo quando se trata de impurezas moleculares que são por supos-

to paramagnéticas. RPE, ê a técnica que oferece um meio mais dire-

to para establecer modelos dos defeitos, e suas informações expe-

rimentais dando valores a parâmetros associados ao defeito, servem

como teste crítico para qualquer modelo teórico detalhado. RPE, é

usado para medir a influencia de tensões externas e campos elétri-

cos sobre as propriedades dos centros, para estudar interações de

centros, para medir concentrações de impurezas paramagnéticas, além

de proporcionar as informações tipicas desta técnica, tais coma a~

largamento inhomogêneo, interações superhiperfinas, mecanismos de

relaxação, efeitos de "estreitamento" das linhas por movimento, e,

a influencia do efeito Jahn-Teller dinâmico.

A análise dos espectros de RPE para a identificação

de um defeito do tipo centro de côr ou de impurezas moleculares em

rides rígidas, é algo diferente que a análise dos espectros de RPE

de íons dos elementos de transição ou das terras raras. No caso de

impurezas iônicas, inicialmente se conhece a impureza que vai ser

estudada, a ambigüidade principal é o estado de carga da impureza.

A partir de considerações de teoria de perturbação do estado fun -

damental do "íon livre", pêlo campo cristalino do cristal hospedei-

ro pode-se deduzir as caraterísticas -importantes do hami Italiano de

spin para o íon, e então confirmar-se ou negar-se as considerações

inicias sobre o ion por comparação com o espectro observado.

No problema de centros de côr ou de impurezas mole -

culares, freqüentemente temos pouca ou nenhuma informação inicial

e certamente nestes casos não há nenhum significado em se falar de

perturbação dos niveis de energia do "defeito livre" pêlo cristal

hospedeiro.
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h análise dos espectros destes defeitos, envolve _

meiro a construção de um hamiltoniano de spin que permita deduzir

o espectro observado; e segundo, o dessenvolvimento de um ou mais

modelos que são qualitativamente consistentes com este hamiltonia-

no de spin.

No transcurso diste capítulo, daremos ênfase a uma

teoria de ressonância mais diretamente aplicada a problemas de im-

purezas moleculares em rides rígidas, porque, este i o objetivo do

trabalho que estamos apresentando. Contudo, deixamos claro que a

teoria que vamos apresentar mui ressumidamente tem uma aplicação em

quasi todos os problemas relacionados* com RPE. Faltaria somente fa

zer-se algumas considerações adicionais para extender sua aplica -

ção a problemas relacionados com os íons das terras raras oudos elfi

mentos.de transição. Com isto, teríamos uma teoria que se aplica -

ria a qualquer problema de espectroscopia de RPE.

1.2 VESCR1ÇÃ0 VÕ FENÔMENO VE RESSONÂNCIA

Para um spin livre o único momento magnético í é aque-

le associado com o spin S. Quamdo aplicamos um campo magnético es-

tático Ô, a interação do momento magnético com o campo determina a

energia. Esta interação ê dado pelo operador hamiltoniano:

H = (1-1 )

onde g = 2.0023, é o fator-g do spin livre e, B é o magneton de

Bohr. Este operador contem somente variáveis de spin e, é o exem -

pio mais simple de um "hamiltoniano de spin".

Se definimos a direção-z na direção do campo magné -

tico, então: H H = 0 . Logo os auto-valores de (1-1) são:

E

0 estado mais baixo tem o sinal ".negativo e correspon-

de ao caso em que o momento magnético é alinhado paralelamente ao

campo. A diferença de energia entre os dois estados pode ser igua-

lada ao quantum de radiação de freqüência v, pela formula Planck -

Einstein:

AE « hv (1-3 )
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onde hf ê a constante de Planck.«--Então pode-se induzir transições

entre os niveis de energia, irradiando-se na freqüência:

(1-4 )

Estas transições entre os estados do spin do elétron

em um campo magnético são as que se estudam em FPE. As transições,

são induzidas pela interação entre o dipolo magnético do elétron e

o campo magnético oscilante que acompanha a radiação eletromagnê -

tica de freqüência v.

Quando v e H_, são tais, que (1-4) ê satisfeita en -

tão se produz uma absorção de energia do campo eletromagnético. Ex

perimentalmente, no entanto, observa-se a absorção ressonânte- de e-

nergla do campo eletromagnético como uma função de um campo magné-

tico aplicado. Este mecanismo de interação pode ser mais rápida -

mente estimado considerando-se o tratamento tradicional de um mo -

mento magnético sob a influença de um campo magnético total:

= JtH + H. ( ícosut + ]seniüt ) (1-5 )

onde H ,.é o campo magnético estático e H, , é a componente magnê -

tica do campo eletromagnético e que gira no plano xy com uma fre -

quência angular u. Além disso, cumpre-se a relação H..<< H .

Quando w = ti)n (mo
 6 YH. ( é a freqüência de Larmor e

y z

Y, é a razão giromagnética), são induzidas transições entre os ní-

veis de energia magnética, e esta é a conhecida "condição de res -

sonância".

0 tratamento da interação também é feito consideran-

do-se que o campo magnético oscilante 8,, que é perpendicular a H
X Z

causa uma perturbação dada pelo hamiltoniano:

H' 6g ( S coswt + S senut )x y (1-6

Esta perturbação do hamiltoniano (1-1), liga auto -

estados com níveis de energia diferendo em M_ (auto-valor de S_ )
s z

por uma unidade, e assim, induz transições de um nível a outro. A

probabilidade de transição induzida Pif -
 pfi» entre o estado ini-

cial E., e o estado final E.,
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^ \<t \W \i>\ (1-7 )

é máxima quando w é igual à freqüência de Larmor, ou seja, quando

H-^ esta' girando com a freqüência UQ.

No caso geral a regra de seleção para tais transições

dipolares magnéticas é: AM = ±1/ o que significa, que (1-4) é, a

expressão geral para a condição de ressonância.

1.3 HAMUT0WIAN0 VE SPIA/

Um centro de côr ou uma impureza molecular paramag -

nética contida em uma matriz sólida, produz um espectro de FPE que

consists de um certo número de linhas cujas posições em geral de -

penderão da orientação do campo magnético aplicado relativamente a

os eixos do cristal. 0 splitting da ressonância em muitas linhas po-

de surgir de um, ou de uma combinação de diversos mecanismos (co -

nhecido como interações).

Esta combinação de interações, que esta relacionada,

com as propriedades magnéticas do sistemaj-põde ser expressa em ter-

mos de um operador hamiltoniano, que é conhecido como "hamiltonia-

no de spin" ou hamiltoniano efetivo.

O hamiltoniano de spin (no caso de elétrons únicos )

tem uma caraterística mui importante que é obtida da função de on-

da eletrônica do centro paramagnético. Esta função de onda normal-

mente é escrita como um produto de uma parte espacial e uma aparte

de spin:

1

q

e

s

F

F

IT

ir

ir

d

t

v

t

é

c

n

= Y.
esp spin

(1-8 )

assim, o cálculo dos elementos de matriz de um operador que atua

sobre ambas variáveis pode ser feito em dois estágios, isto ê, co-

mo um produto de integrações sobre as coordenadas espaciais e de

spin respetivamente. Se integramos sobre as coordenadas espaciais,

então teremos um operador que atua somente sobre as coordenadas de

spin. Assim os "coeficientes1.1 de um hamiltoniano de spin são "in -

tegrais sobre a parte espacial da função de onda", e os auto-valo-

res deste hamiltoniano são medidas de energia relativas à energia

do centro paramagnético na ausência de um campo magnético aplicado
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lógia com o aparecimento de estrutura em um espetro ótico atômico,

quando a degenerecencia dos niveis em um termo, é levantada pelo

efeito do acoplamento spin-orbita.Esta estrutura fina reflete um

splitting dos 2S + 1 niveis de energia, ainda na ausência de um cam

po magnético, por isso este fenômeno ê chamado o "splitting de cam-

po zero".

0 splitting de campo zero pode ser deduzido de duas

maneiras; uma, como um acoplamento dipolar de spins de elétrons (co-

mo é o caso das moléculas orgânicas em estados tripletes), e outra

maneira, é a partir da discussão da teoria do tensor g, ao consi -

derar-se até segunda ordem o efeito do acoplamento spin-orbita. Ê£

te é o caso dos íons dos metais de transição, onde os efeitos de -

vido ao acoplamento spin-orbita são apreciáveis e há freqüentemen-

te uma sijnetria razoavelmente alta, tal que, o acoplamento dipolar

é relativamente pouco importante.

Se concentramos nossa atenção sobre um sistema com

dois elétrons desemparelhados S, e §_ então, pode-se escrever o ha

miltoniano para a interação dipolar entre estos spins, como:

SS
(1-13)

onde r, é a distancia entre os dois elétrons.Esta equação pode ser

expandida em termos das componentes dos operadores de spin e do ve -

tor r. Também pode-se reformular (1-13) em termos do spin total ê

(S\ + &2^' e s u a s componentes $. (5,. + S-i) ( i=x,y,z). Logo (1-13)

fica na forma:

'SS 2r5
<r2-3y2>sj (r2-3z2)S2 - 3xy

x y y x 8 y 8 « + 8 - s y ) " 3 z x ( S z S x + s x s
2

) J

(1-14)

Agora fazendo uma média sobre todas as posições r, e

J (r = r. - r-) dos dois elétrons, o resultado final, é uma hamil-

toniana em termos do spin total S, que tem a forma da equação com-

pacta (1-12). E onde os elementos D.. do tensor de acoplamento dos

spinsr estão dados por a relação:
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aqui a média é sobre a parte espacial da função de onda eletrônica

Este tensor será diagonal em algum sistema de eixos

determinado pela simetria do centro paramagnético. Neste sistema de

eixos o hamiltoniano i escrito como:

ss
(1-16)

onde -X, -Y, -Z são os valores principais do tensor D, e se cumpre

a condição X + Y + Z = 0 , ou seja o tensor D é de traço nulo o que

se observa em (1-15).

Se definimos: D = ̂  (X+Y) - Z e E = j (Y-X), então

(1-16) fica:

(1-17)

Ambas formas de Hc~, (1-16) e (1-17) sao de uso co-

mun, porem, a ultima e mais útil para se ver o efeito da simetria

do centro .

Em cristais com espécies nucleares de spin nuclear

não nulo, os espectros de RPE apresentam splitting adicionais ou a-

largamentos das linhas de ressonância. Estas estruturas no espec -

tro surge da interação, do spin do elétron desemparelhado com os

momentos magnéticos nucleares; e a chamaremos de "estrutura hiper-

f ina". Esta-interação chamada "interação hiperfina", e que-ian (1-9)

é identificada pelo operador MHF, é descrita por um termo da forma

(1-18)

onde a soma extende-se a todos os núcleos acoplados com o spin do

elétron desemparelhado. Ã, é um tensor que representa o acoplamen-

to entre os vetores momento angular do spin do elétron e do núcleo

A magnitude da interação hiperfina (no caso de campos grandes)é da
-2 -1

ordem de 10 cm
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Em muitos casos o modelo hiperfino resultante, per -

mite avaliar com gran detalhe a distribuçãc espacial do elétron de-

semparelhado sobre o centro paramagnético. Também a interpretação

de um espectro de RPE que mostra estrutura hiperfina/ pode freqüen-

temente levar ã identificação da espécie paramagnética; e em sis -

temas apropriados, pode ser possivel determinarem-se a forma e o -

rientação da espécie paramagnética com razoával precisão. Pode-se

concluir pelo dito, que os spin nucleares atuam como sondas que são

sensitivas à magnitude e direção do campo devido ao elétron desem-

parelhado. E assim nos permitem medir a "densidade de spin do elé-

tron desemparelhado" em vários pontos do centro paramagnético.

Voltando a (1-18), o tensor de splitting hiperfino

(hfs) Ã, que freqüentemente é anisotropico, é interpretado caro uma

resultante de dois efeitos devido a que a interação entre o elétron

desemparelhado e os núcleos surgem de duas formas bastantes dife -

rentes.

A primeira ê essencialmente a interação clássica de

dois dipolos pc e pT, os momentos magnéticos do spin do elétron e

do núcleo respetivamente, e têm a forma:

"dip -egengn{
f.S 3(1.r) (S.r)

5 (1-19)

que e semelhante a (1-13). Agora r, é a distancia entre os dipolos

q , é o fator-g nuclear e 6 é o magneton de Bohr nuclear. Esta in-

teração e sensivel ã simetria da função de onda do elétron desem -

parelhado, desde que sua magnitude depende do ângulo entre as di -

reções do orbital ocupado pelo elétron e o campo externo aplicado.

Consequentemente (1-19) ê denominada "interação hiperfina dipolar"

É esta interação que da lugar ã possibilidade de se

determinar a orientação de uma espécie paramagnética em uma ride

sólida.

De maneira similar a corao se opero com Hgs, (1-19) con

duz a um operador equivalente que pode ser escrito na forma:

o
a

'ani
(1-20)

onde A ., é um tensor simétrico de traço nulo.

Devemos observar que se a interação do spin do elétron
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desemparelhado se dá com vários núcleos de spin não nulos, então a

expressão (1-20) deve ser escrita como uma soma sobre todos estes

núcleos.

Os elementos diagonais do tensor Ã . são obtidos da

expressão:

an"i = (1-21)

e os elementos fora da diagonal são dados pela expressão:

(1-22)

onde <>, significa uma integração sobre a parte espacial da função

de onda eletrônica, devemos observar que esta integração é feita

sobre todo o espaço exceto em uma pequena região era torno do núcleo

que se esta considerando.

A segunda forma de interação hiperfina i não clássi-

ca e i conhecida como a interação de "contacto ou de Fermi" porque

esta interação depende da presença de uma densidade de spin desem-

parelhado, na posição dos núcleos. Pelo fato dos orbitais atômicos

p, d, e f, terem planos nodais passando pelos núcleos, somente elé-

trons em orbitais "s" serão considerados. Este tipo de interação é

"isotropica", isto ê, não depende da orientação da espécie paramacj

nética no campo externo aplicado.

Esta interação, foi introduzida por Fermi em um tra-

tamento relacionado com a interação hiperfina atômica, e é da for-

ma:

con
(1-23)

onde 6(r), ê a função delta de Dirac e impõe a condição que r = 0,

quando integramos sobre as coordenadas do elétron.

A expressão (1-23) conduz a um operador equivalente,

qus pode ser escrito na forma:

iso
(1-24)
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"constante de acoplamento hiperfina isotropica"

e está relacionada à densidade de spin do elétron desemparelhado
2

|r(0),' nos núcleos pela expressão:

- §*• egengn Y<0) (1-25)

i) Como foi dito JY(O)'| , é não nulo se o elétron desem

parelhádo está era um orbital "s" ou "a" no caso de um orbital mo -

lecular.l

Logo, pode-se concluir que a interação hiperfina H _

pode ser escrita como:

JO

eo

xe

DS

i-

HHF " Hani iso (1-26)

então de (1-18), (1-20) e (1-24) se conclue que;

X. ai ü ani,i

onde U, ê uma diadica unitária.

Uma observação importante é que, a parte isotropica,

da interação ê sempre mantida, quer a espécie paramagnêtica encon-

tre-se em uma ride rigida ou esteja reorientando-se rapidamente em

um meio fluido; enquanto que as componentes anisotropicas, que con-

tribuem por inteiro em um sistema rigido, podem ser promediadas a

zero se a espécie paramagnêtica está reorientando-se suficientemen

te rápido.

Até aqui descreveu-se mui ressumidamente os primei -

ros três termos do hamiltoniano de spin (1-9). Estes termos são u-

sualmente os dominantes para a interpretação de um espectro de EPE.

Para espécies paramagnêticas que contenham núcleos

coin spin I maior ou igual a um, pode haver outra contribução às e-

nergias dos niveis hiperfinos. Esta contribução ê devido ao momen-

to quadrupolar nuclear e seu efeito no hamiltoniano (1-9), ê repre

sentado pelo operador Ho de interação quadrupolar nuclear.

Este operador tem a forma compacta seginte:

4) (1-27)
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onde Q./ é o tensor de acoplamento quadrupolar e a soma é sobre to

dos os núcleos com spin I. maior ou igual a um. A magnitude desta

interação e da ordem de 10 a 10 cm Em geral um efeito forte

desta interação em um espectro de RPE é relativamente raro, por isso

não vamos considerar este efeito com muito detalhe.

Esta interação não envolve o spin do elétron expli -

citamente e portanto em primeira ordem não tem efeito sobre a fre-

qüência de uma transição de RPE. Mais quando as energia* dos níveis

hiperfinos são calculados até ordem mais altas, a interação quadru

polar causa um deslocamento nas freqüências de transição, e em ca-

sos extremos é possivel terem-se intensidades apreciáveis em cer -

tas transições "prohibidas". O efeito quadrupolar pode ser obser -

vado mais diretamente em experiências de ENDOR (dupla ressonância)

onde pode realmente existir um splitting.

Outra interação que alguma vezes i considerada em um

hamiltoniano de spin, é a interação Zeeman nuclear H~ , que repre-

senta a interação entre o campo magnético externo aplicado íí coro o

momento angular de spin dos núcleos.

Este termo pode ser desprezível para a maioria dos ca

sos de RPE, porém pode ser importante em experiências muito preci-

sas, já que esta interação pode causar uma pequena assimetria do

modelo hiperfino,.o que permiteria determinar-se a sinal de certos

parâmetros magnéticos. Esta interação Zeeman nuclear tem a forma:

E
T

F
t

n

c

Zn - I
i

(1-28)

onde a soma se extende a todos os núcleos com spin nao nulos.
- - 4 - 1

A magnitude desta interação e da ordem de 10 cm ,

por esta razão é considerada desprezível em uma analise de RPE, ex-

ceto quando se considera efeitos de segunda ordem na i: teração hi-

perfina nuclear.

Ressumindo podemos dizer, que usualmente um espectro

de RPE pode sêr descrito de uma maneira relativamente simple em ter

mos de transições entre niveis de energia que são auto-valores de

um hamiltoniano que contenha somente operadores de spin. Os coefi-

centes dos vários termos dos operadores de spin nesta hamiltoniana

podem ser considerados como parâmetros que são medidos do espectro

E o sucesso da espectroscopia de RPE na determinação de estruturas

eletrônicas i medido pela concordância obtida entre os parâmetros
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observados do hamiltoniano de spin, e os valores calculados a par-

tir do modelo teórico de estruturas eletrônicas moleculares.

1.4 FORMAS VE LINHAS EM RPE

o

ar

e

a

o

s

s

O comportamento dos spins com o tempo pode ser estu-

dado, tanto analizando-se a largura da linha de RPE, ou a forma da

linha de absorção, ou observando-se diretamente o comportamento de

pendente do tempo ou relaxação dos spins. A largura de uma linha de

RPE está relacionada ã incerteza em energia dos estados do spin e

por meio do principio de incerteza este pode ser re'lacionado a os

tempos de relaxação do spin.

As formas das linhas em espectros de RPE fundamenta^

raenta depende da natureza da espécie pararoagnética que absorve ener-

gia e de sua vizinhança. Para obter informações do estudo das for-

mas de linhas, deve-se inicialmente identificar as varias fontes de

campo magnético local.

Interações magnéticas estáticas locais se adicionara

ou subtraem ao efeito do campo magnético externo aplicado. Porque,

a freqüência de absorção associada a um espectro de RPE e dependen

te do campo estático aplicado (ver eq. 1-4), os campos locais cau-

sam um deslocamento da freqüência ou do campo no espectro que esta

sendo observado. Se os campos estáticos locais podem tomar um nú -

mero finito de valores diferentes, então diferentes spins estarão

sujeitos a campos efetivos diferentes e suas linhas espectrais são

"deslocadas em freqüência" por quantidades diferentes, dando lugar

assim a uma estrutura multiplete no espectro. Se o campo estático

local difere de particuia a particula de uma maneira continua en-

tão os deslocamentos em freqüência não são distintos, e as linhas

espectrais são "alargadas inhomogeneamente", isto é, a aparente lar-

gura de linha consiste na superposição de muitas linhas não res sol.

vidas.

Se as interações magnéticas são dependentes do tempo

(devido ã dependência com o tempo da separação ou da orientação dos

momentos magnéticos que interagem}, então os efeitos inhomogeneos

mencionados acima tendem a promediarse, este promedio chega a ser

mais efetivo se é incrementada a razão do movimento. A largura da

linha então diminue, e este efeito é chamado estreitamento por mo-

vimento ("motional narrowing"). 0 alargamento da linha que se ob-

tero de campos locais dependentes do tempo é chamado "alargamento}»
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mogeneo".

Assim, o estudo de formas de linhas em espectros de

RPE, permite entender os diferentes processos de relaxação que po-

de ter a espécie paramagnética, saber se o alargamento das linhas

surge de efeitos de intercâmbio, de efeitos dipolo-dipolo ou outras

causas, saber se a linha e homogênea ou inhomogenea e assim pela

frente.

Picos de absorção observados em RPE freqüentemente

se aproximam de uma função Gaussiana, ou de. uma função Lorentziana

ou de uma combinação de ambas, dependendo do grau de contribução de

qualquer dos segintes efeitos: a) a interação de cada dipolo ele -

trônico com todos os outros dipolos eletrônicos e nucleares na a-

mostra e com as moléculas diamagnéticas das vizinhanças (são as in-

terações spin-spin e spin-rêde), b) o efeito dos movimentos de vi-

bração, rotação e translação destas espécies e do intercâmbio de

elétrons entre elas, c) reações químicas das espécies paramagnéti-

cas. Todos estes efeitos estão sujeitos ã influencia de um campo

magnético estático e um campo magnético oscilanta.

A expressão analítica para uma linha de absorção Gaus -

siana como uma função da intensidade do campo magnético é:

H-Hn
YG(H) - ym expi (-Ln2) ( -r—- )}

7 7

e a expressão correspondente para uma linha Lorentziana é:

(1-29)

t

c

c

' c

r

r
e

c

c

i

YL(H)
rm (1-30)

1 + {
H-H-

onde y , denota a amplitude máxima obtida em ambos casos no centro

da linha (onde H « H Q ) . A quantidade AH. ,2 é a largura da linha en

tre os pontos correspondentes a metade da amplitude máxima (ym/2).

Ordinariamente o que é detectado experimentalmente é

a primeira derivada da linha de absorção, e o parâmetro obtido dês

tes espectros é a largura da linha pico a pico AH , a qual é re -

lacionada a AH. ,, para o caso de formas de linhas Gaussianas pela

expressão:
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AH = 1.1776 AH
PP PP (1-31)

e para o caso de formas de linhas Lorentzianas:

AH1/2
= ( 3 AH

PP
1.7321 AH

PP
(1-32)

Na figura 6, mostramos uma forma típica de linha de

absorção juntamente com sua primeira e segunda derivadas, também é

mostrado o significado dos parâmetros AH. <„ e AH

Quando se faz um estudo dos parâmetros magnéticos a

partir da analise das formas de linhas de um espectro de RPE, o re

sultado é considerado positivo quando se logra obter uma superpo -

siçio perfeita entre um espectro simulado e o espectro experimen -

tal. Ao ser feito este estudo deve-se levar em conta algumas con -

clusões importantes extraidas de trabalhos feito neste sentido: a)

o uso de formas de linhas Gaussianas é adequado somente quando ; se

obtém experimentalmente linhas de largura considerável, de tal ma-

neira que não possa resolver pequenas interações hiperfinas, b) a

practica de se atribuir a outras espécies os pequenos desvios de un

espectro simulado ao ser comparado com um espectro experimental po

de levar a conclusões erradas a menos que se tome um gramde cuida-

do nestas explicações, c) uma simulação exata exige um conhecimen-

to dos tensores fator-g, e hiperfinos, e considerações em torno da

largura das linhas que compõem o espectro de RPE.

Algumas vezes as formas de linhas de um espectro de

RPE, não são Gaussianas ou Lorentzianas (por ex. moléculas em flul̂

dos, metais etc), neste caso é preciso fazer-se um cálculo da ex -

pressão da forma de linha. O tratamento matemático destes cálculos

geralmente apresentam grandes dificultades, por isso, é necessário

fazerem-se algumas aproximações, para no fin. poder-se chegar a uma

expressão da forma da linha de absorção. O problema todo consiste

em calcular-se x" a parte imaginaria da susceptibilidade complexa,

x " X1 - ix", porque esta parte descreve a potência absorvida pela

espécie paramagnética (a parte real x' esta relacionada ã disper -

são) .

Referencias onde pode ser encontrado com mais deta -

lhe os tópicos cobertos neste capitulo é dado no final diste tra -

balho com o titulo "Referencias Gerais".
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CAPÍTULO 2

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

2. / CRISTAIS USAPflS

Para o presente trabalho foram quatro (4) os cristais

usados, a continuação descreveremos suscintamente as caraterísti -

cas de cada um de eles:

a) Cristal "A" : KC1 + 10 K C N,' aqui o carbono e o nitrogênio

do cianêto de potasio estão em suas porcentagem, de abundância,

natural isto ê, 98.9% de 1 2C, 1.1% de 1 3C, 99.63% de 14N e 0.37%

de 1 5N.

KC1 + 2x10" K C N, com as mesmas caraterísti -

cas que o cristal "A

c) Cristal "C" : KC1 + 2x10
13

-3 13 14K C N, com uma porcentagem aproxi-

mada de 90% do isotopo •"""C.

Todos estes cristais forom obtidos no laboratório de

crescimento de cristais da Universidad*de Utah, não temos detalhes

referentes ao crescimento dos dois primeiros tipos dé cristal; com

respeito ao terceiro cristal temos a seginte informação (referente

a seu crescimento), a substância fundida mostrou uma intensa côr

amarela ao ser dopada com cianêto de potasio, o que não é típico

para fusão contendo KCN, esta anomalia no crescimento do cristal

foi atribuido ao KC1 por conter impurezas com gramdes quantidade de

oxigênio. Esta também deve ser a razão pela qual este cristal é li-

geiramente opaco.

d) Cristal "D" : KCl + 10-2 K 1 6O 1 2C 1 4N, este cristal foi obtido no

laboratório de crescimento de cristais de nosso departamento pe_

Io método de Kyroupoulos. Detalhes sobre crescimento de cristais

em nosso departamento pode ser encontrado na tese de doutoramen

to de Rene Robert (Inst, de Pis. e Quim. de São Carlos, USP).

Alguns dos cristais forom hidrogenados e/ou Deutera-

dos, o processo de hidrogenação utilizado está explicado na tese

referida acima.

2.2 OBTENÇÃO VOS CENTROS PARAMAGNÉTIC0S

A técnica usada para a produção de centros paramag -

t

l

n

\

t

c

r
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néticos em nossos cristais foi a de irradiação. Como sabemos o efed

to de irradiação ionizante sobre cristais íonicos tais como halo -

genetos alcalinos é produzir diferentes tipos de defeitos e dis -

locações na rede. Muitos dos resultados do dislocamento de átomos

ou Ions, produzem vacâncias que podem ser lugares nos quais outras

espécies cargadas podem ser atrapadas.

Os tipos de irradiação mais comunroente usados são :

raios-gamma, raios-X e ultravioleta. Nós usamos para a criação de

nossos radicais os dois últimos tipos. A irradiação com raios-X a

90 KV, 15 mA, foi feita â temperatura ambiente, a exposição do cris

tal/ que era coberto com folha de alumínio, foi de aproximadamente

15 minutos. Devido ã energia desta irradiação se produziam em nos-

sos cristais além dos centros que tínhamos interesse, outros cen-

tros também pararoegnêticos, e centros F em gramdes concentrações .

Assim os espectros de RPE observados foram na maioria das 'vezes de-

masiado complexo*e portanto difíceis de interpretar.

0 processo que mais usamos foi o de irradiação ultra

violeta, porque neste caso só formavam-se os centros que estamos in-

teresados em estudar. A irradiação foi feita com lâmpadas de mer -

curió de alta pressão Osram HBO 500 W ou 100 W, o tempo de ilumi -

nação dependia da potência da lâmpada.

A temperatura do cristal ao ser irradiada tinha gran

de influencia na produção dos centros paramagnéticos, assim:

a) Irradiação a temperatura ambiente durante intervalos de tempo

variáveis entre 1 - 4 horas deu os segintes resultados:

Cristais "A" não foi produzido nenhum centro.

Cristal "C" : foi produzido um centro que por enquanto o chama-

remos "centro I".

b) Irradiação a temperatura de nitrogênio liquido (77 °K) tanbem em

intervalos de tempo variáveis foi feito com o cristal colocado

dentro de um criostato (do qual falaremos na próxima seção) deu

os segintes resultados:

Cristal "A" t "centro IV"

: "centro IV" e "CENTRO V"

: "centro II" e "centro III", que depois de um ana

ealing desapareciam e se criava o "centro I".

: "centro V", que depois de um annealing desapare-

cia e se criava o "centro IV"*

Também foi usado a técnica de bombardeo de elétrons

com o cristal "C" (feito no CBPF) porém neste caso o cristal não

Cristal "B"

Cristal "C"

Cristal "D"
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mostrou a existência de nenhum centro paramagnético.

Tentamos produzir o centro XV no cristal "C", para is

to o cristal foi posto em uma solução de água destilada e florais de

recristalizado foi sometido a irradiação ultravioleta a 300 °K e a

77 K, porém em nenhum dos casos foi produzido alguns dos centros

paramagnêticos mencionados acima.

i.3 MEPIPA PA TEMPERATURA

Usamos dois processos diferentes para medir as tem -

peraturas das amostras, em cada um dos casos os cristais tinham for-

mas geométricas diferentes. A continuação descreveremos cada pro -

cesso:

a) Para as medidas no intervalo de 370 - 77 °K, foi usado uma ter-

mopar de cobre-constantan e a tabela de conversão voltagem-tempe -

•ratura foi a do Handbook of Chemistry and Physics (The Chemical Rub-

ber Publishing CO. USA). 0 detector foi montado na parte interior,

de um dedo frio tal como está' mostrado esquemati camente na figura

1, também se observa na mesma figura a posição 3a resistência que

permita mudar a temperatura do sistema. Um desenho detalhado é mos_

trado na figura 3.

Este conjunto mostrado na fig. 3 é colocado na par-

te central do criostato mostrado na figura 4, de tal maneira que o

extremo do dedo frio ficava aproximadamente na parte central do tu

bo de quartzo do criostato. Aqui fazemos menção de que o criostato

e seu sistema de controle de temperatura foi totalmente idealizado

•m nosso laboratório de Ressonância Magnética.

Assim a amostra colocada no extremo do dedo frio po-

dia s«r irradiada a qualquer temperatura maior o igual a 77 °K. Ês

te mesBO sistema permitia saber a temperatura em que se media o es-

pectro de RPE, sÕ que, no caso em que queriamos saber o efeito das

temperaturas menores que 300 °K sobre o cristal, levávamos este â

temperatura de interesse e depois mediamos seu espectro de RPE a

77 °Kj isto porque os espectros mostravam melhor ralação sinal/rui

do e portanto melhor resolução a 77 °K.

b) Para medidas no intervalo de 77 - 4.2 °K, usamos um tezudator da

Allen-Bradley (100 (J). A calibração do tennis tor foi feita com a

fórmula d« Zimmerman-Hoare usando três valores conhecidos resistên

cia-temperatura. 0 termistor foi colocado na parte externa de ua

dos lado* da cavidade rectangular que continha a amostra, ân torno
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FIGURA 1.- Esquema do dedo frio (não em escala). A leitura da ten-

são do termopar foi feito com um voltimetro HP 410C. A corrente na

resistência era controlada por um varivolt. A amostra ficava colo-

cada na extremidade do dedo frio, bem próximo ao termopar.
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FIGURA 2.- REPRESENTAÇÃO ESQUEMATICA DO SIST3MA DE CONTROL DE TEM-

PERATURA Np INTERVALO DE 4.2 - 77 °K. O termistor é preso com índio

na parte inferior da lateral externa da cavidade. A amostra ficava

na parte interna da cavidade, no mesmo lado que o termistor.
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FIGURA 3.- Desenho da vareta que tem em sua extremidade o dedo frio

o qual pode mudar de posição ao ser colocado dentro do criostato.
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ras maiores que 77 °K.
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desta cavidade, usando fio de' constantan de 0.3 nun de diâmetro.Foi

feita uma montagem que permita mudar a temperatura do sistema usan-

do-se uma fonte de corrente D.C, e aplicando valores de correntes

comprendidos entre 0 - 100 mA.

A teitura da resistência foi feita com uma ponte de

resistência Keithley Modelo 520, que é ideal para os casos em que

dissipamos somente nanovatios de potência na amostra. Esta ponte é

acompanhada de um Sensor Terminal Modelo 5201 que permite uma co -

neção conveniente do termistor. A figura 2, mostra esquematicamen-

te como funciona este sistema de controle de temperatura.

Neste intervalo de temperatura foi usado um criosta-

to Janis tipo DT 1406 equipado com janelas de quartzo. Na parte in-

terior diste criostato ia uma camisa metálica fechada e totalmente

inmersa em hélio líquido. Dentro da camisa que continha a cavidade

se tinha um ambiente de gas hélio para facilitar o esfriamento da

cavidade e portanto da amostra.

Quando precisamos trabalhar a temperaturas menores

que 4.2 K, não usávamos mais a camisa metálica, neste caso a cavi^

dade encontrava-se inmersa em hélio líquido. Procedia-se ao bcrobeio

do hélio até atingirem-se valores entre 10 - 20 mm de Hg para a

pressão de vapor de hélio líquido; a temperatura era estimada usan

do-se o gráfico pressão de vapor-temperatura do Cryogenic Data Book

by Chelton and Mann, pag 49 (University of California Rad. Lab.).

i.4 ESPECTROSC0PIA INFRA-VERMELHA E (JTICA

Antes e após 'a irradiação dos cristais mediamos seu

espectro de absorção infra-vermelha com um espectrofotometro Per-

kins-Elmer modelo 180, operando no intervalo de 4000 - 180 cm , e

o espectro de absorção ótica, com um espectrofotometro Cary modelo

17, operando no intervalo 2500 - 210 my. Estas madidas forom feitas

sempre a temperatura ambiente.

As medidas no infra-vermelho "antes" da irradiação ,

permitem-nos fazer as segintes conclusões:

a) 0 cristal "A", mostra os picos de absorção correspondentes ao

£on CN~ na região de energias 2350 - 2000 cm , além de outros

picos de intensidades menores e em outras regiões de energia ' .

Enquanto que o cristal "B" além de mostrar a absorção do CN , a

presenta também a absorção do íon CNO~ na região de energias,

2200 - 2110 cm" , porém, com uma intensidade bem menor que a
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b) Com o cristal "C" as medidas obtidas, com uma largura de banda

espectral que variava entre 2.0 + 1.0 cm" , mostram no interva-
lo de 2500 - 2100 cm os picos de absorção dos iõns:
J-*CN , "^CNO - i J ™ « 5'b

1 2CN~

e ~~CNO "'", sendo que, as intensidades dos pi-

cos dos CN são menores que as correspondentes aos do CNO~. Is-

to é explicado porque o sal de KC1 desta amostra tinha impure -

zas adicionais com oxigênio, como já foi mencionado na seção 2.1

deste capítulo. Outros picos de absorção de intensidades variá-

veis forom observados nos segintes intervalos de energia: 3460-

3270 cm"1, 1340 - 1278 cm"1, 1211 - 1180 cm"1 e 670 - 580 cm"1.

A identificação destes picos de absorção é facilitada se os com

paramos com os resultados de Schettino e Hisatsune eni seu es-

tudo de impurezas isotopicas contendo varias combinações dos i-

stftopos de carbono, nitrogênio e oxigênio, em matrizes de KCl.

c) 0 cristal "D" mostra os picos de absorção dos iôns CN e CNO~ ,

onde os picos correspondentes ao CNO são de intensidades maio-

res que os correspondentes ao CN . Além disso, se obtêm outros

picos de intensidades variáveis em outras regiões de energia.

A identificação de alguns picos de absorção com im -

purezas que não sejam CN ou CNO , pode ser feita comparando-se com

as absorções de impurezas iônicas em cristais de cianeto de pota -

sio 7.

Depois de feita a irradiação ultra-violeta nos cris-

tais (durante aproximadamente 4 horas) as medidas no infra-verme -

lho mostrarom:

a) Os cristais "A" e "B" não mudam seus espectros de absorção.

b) O cristal "C" repete também seu espectro anterior com somente,

duas mudanças: desaparece o pico de absorção correspondente a

energia 1184 cm , e o pico de absorção correspondente à ener-

gia 632 cm tem sua intensidade diminuida. Na figura 5 I mos -

trado o espectro de absorção infrarvermelha do crisfal HC".

c) O espectro do cristal "D" não sofre nenhuma modificação.

As medidas de absorção ótica foram feitas somente com

o cristal "C", tanto antes como apôs ser irradiado a temperatura ,

ambiente, e o seginte resultado foi observado:

a) Antes da irradiação o espectro mostrou uma banda de absorção com

dois máximos: um a 252.5 mp e outro a 286.5 my, próximos â ban-

da fundamental.

b) Depois da irradiação, o espectro mostrou os dois máximos obser-
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200 250 300
comprimento de onda (m p)

FIGURA 6 . - Espectro de absorção ót ica do KC1 + 2xlO~3 K13CN (cri«

tal "C") . Antes ( ) e após ( ) de i r r a d i a r - s e a amostra co

lur ultra-violeta. Note-se que após da irradiação aparece um novo pico a 196 mt
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vados anteriormente, porém, o pico produzido a 252.5 inp aumenta de

intensidade, enquanto que o outro pico diminue. Também é detectado

um novo pico de absorção a 196 my, sobre a banda fundamental. A fi_

gura 6 mostra o espectro de absorção ótica do cristal "C".

"Suspeitamos" que os! resultados, mostrados pelo es -

pectro de absorção ótica, estejam relacionadas com a formação do

"centro I" pelas segintes razoes:

a) O espectro de absorção ótica correspondente à molécula CNO° ob-
Q Q

tidos por Dixon e posteriormente por Bolman et ai, mostram
picos de absorção em outras regiões de energia, e

obtidob) O espectro de absorção ótica correspondente ao Ion CN

por Heyden e Fischer mostra três picos de absorção também em

outras regiões de energia.

Z.S ESPECTRÕSC0P1A VE ÜPE

Nossas medidas dos espectros de ressonância forem fei

tas em dois estágios: 1) no intervalo de temperatura de 370 - 77°K

foi usado o sistema tradicional de deteção homodino e, 2) no inter

valo de temperatura de 77 - 1.6 K, se usou o sistema de deteção

guperheterodino.

Em ambos estágios foi usado um espectrômetro Banda-X

tendo como fonte ' .'geradora de microondas um klystron Reflex V265,

que opera no intervalo de freqüência de 8.5 - 9.6 GHz, e com potên

cia de salda variável entre 660 - 800 mw.

Nesta técnica de espectroscopia, a medição dos espec

tros é feita a freqüência constante e se varia o campo magnético

aplicado. Ao contrario da espectroscopia ótica, onde se varia o ta-

manho do quantum de radiação para ajustá-lo ã separação dos niveis

de energia, em ressonância magnética a separação dos niveis de ener-

gia é variado até igualar ao quantum da radiação eletromagnética .

Assim, o espectro é graficado como uma função do campo magnético e

a separação entre pontos do espectro são frequentementes apresen -

todos em unidades de campo magnético.

Outra caraterística do espectro graficado é determi-

nado pelo espectrômetro, jã que este traça a primeira derivada da

linha de absorção e não a absorção mesma. Algumas vezes a segunda

derivada ê graficada, porque em alguns casos facilita a medida dos

parâmetros magnéticos. Formas típicas destes gráficos é mostrado na

figura 7.
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FIGURA 7.- Apresentação de um espectro de RPE: a) linha de absor •

ção, b) primeira derivada da linha de absorção, c) segunda deriva-

da da linha de absorção.
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O espectrômetro usado em nossas medidas consiste de

um imã Varian de 12" . Foi inteiramente montado em nosso laboratô:-?

rio; um diagrama de bloco mostrando suas diversas componentes ê nos

trado na figura 8.

Como jã foi dito nosso trabalho é feito em dois es -

tagios, a continuação descreveremos os fatos principais de cada um

de eles:

1) Medidas no intervalo de 370 - 77 °K, com as seguintes caraterís_

ticas:

a) As amostras eram clivadas com formas geométricas de um para-

lelepipedo rectangular de dimensões 0.5x0.5x1.5 cm.

b) Usou-se uma cavidade cilíndrica Varian TEQ, modelo V-4535.

c) 0 campo magnético de modulação foi de 100 KHz,

d) O ganho dependia da temperatura em que se trabalhava, mais

sempre foi precisso alto ganho devido S baixa concentração dos

centros que se tinha a detectar.

e) A calibração dos valores de campo magnético nos espectros, é

feito usando-se como marcador DPPH (g = 2.0036) e conhecendo-se

a relação Gauss/cm.

Uma das medidas inicias, foi para estimarem-se as ccn

centrações dos centros paramagnêticos produzidos, isto foi feito por

comparação entre os espectros (medidos simultaneamente)rdo centro

de interesse, e de pó de DPPH com uma concentração conhecida. Assim
14 - 1015se estimouque a concentração erá de "aproximadamente" 10

spins/cm , dependendo do centro que se media.

Até a temperatura de 77 K, os espectros de RPE de to

dos os centros paramagnêticos mostravam um comportamento isotrôpi-

co, isto é, não mudavam ao variar-se a orientação do campo magné -

tico aplicado. Como a freqüência,de operação do klystron é conhe -

cida o cálculo do fator-g isotrópico (eq. 1-11) é direto.

Para fazer-se este cálculo, medimos a separação (SH)

entre o centro de simetria do espectro (H) e a posição da linha co-

rrespondente ao marcador DPPH (HQ), isto foi possível porque ambas

sinais forom observadas simultaneamente. Então, da condição de res-

sonância (1-4) se obtém:

hv (2-1 )

onde g D P P H " 2.0036, g é o fator-g isotrópico desconhecido

H
— D P P H —-- — - - , „ - _, *
+ <5H ( o sinal depende de H .ser menor ou maior que HQ) .
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Logo de (2-1) se obtems

g - 2.0036 ( 1 ±
n (2-2 )

Os parâmetros hiperfinos isotrópicos foram determi -

nados, medindo a posição de cada uma das linhas e depois tomando-se

as diferenças respetivas.

2) Medidas no intervalo 77 - 1.6 °K, com as seguintes carateríâtica

a) As amostras eram clivadas em formas de lâminas finas de di -

mensões 0.1x1.0x2.0 cms.

b) Foi usado uma cavidade retangular de modo TE202' a anostra e r a

colocada encostada no lado lateral de menor largura, e susten -

tada por isopor gue enchia a cavidade. Sempre tomava-se o cuida

do para que a amostra ficasse no mesmo lado gue o termistor.

c) 0 campo de modulação foi de 100 Hz.

d) A fase da signal detectada sofria uma mudança de 90°, guando

as medidas eram feitas com a camisa metálica dentro do criostato

e) O ganho dependia da temperatura, mas o si.stema de deteção vi-

sado e as temperaturas de trabalho permitiam um ganho maior que

àqueles usados no caso das medidas no intervalo 370 - 77 °K.

As medidas neste intervalo de temperatura, mostravam

efeitos de saturação, sobretudo aquelas feitas entre 4.2 - 1.6 °K.

Foi precisso usarem-se níveis de potência de microondas muito bai-

xas, da ordem de um microvatio, e para a deteção da sinal, um sis-

tema superheterodino.

Um receptor superheterodino baseia-se no seguinte

mixtura um sinal com a saida de um oscilador local de maneira que

produz uma freqüência intermediária gue é então amplificada e de -

tectada.

No caso de RPE, o sinal de microonda de freqüência v0

que vera da cavidaJe é mixturada com a saída de um oscilador local (ou

tro klystron) de freqüência vL, e se produz a soma e diferença das

freqüências v. ± vQ. Em nosso sistema se tinha vL = v. ± 60 MHz; a

diferença ou freqüência intermediária (60 MHz) é detectada pelo mix-

turador e posteriormente demodulada para providenciar a sinal de

ressonância que é graficado na forma usual. Em tais freqüências aJ.

tas o ruido no cristal detector chega a ser desprecivel.

Campos de modulação de baixas freqüências podem ser vi-

sados neste sistema de deteção sem perda de sensitividade porque, o

ruido adicionado na freqüência de deteção (60 MHz) é desprezive.1.
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CAPÍTULO 3

ZESULTAVÔS EXPERIMENTAIS
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Neste capítulo vamos dar suscintamente os resultados

obtidos dos espectros de RPE de cada um dos cristais usados, e sua

discussão sera< feita: no próximo capítulo.

Todos os centros produzidos por irradiação a 77 °K ,

forom estudados somente nesta temperatura, enquanto que o "bentro I"

produzido por irradiação a temperatura ambiente foi estudado deta-

lhadamente até a temperatura de hélio líquido.

"A análise dos resultados do "centro I", é a parte

principal deste trabalho de tese". Os outros centros obtidos vão a

ser estudados futuramente no intervalo de temperaturas menores que

77 °K.

3. I CRISTAIS "A", "B" e "V"

Os espectros destes cristais foram tomados a 77 °K e

mostraram um comportamento isotrõpico. Portanto os parâmetros mag-

néticos correspondem a seus valores isotrôpicos.

Cristal "A" produz o chamado centro IV e identifica-

do como o radical HCN , os valores dos parâmetros magnéticos co -

rrespondentes a este radical são dados na tabela I.'

Cristal "B" produz o radical HCN~, e o chamado cen-

tro V identificado como o radical HCNO~, os valores dos parâmetros

magnéticos deste radical estão na tabela I e a forma dos espectros

de RPE é mostrado na figura 9.

Cristal "D" produz o radical HCNO~, a forma de seu es

pectro de RPE é mostrado na figura 10.

Um esquema dos níveis de energia a campo magnético cos

tante e as transições a freqüência constante estão mostrados na fi

gura 11.

Radica l

.HCN~

HCNO"

g i s o

2.0022

2.0041

AH
A i s o

137.01G

52.3|G

A*
A i s o

|6 .7 G

|9.7|G
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Radical

NCN"/NCNO"

CNN~/CNON~

2

2

giso

.0060

.0025

A

|1O

|38

Nl ;

iso

.O|G

.3|G

A

1 53

142

C
iso

.3|G

.3|G

A

|1O

1 7

N2
iso

.0|G

.0|G

Tabela II.- Constantes magnéticas isotrópicas corre£

pondentes aos radicais NCN~/NCNO" e CNN~/CNON~ a 77 °K. Devemos ob

servar que estes radicais contêm dois átomos de nitrogênio cada um

e que no caso do radical NCN /NCNO são equivalentes, enquanto que

no radical CNN~/CNON~ não são equivalentes. Aqui G = gauss.

Quando o cristal ê irradiado a temperatura ambiente,
2—

obtem-se o chamado centro I, identificado como o radical CNO . o

espectro deste radical a 77 K ê mostrado na figura 15 e foi obser

vado que tem um comportamento isotrõpico. Um esquema dos níveis de
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Tabela I .- Constantes magnéticas isotrópicas corre£ j

pondentes aos radicais HCN~ e HCNO~ a 77 °K. A i s o é a constante de j

acoplamento hiperfino isotrópico (1-24) e, o indice superior indi- j

ca o elemento do radical. Aqui G = gauss. í

3.2 CUJSTAL "C" í
t

i

Inicialmente apresentaremos os resultados, quando o

cris'lal é irradiado a 77 K. Os espectros de RPE tomados a esta tem-

peratura mostram um comportamento isotrõpico.

a) Produz-se o chamado centro II identificado como o radical NCN~

ou NCNO ; a tabela II mostra os valores dos parâmetros magnéti-

cos deste radical e seu espectro de RPE êmostrado na figura 12.

b) Produz-se simultaneamente o chamado centro III identificado co- I

mo o radical CNN ou CNON~; na tabela II são dados os valores de í

seus parâmetros magnéticos e seu espectro de RPE, tomado depois \

da destruição £o centro II, é mostrado na figura 13. j

Um esquema dos níveis de energia e as transições per j

mitidas a campo magnético constante para ambos radicais estão mos- j

trados na figura 14. j
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energia a campo magnético constante e as transições a

constante diste radical esta mostrado na figura 16.

Ao ser esfriado o cristal, o radical mostrava sime -

tria axial a 20 °K e simetria ortorrômbica a 1.6 °K. Espectros de

RPE a estas temperaturas são mostrados nas figuras 17 e 20. Na ta-

bela III têm-se os valores dos parâmetros magnéticos do radical con-

forme é mudada a temperatura do cristal.

T (°K)

77

20

1.6

g

gQ = 2.0005

g1( = 2.0050

ga = 1.9994

gx = 1.9984

g2 = 2.0004

g3 = 2.0050

Aani (9auss>

Ao =|46.6

a(l = ^8.1

ax = ±4.0

&x = ±6.0

a2 = ±2.0

a3 = +8.1

Aani ( 9 a u s s )

Afl =|14.O

a,, = i8.8

aa = -x4.4

a ! " HK4..1

a2 = +4.7

a3 - ±8.8

AH (gauss)

6.7

7.3

11.3

Tabela III.- Constantes magnéticas do radical CNO ~,

A 77 °K os valores dos parâmetros magnéticos são isotrõpicos. As

componentes anisotropicas dos tensores g e de splitting hiperfino,

(hfs) do nitrogênio e carbono mostram simetria axial a 20 K, sen-

do o eixo de simetria a direção cristalografica <111>? e simetria,

ortorrômbica a 1.6 °K. Os sub-indices denotados como 1, 2 e 3 in -

dicarn as componentes anisotropicas dos tensores em seu sistema de

eixos principais, dos quais falaremos no próximo capitulo.
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CAPITULO 4

VJSCÜSSÃÕ VOS RESULTAVOS

4.1 1NTKOVÜÇÃO

Achamos interessante falar inicialmente sobre algu -

mas generalidades levadas em conta para a identificação dos centros

paramagnéticos. Em nosso trabalho estamos interessados em mostrar,

como a correta interpretação do espectro de RPE de certos radicais

inorgânicos, nos permite, a partir dos parâmetros magnéticos deri-

vados do espectro, facilitar a identificação do radical e a deter-

minação de sua estrutura eletrônica.

Os radicais inorgânicos produzidos por irradiação são

geralmente espécies paramagnéticas formados a partir de certas im-

purezas que existem a priori no cristal irradiado, sua identifica-

ção ê facilitada quando o radical é formado por átomos de spin nu-

clear não nulo, e suas propriedades são determinadas esencialmente

por sua própria estrutura eletrônica na maioria dos casos inclusi-

ve quando o radical está em uma matriz.

0 efeito das vizinhanças algumas vezes é importante,

assim: para elétrons atrapados, tais como centro-P, a vizinhança é

de grande importância; para átomos ou £ons monoatõmicos pode ter

uma importância significativa; para o caso de radicais diatômicos,

o efeito principal da vizinhança é apagar em uma certa extensão qual

quer movimento orbital ou rotacional que esteje presente; e quando

consideramos radicais triatômicos ou mais complicados, os resulta-

dos nos sugerem que as propriedades do radical são determinadas pe

Ia própria configuração eletrônica do radical.

Geralmente a identificação de um radical produzido ,

por irradiação é o resultado de uma raixtura de considerações qul -

micas e predições teóricas, muitas vezes e tal como temos procedi-

do, a identificação é facilitada pelas informações obtidas do uso

de outra técnicas, como a espectroscopia ultravioleta ou infra-ver

me lha. Da técnica de RPE devemos observar os fatos seguintes para

obter informações importantes referentes ao radical:

a) A posição da linha que é expressa em função das componentes do

tensor fator-g (1-10), nos da* informação sobre a simetria do radi-

cal e a proximidade de estados excitados ao estado ocupado pelo ele-
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tron desemparelhado do radical.

b) 0 número de linhas, que no caso de ser linhas hiperfinas permi-

tenidentificar os núcleos e portanto alguns dos elementos que for-

mam o radical.

c) A forma da linha e sua largura, que informam qualquer cinetica

relacionada com algum tipo de relaxação.

De todas estas informações, são de interesse muito es-

pecial aquelas relacionadas com o conhecimento dos tensores hiper-

finos, já que existe uma relação direta entre a parte isotrópica

(1-25) e o caráter "s" do orbital atômico associado com o núcleo

respectivo, por outro lado a parte anisotropica (1-20) leva á de-

terminação da contribução do orbital atômico "p". Com estes resul-

tados pode-se dar uma expressão da função de onda do estado funda-

mental do radical, além de obter-se informação sobre outras cara -

terísticas do radical.

A identificação de nossos radicais foi feita seguin-

do-se o descrito acima, somente que em alguns casos nossas medidas

não nos permitiram ir muito longe nas considerações das proprieda-
2—

des ào radical; mais as medidas feitas com um dos radicais (CNO )
nos permitiu fazer uma série de cálculos e considerações referente

ã estrutura, função de onda, cinetica de reorientação e orientação

do radical na matriz hospedeira.

4.2 RAPICAIS: HCW" e HCUO'

Nosso objetivo inicial ao usar cristais de KC1 dopa-

dos com cianeto de potasio, foi o de estudar a molécula CN nesta

rede rigida. Nossa tentativa falho* porque apesar de se usar fon -

tes de irradiação de diferentes energia não foi detectada sua cri_a

ção. Mais o efeito da irradiação se manifestou produzindo outros

radicais paramagnéticos devido ã participação de outras impurezas

presentes na amostra.

Como já foi dito (sec. 2.2) os cristais de KC1 dopa-
12 -

dos com K CN, somente produzem centros paramagneticps quando sao

irradiados a 77 °K, um dos centros obtidos HCN~ {centro IV) já ti-

nha sido amplamente estudado por outros grupos de pesquisa 11*12*1f

A informação adicional encontrada por nós, é que este radical é ess

tavel até uma temperatura de 263 K.

Simultaneamente com o radical HCN , produzia-se no

cristal "B" outro centro paramagnético, cujo espectro de RPE na fi
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gura 9 é o par de tripletes de intensidade menor e cujo esquema de

níveis de energia é mostrado na figura lia.

A identificação deste centro foi feita a partir das

seguintes considerações:

a) 0 splitting em dois tripletes que é devido a uma interação hi-

perfina com um núcleo de spin I = 1/2, foi atribuído ao hidroge

nio, já que este elemento existe dentro da amostra na forma de

impurezas de Ions de hidróxido. Estes Ions sofrem uma descompos:L

ção por efeito da irradiação ultra-violeta:

hv (uv) + OH H + O

obtendose assim átomos de hidrogênio que se movem dentro da ride

b) Os tripletes são devidos a uma interação hiperfina com ura núcleo

de spin I = 1, e foi atribuido ao nitrogênio. Este elemento es-

tá" presente no cristal como parte dos Ions substitucionais CN~

ou CNO . Estes Ions atuam como armadilhas muito eficientes para

capturar os hidrogênics que se encontram na rede.

Assim, identificamos este novo centro como sendo o ra

dical HCNO" (centro V).

Este radical também foi detectado por Root et, ai

mais não o identificarom e o chamarom simplesmante centro II.

As medidas forom repetidas com o cristal de KC1 do -

pados com cianato de potasio (KCNO). O espectro de RPE obtido tem

a mesma forma e os mesmos parâmetros magnéticos que o corresponder»

te ao radical identificado como HCNO (centro V). Na figura 10 mos

tramos o espectro deste radical, que é isotrõpico a 77 °K.Isto sig

nifica que o radical está reorientandose rapidamente de tal manei-

ra que em média não existe contribução anisotrõpica a seus parâme-

tros magnéticos.

0 resultado obtido com o cristal de KC1 dopado com

KCNO, suporta a identificação previa, de que o centro V é o radi-

cal HCNO"

O hamiltoniano de spin do radical HCNO a esta tem -

peratura (77 °K) tem a forma:

(4-1 )

aqui g. , é o fator-g eletrônico isotrõpico í , é o spin do elétron
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FIGURA 9.- Espectro de RPE a 77 ° K do KC1

com luz ultravioleta. Os tripletes mais

rrespondezn ao radical HCNO".

~3

( C r Í S t a l "B<t) d e P o i s d e irradiado a 77 ° K

-rrespondem ao radical H O T e o s m e n o r e s c o _

u*.
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e S , é o campo magnético externo. A^gç) e A^sQ são as constantes de

splitting hiperfino (hfs) isotrópicas do hidrogêneo e nitrogênio

respetivamente e, t e í são os correspondentes spins nucleares .

Os valores das constantes magnéticas de (4-1) estão na tabela I.

Pelas experiências de annealing' foi observado que es

te radical ê estável até a temperatura de 237 °K, e que após de sua

destruição se forma o radical HCN (centro IV).

Se supomos que H esta na direção-z de um sistema de

eixos xyz, então (4-1) pode ser escrita como:

Hs - egisoHSz

(4-2 )

se a parte de spin da função de onda (1-8) é da forma:

IS ÍH1Sz' V i N
(4-3 )

e os auto-valores de S_, t e 1 são respetivamente: M
z z z s

±1/2

M? • ±1/2 e Hj » ±1, 0; então os níveis de energia do sistema de

spins na aproximação de campo magnético grande (eg, H >> queoutros

termos) é:

E - <*sl «s I V

ALoMsM? (4-4 )

aplicando as conhecidas regras de transição para RPE, AM = ±1,

AMT = 0, obtemos o esquema de transições mostrado na figura lib.

4.3 RADICAIS: NCN~/NCNO~ e. CNN~/CNCN'

.13.
Quando o cristal de KC1 dopado com X CN I irradiado

com luz ultra-violeta a 77 °K, seu espectro de RPE tomado a está

temperatura tem a forma mostrada na figura 12. Os dois quintuple -

tes que correspondem ao espectro do centro II tem as intensidades,

de suas linhas na relação 1:2:3:2:1, enquanto que os quatro triple_



A

r
A,

~ i

Í ' I
o

M

1 .
I /

i . a

\

•r-

.HM

1

/ !

A

o
- l

- l

0

1

. o
« 1

- 1

( b )

H

J\
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FIGURA 12.- Espectro de RPE do

cristal "C": KC1 4

depois de irradiado a 77

luz ultravioleta.

Os quintupletes correspondem ao

radical NCN~/NCNO~ e os triple-

tes de menor intensidade corres

pondem ao radical CNN~/CNON~.
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tes de intensidades bem menores são parte do espectro de um outro

radical (centro III) como veremos mais adiante.

Iniciaremos nossa discussão tratando de identificar,

a espécie paramagnética cujo espectro de RPE são os quintupletes:

a) 0 splitting em dois quintupletes é devido ã interação hiperfina

com um mícleo de spin I = 1/2, e foi atribuido ao elemento car-

bono que existe em grande abundância dentro da matriz sôlida.Foi

deixado de lado a posibilidade de que a interação hiperfina se-

ja devido ao hidrogênio, porque: o espectro de absorção ótica

deste cristal não mostra a existência de impurezas de hidróxi -

dos em quantidades detectaveis, e por outro lado não se produ -

zem os centros HCN (centro IV) ou HCNO~ (centro V) que não são

dificeis de se formar nesta temperatura. Se repiterom as medi -

das com cristais hidrogenados e/ ou deuterados e o espectro não

sofre nenhuma modificação. Também foi observado, que ao irradjar

os cristais dopados com K CN, estes ficavam com uma coloração,

azul uaito intensa, o que é um resultado típico em cristais que

contêm impurezas de hodrogênio em abundância razoável; enquanto

que ao irradiar os cristais dopados com K CN estes ficavam sem

nenhuma modificação de sua côr.

b) O splitting em cinco linhas de intensidades variáveis, é o re -

sultado de uma interação hiperfina com dois núcleos equivalen -

tes de spin 1 = 1 , tal como é mostrado na figura 14a. Estes nú-

cleos forom atribuido ao elemento nitrogênio.

Conhecendo-se * três elementos do radical e a ordem

em que devam estar enlazados, a "provável" cinética de formação do

radical seria:

hv (uv) + XN X + N (X, outro elemento )

N +
r CN

lCNO"

NCN

NCNO*
(4-5 }

qualquer destas duas estruturas NCN~ ou NCNO produz o espectro de

RPE que estamos análizando, esta ambiguedade seria levantada pelas

medidas dos parâmetros magnéticos a temperatura de hélio líquido,

onde o radical provavelmente teria congelado seu movimento de reo-

rientação.

Pelas experiências de annihiling foi observado que

este radical é estável atê a temperatura de 179 K. Nesta tempera-
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tura a equação (4-5) é realizada em sentido contrario.

0 espectro de RPE, que é isotrõpico a esta tempera -

tura é descrito pelo hamiltoniano de spin:

Uso (4-6 )

ca

íão
ajar
ão,
que
nto
sem

n -

nú-

dem

do

5 )

) de
>las

reo-

que

ara-

C Naqui A. e A". sao as constantes hfs isotropicas do carbono e ni

trogenio respetivamente, e, I e i sao os correspondentes spins nu-

cleares. Os valores distes parâmetros magnéticos estão mostrados

na tabela II.

De (4-6) encontra-se os níveis de energia do sistema

de spins. E aplicando as regras de transição de RPE, obtemos o es-

quema de transições permitidas que esta mostrado na figura 14a.

Outro espectro que é detetado simultaneamente com os

quintupletes é composto por seis tripletes de menor intensidade (o

chamado centro III). Como dois dos tripletes estão na região de cam

po magnético dos quintupletes, o espectro resultante tem a forma

mostrada na figura 12.

Inmediatamente após da destruição do radical NCN~ /

NCNO (centro II), o espectro de tripletes cresce em intensidade .

Em outras palavras, aumenta-se a concentração deste novo radical; a

.forma final do espectro de RPE está mostrada na figura 13. Observa

se que, para certos valores de campo magnético, existem algumas ld̂

nhas superpostas aos tripletes; estas linhas adicionais fazem par-

te do espectro correspondente a um outro radical (centro I) do qual

falaremos na próxima seção.

A identificação deste espectro de tripletes ( figura

13) foi feito usando as seguintes considerações:

a) 0 splitting do espectro em dois conjuntos de três tripletes foi

atribuido à interação hiperfina com o núcleo de carbono. Foi dei-

x; 'atada fora a posibilidade da interação ser com um hidrogênio pe-

las mesmas razões usadas na identificação do radical anterior.

b) 0 splitting dos tripletes foi atribuido ã interações hiperfinas

com dois núcleos de nitrogênio, que agora não são mais equiva -

lentes.

0 esquema de níveis de enrgia resultante das intera-

ções com estes três núcleos está mostrado na figura 14b.

A provável cinètica de formação deste novo radical /

(centro III) seria:
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truir o radical NCN~/NCNO~. Na parte central do espectro observa-se um doblete que juntamente can ou-

tros dois dobletes ( tjro r»ã© estão bom resolvidos) forroaa o eSLpectrx» do radical CNO
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campo magnético constante no caso de núcleos com 1*1/2/ Xj"! e *2mí'
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t CN

VCNO"

(4-7 )

CNON

Depois de destruído o radical NCN~/NCNO"* (centro II)

volta-se a produzir (4-7), e esta deve ser a razão pela qual aumen

ta a concentração do novo radical CNN~/CNON~ (centro III).

Este "isomerismo" (mudança de posição de um elemento

em um enlace molecular) destes radicais (centros II e III) pode ser

entendido melhor conhecendo-se os valores dos parâmetros magnéti -

cos dos radicais quando estão quietos na matriz hospedeira.

Â temperatura de 77 K o espectro de tripletes (figu

ra 13) ê isotrópico, e, ê descrito pelo hamiltoniano de spin:

N, N
(4-8)

/> C 1 2 *
aqui, A. , A * e A. sao as constantes hfs isotropicas do carbo

no e dos nitrogênios respetivamente, e í , í e í são os corres

pondentes spins nucleares. Os parâmetros magnéticos deste hamilto-

niano têm os valores mostrados na tabela II.

Se consideramos que o campo magnético H está na dire

ção-z, e dessenvolvemos os produtos da equação 4-6, então usando a

aproximação de campo magnético grande, encontramos que os níveis de

energia para este sistema de spins é dado por:

Aíso Ms4 ^io*.11!1 "2
"iso*AisoMsMI

C Nl N2M: M_ e MT são os auto-valores de S
X

NC Nl
!„, 1 e

N

aqui M^# M,:» M_

respetivamente

Aplicando as regras de transição para RPE, obtemos o

esquema mostrado na figura 14b.

Das experiências de annealing foi observado que o »

dica! CNN""/CNON~ (centro III) ê estável até a temperatura de 236°K

e portanto, nesta temperatura a equação (4-7) é satisfeita em sen-

tido contrario.
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Uma análise em conjunto dos resultados discutidos nes
ta seção permite-nos tirar as seguintes conclusões:

1) Os radicais NCN~/NCNO~ e CNN~/CNON~ são os únicos a se produ2ir

ao ser irradiado o cristal a 77 °K, a diferença reside na con -

centração dos radicais formados. Sendo que o primeiro radical ê

ÍQtmaâo em concentrações bem maiores que o segundo

2) A destruição do radical NCN~/NCNO~ (centro II) é um processo i-

rreversivel, porque o esfriamento imediato do cristal a 77 °K,

não i suficiente para voltar a formar estes radicais.

3) Ao se produzir a reação química (4-7) a 179 K, muito dos ions

CNO /CN deixam de combinarem-se com os átomos de nitrogênio e

formam outro centro paramagnético (centro I ) , que é o mesmo que

se obtém ao irradiar o cristal a temperatura ambiente.

4) A concentração dos radicais cujo espectro de RPE são os triple-

tes (figura 13) é menor que que a dos radicais cujo espectro de

RPE são os quintupletes (figura 12)

5) A destruição do radical CNN~/CNON~ (centro III) ocorre a 236 °K

nestas condições ao tirar-se o espectro de RPE do cristal a 77 K

obtem-se um espectro de dobletes que esta mostrado na figura 15.
— o - ~

6) A irradiação do cristal a 195 K ( a esta temperatura ja estão

destruidos os centros II e III) durante 2 horas, reproduz o ra-

dical CNN /CNON (centro III) , tal como ê mostrado por seu es -

pectro de RPE tomado a 77 K. Uma nova irradiação por 2 horas ago

ra a 186 °K não aumenta a concentração dos radicais CNN /CNON~.

7) Portanto o efeito da irradiação no intervalo de tenperaturas 195-

77 K, i produzir átomos de nitrogênio por descomposição foto -

litica de impurezas moleculares que contêm nitrogênio. Estes ãto-

xnes^são capturados com facilidade pelos íons substitucionais CN

pu pelos CNO formando os radicais (centros II e III) discutidos.

4.4 RAP7CAL CNO Z-

•a

K

A irradiação ultra-violeta, a temperatura ambiente, do

cristal de KC1 dopado com K CN forma um radical paramagnético cu-

jo espectro a 77 °K está mostrado na figura 15.

Do espectro de RPE pode-se deduzir inmediatamente que

existe uma interação hiperfina do elétron desemparelhado comnúcleos

de spin I » 1/2 e I = 1. A identificação dos elementos com estes

valores de spin nuclear não foi uma tarefa dificil, mais a identi-

ficação do radical somente foi posivel depois de analizarem-se os
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espectros de RPE obtidos a temperaturas menores que 77 °K.

A interação hiperfina com o núcleo de spin 1 = 1 foi

atribuido ao nitrogênio pelas mesmas razões já ditas ao se identi-

ficar os outros radicais que se formam neste cristal.

A interação hiperfina com o núcleo de spin 1 = 1/2 é

atribuido ao carbono. 0 elemento hidrogênio que tem o mesmo valor

de spin nuclear foi descartado pelas razões discutadas na seção an

terior (4.3). Por precaução, as medidas foram repetidas com cristais

hidrogênados e/ ou deuterados, mas em ambos casos o espectro de RPE

não sofre nenhuma alteração.

0 espectro de RPE (fig. 15) a 77 K não mostrou nen-

huma dependência com a orientação do campo magnético, e, é descri-

to satisfatoriamente pelo seguinte hamiltoniano de spin:

I.ÍN (4-10)

aqui gQ/ i o fator-g eletrônico isotrópico Ao e AQ são as constan-

tes hfs isotrópicas do nitrogênio e carbono respetivamente, e l e

í são os spins nucleares corresondentes. Os valores das constan-

tes magnéticas de (4-10) estão mostradas na tabela III.

Novamente usando a aproximação de campo magnético gran-

de, encontramos que os niveis de energia para este sistema de spin

está dado por:

eg0HM + AÍ? M M? +
s 0 s I £ M MÍ:

0 s I

(4-11)

aqui M , KZ e M_ são os auto-valores de S , 1 e i respetivamente
S X X Z Z Z

Um esquema destes níveis de energia a campo magnéti-

co cor.stante é mostrado na figura 16a.

Aplicando as regras de transição de RPE: AM = ±1 e
s

AMj • 0, obtemos o esquema de transições mostrados na figura 16b.

Como foi dito no inicio desta seção istes resultados

não permitem identificar o radical, mais já estamos em condições de

iniciar uma discussão sobre a posivel identidade do mesmo.

Até agora tem-se a informação de que o radical contem

em sua estrutura os elementos nitrogênio e carbono. Inicialmente ,

podê-se pensar que o radical fosse a molécula CN , mais as seguin-

tes razões* indicam o contrario:
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J rFIGURA 16.- a) Níveis de energia do nitrogênio (I»l) e do carbono (I-V2)

a canço magnético constante. A constante hfs isotrõpica do nitrogênio i

maior que a do carbono, b) Níveis de energia dos mesmos elementos can campo magnético variável, e as transições permitidas a
2~

freqüência constante. As seis transições correspondem ao espectro de RPE do radical CNO .
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a) Esta molécula inicialmente foi estudada em matrizes sólidas de

Argônio ' , Neônio e Kriptônio no intervalo de temperatu-

ra de 37 - 4 K, e os valores encontrados para os parâmetros mag_

néticos isotrópicos são diferentes dos mostrados na tabela III.
16b) Em cristais de KCNO irradiado com raios-gamma

duzida a molécula CN . A 77 °K os parâmetros magnéticos desta

mostram simetria axial e novamente seus valores isotrópicos das

constantes magnéticas são diferentes dos resultados da tabela III.

t.4.1 ESPECTRO VE RPE A 20 °K

O esfriamento do cristal a temperaturas menores que

77 K mostra que o espectro de RPE do radical começa aperder reso-

lução e chega a ser anisotrópico. Aproximadamente a 20 K foi fei-

to uma variação angular do campo magnético no plano cristalogrãfi-

co (100); os espectros de RPE mostram formas complicadas devido ã

superposição das linhas hiperfinas, de tal modo que foi imposivel

determinar-se a dependência, com a orientação do campo magnético ,

da cada uma das linhas individuais.

A forma do espectro de RPE quando o campo magnético,

é paralelo às direções <100> e <010> do cristal cúbico, é similar,

ã forma do espectro a 77 K (fig. 15) com a diferença que a largu-

ra pico a pico das linhas AH (fig. 7) é maior no caso dos espec-

tros a 20 °K.

Esta forma dos espectros de RPE a 20 K, quando o cam

po magnético ê paralelo às direções cristalograficas <100> e mos -

trado na figura 17, permite tirar a seguinte, conclusão inportan-

te: "estes espectros são carateristicos de um centro paramagnêtico

cujo hamiltoniano de spin ê axialmente simétrico, com seu eixo de

simetria principal ao longo de cada uma das quatro direções crista

lográficas não equivalentes <111>".

Assim, nesta temperatura, o radical está rodando em

torno dos eixos de simetria axial do hamiltoniano de spin. Os es -

pectros de RPE são uma resultante da superposição de quatro espec-

tros individuais correspondentes a cada um dos radicais que estai»

rodando nas direções cristalograficas não equivalentes <111>.

O hamiltoniano de spin que descreve satisfatoriamen-

te os espectros a esta temperatura de 20 °K têm a forma:

ax
(4-12)
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f = <• - =N = C —

aqui gav/ e o tensor fator-g eletrônico A e A , sao os tensores
ax ax ax

hfs do nitrogênio e carbono respetivamente, estes três tensores têm

simetria axial, com seus eixos de simetria em cada uma das direções

cristalográficas <111>.

Os espectros de RPE, quando o campo magnético i para_

leio ãs direções cristalograficas <100> (fig.17) permite encontrar

os seguintes dados:

a) 0 valor do fator-g eletrônico g(6) (onde 6, é o ângulo entre as

direções <111> e <100>), calculado a partir do centro de simé -

tria dos espectros.
N

b) A constante hfs do nitrogênio A (6), que esta relacionada com a
distancia estre os centros dos dobletes.

C -

c) A constante hfs do carbono A (9), que esta relacionada cam a dis-

tancia que separa os centros de cada uma das linhas que compõem

os dobletes.

Estes três dados nos permitem dispor de três equações

que são de segundo grau e da forma (será justificado posteriormen-

te com as equações: 4-24,32,40):

3g2(6)= g2

3{g(6)AN(e)}2

3{g(e)AC(6)}2

(4-13)

(4-14)

(4-15)

as quais, juntamente com outras três equações obtidas das relações

que existem entre as componentes principais de cada um dos tenso -

res magnéticos e- seus valores isotrópicos quando o centro está re-
N C

orientandose muito rapidamente (definidos como: g^, AQ e A Q ) :

3g

3AJ = AÍ + 2AX1
i = N, C

(4-16)

(4-17)

nós permitem determinar os valores das seis incognitas: g,,, gx, A»,
.N AC C
AJL i «d , e Aj, •

Devido serem as equações de segundo grau, encontram-

se dois valores para cada uma das componentes de cada um dos tenso
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FIGURA 18 .-a) As quatro direções não equivalentes <111>. Por

simplicidade estão representados em uma única cela unitária.

( b )

b) Sistema de eixos principais dos di-

ferentes tensores que definem o hamil-

toniano de spin do CNO ~ a 20°K. Aqui

o eixo-de simitrla axial é a direção

<111>. e e * definem a orientação de Ã.
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res de (4-12). Os espectros experimentais encontrados para outras

orientações de campo magnético são tão complexos que não nós aju -

dam a determinar o valor correto da cada uma destas componentes.

Para levantar o impasse na determinação dos valores

das componentes dos tensores de (4-12) foi necessário fazer-se uma

simulação dos espectros até obter-se um fitting perfeito com os es

pectros experimentais para cada uma das orientações do campo mag -

nético

A continuação descrevemos suscintamente o processo se-

guido para obterem-se os espectros simulados. Isto ê conseguido uma

vez que se encontre uma expressão para as transições de RPE a fre-

qüência constante, em função do angulo formado pelo campo magnéti-

co com os eixos de rotação dos radicais,

As quatro direções não equivalentes <111>, por sim -

plicidade estão desenhadas em uma cela unitária da rede cúbica co-

mo é mostrado na figura 18a. 0 campo magnético como foi dito gira

no plano cristalográfico (100).

O hamiltoniano de spin (4-12) pode ser escrito da for_

ma seguinte:

H.ax
(4-18)

onde Hn .3, W = §.AN .ÍN e H" = £.AC .f0. As energias co-ax ax ax

rrespondentes aos termos H' e H" são bem menores que a correspon -

dente ao termo Zeeman eletrônico HQ, e portanto i possivel conside

rarem-se fí' e H" como perturbação de HQ.

Em (4-18), HQ tem uma dimensão (2S + 1) = 2 para o ca

so S * 1/2, e hã um número correspondente de funções bases |S,M >

ou simplesmente |M >, onde M = ±1/2. H' tém uma dimensão (2S + 1)

(21 + 1) = 6 para o caso I = 1 , com funções base JM ,M > , onde

M? = ±1,0. H" tém uma dimensão (2S + 1) (21 + 1) = 4 para o caso em

c c c
que I = 1/2, com funções bases |M ,M >, onde M_ = ±1/2. Portanto
H tem uma dimensão (2S + 1) (2IN + 1) (2IC + 1) = 12.
'S {

Vamos dessenvolver HQ em um sistema de eixos coorde-

nados, onde o eixo-z coincide com a direção <111> (o mesmo proces-

so é feito para as outras três direções <lll>)e os outros dois ei-

xos estão em um plano perpendicular a este eixo de simetria. Este

será o sistema de eixos principais do tensor g e dos tensores hfs
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S e A . O campo magnético § tem uma orientação nê"ste sistema deax ax
eixos dado pelbs ângulos 8 e $, como é mostrado na figura 18b.

Portanto HQ fica na forma:

= 6( (4-19)

Como estamos com um caso de spin efetivo S = 1/2, en

:ação matricial os opera<

cionais às matrices de spin de Pauli:

tio em sua notação matricial os operadores S , S e S são propor-

1

0 1

1 0
y " 2

0 - i

i 0

1
2

1 0

0 - 1 ,

(4-20)

substituindo-se estas matrizes em (4-19) , H- terá a forma matricial:

(4-21)

-g,.H

A diagonalização de (4-21), dá a seguinte equação pa

ra os auto-valores e:

(4-22)

e sustituindo, H = Hsenecosij>, H = Hsenesenij) e H = Hcose, encon-

tra-se:

ei " I $Hg(e)

2 2 2 2 2
onde: g (e) = g,, cos e + gj_ sen 6

(4-23)

(4-24)

Se as auto-funções bases correspondentes a S são :

11/2> •• |+> e J — 1/2> • |->, então as auto-funções que diagonalizam

HQ (4-21), correspondentes aos auto-valores e, e e2 sio respetiva-

mente:

"C, * a|+> + y|-> (4-25a)
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•y*\*> + a*\->

9)
onde:

i

gAsene e *
a = • 2g(g-g,,cose) e y =

g - g,,cose

/ 2g(g-g,,cose)
(4-26)

en

Até aqui já se determinaram os auto-valores e as au-

to-funções de tfQ, tal que:

V i#j (4-27)

0)

ai:

1)

onde H~, ê o hamiltoniano WQ em sua forma diagonalizada.

Agora vamos encontrar os auto-yalores e as auto-fun-

ções do hamiltoniano tf. + H', para isso, tomemos como auto-funções

bases o produto de funções, *p.|Ml!> = |f.,M^>, onde, M^ = ±1,0, im-

plica: |+1> = !+>, |-1> = |-> e |0> = |0>.
=NNo sistema de eixos principais do tensor A tem-se:ax

A? 0 0

(Sx Sy Sz) I 0 A? 0

.0 0 tf

2) N Í N + « A NÍ N + 2 A NÍ N
(4-28)

então usando as auto-funções bases í>. :

fr-j-
' ,+> , * = I"? ,0> , = If ,->

6 2

pode-se encontrar os elementos de matriz:

:am
ra-

i H 1

<*. | H1

I . >

i,j= 1,2,... ,6

onde: c. t se j < 4 e e. = et se j > 3.

A matriz resultante têm a forma:
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to
•9- O

a

*
a
*
8

U

8

I

Ol

fc

*
8

*

a
.«
8

V
c

c

c

Ii

s

z < -
i-lirM
HJJN

1

u

>-
*
8

O

N
8

"V

in «,

> -e-

Iff— HpiH^WHT-. . . -ETTT^T-
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onde os valores de a e Y estão dados por (4-26).

A matriz (4-29b) pode também ser escrita na seguinte

forma simolificada:

M3x3 3x3

(4-29a)

- M
3x3

Ao encontrarem-se os auto-valores aproximados desta

matriz, por teoria de perturbação até segumda ordem, foi observado

que as contribuções dos elementos d.. das sub-matrizes S e i são

da ordem (para o caso de campos magnéticos grandes).: ' 0( d. ./2e.) =
ij 1

0.5 gauss. Enquanto que as contribuções dos elementos fora da dia-

gonal das sub-matrizes M e -M são importantes. Por esta razão po-

de-se considerar desprezíveis as contribuções dos elementos das sub-
= =+

matrizes A e A .aos auto-valores da matriz completa (4-29b).

Assim, a matriz (4-29a) pode ser considerada mui a-

proximadamente composta de dois blocos M e -M. Então para encontra

rem-se os auto-valores e as auto-funções que diagonalizam a matriz

total (4-29b) é suficienta diagonalizar-se cada uma das sub-matri-

zes S e -M, aplicando os métodos correspondentes ã teoria de per -

turbação para o caso de estados-estacionarios degenerados,

Ao diagonalizar a sub-matriz M, encontramos a seguin

te equação para os auto-valores \:

0 - (e -X){(e +P-X) (e -p-X}-2|q | * (4-30)

onde:
A!?g,,cose

2g(e) 2Ü6)

então, os auto-valores da sub-matriz M são:

ei + IgTêT ' 2g(e) (4-31a)

e os auto-valores da sub-matriz -M são:
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' S = £ 2 ' (4-31bJ

onde: AN (6 ) = { (gt,A"cos8 )
 2 + (g^sene ) 2 > 1 / 2

(4-32)

-si

As auto-funções que diagonalizam a matriz (4-29) são:

X
2
 =

+ "21*, + ":

U23*2
 + "33*3

U, -<f> + U,..*11 4 21 5

U22* 5
 + "32*6

= "13*, + "23*s
 + "33*6 (4-33)

onde os coeficientes u.. (i,j=l,2,3) são os elementos da matriz u-

nitaria 0, que diagonaliza a sub-matriz M da matriz total (4-29):

A = 0"1. M . 0 (4-34a)

dessenvolvendo este produto matricial na forma: M.ü = Õ.Ã ,

"11 "12

"21 "22 U31

"31 "32 "33

(4-34b)

A condição de normalização das auto-funções x*r im -

plican as relações adicionais:

+p

q

0

q*

c
1

q

° \
q*

/ "li

1 "21

\"31

"12

"22

"32

"13

"23

"33

= u11' + u21 + u31

lu, J 2 + lu22' + u

.'"131

32

*33

(4-35)

alê» das relações obtidas da condição de ortògon?lidade destas au

to-funções x^•

Assim, já logramos encontrar as auto-funções e os au

to-valores do hamiltoniano HQ + H
1 (4-33) e (4-31) respetivamenta.
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* Portanto, definitido-s* ( HQ + H
1 ) d como o hamiltonia-

no HQ + tf' em sua forma diagonal, se tem:

-32) Vij H') d' xj >

sao:

-33)

z u-

9):

34a)

A continuação vamos considerar a contribuçao do ha -

miltoniano tf" aos resultados (4-31) e (4-33). Novamente o problema

fica reduzido a encontrarem-se os auto-valores e as auto-funções do

operador { HQ + tf'), + H". Para isto, consideramos como auto-f un -
C f {*

ções bases o produto de funções: x^ IMT- =* = IXJ/**•,•> / onde, Kl = ±1/2

implica w s auto-funções: |XJ_/+> e |x^/~>•
=CNo sistema de eixos principais de tensor A , e ope-

rando de maneira similar a (4-28), tem-se:

(4-36)

V
34b)

im -

então usando as auto-funçoes b

# . |x ,+> * = |x ,->
1 'V 2 'V

% " IX3'+> \ " ' V *

• t " i X 5 ' + > *10 = I**''*
pode-se encontrar os elementos

<*il( H* + tf')d + tf"|*j> "
 < $i

ases *.:

% = IX2,+>

• n " l xe' + >

de matriz:

(«í*«") 4i v

* =
$8 =

12

f < * . | H"

X 2 ' ~ >

x ,->

X 6 ' - >

-35)
onde: se j-1,2; x.»X se j=3,4;...., X =x se j=ll,12.

J Z J 6
Definindo as variáveis:

s au

s au
•nta.

-i*

4g(e)

a matriz resultante é da forma:

r »
4g(e)
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I ' 2 3 H 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

10

11

12

M,

ond«, cada sub-matriz M, é de 2x2, e tem a forma geral:

(4-37a

I J j-1,3,5,7,9,11. (4-37b)

Em (4-37a), -M-. Isto e ocn

•«quincia da aproximação usada que nos levou.às funções x> (4-33).

Para encontrar as auto-funções que diagonalizam a ma

trit (4-37) « os auto-valores correspondentes, devemos observar que

t << X. • portanto os elementos diagonais da sub-matriz M. são mui

aproximadamente iguais, logo de acordo à teoria de perturbação pa-

ra o caso d* «stados estacionarios degenerados, ê necessário diago

nalizar exatamente esta sub-matriz M^.
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A diagonal!zação de M, dá a seguinte equação para os

auto-valores E:

O = (X + t - E) (X - t -E) - |r | (4-38)

então, os auto-valores de M- são:

El - \
AC(6)

4g(6)
B 2 - X -

4g(f)
(4-39a)

operando de forma similar com as sub-matrizes M« e M encontram-se

os auto-valores respetivos:

4g(e)
E. = X -
4 2

AC(8)

4g(e)
(4-39b)

E5 = S 4g(8)
E = X -
6 3

AC(8)

4g(9)
(4-39c)

onde: AC(e) = {(g,,A^cos8) 2 + (gxA^sene)
2}1/2 (4-40)

37a Tendo em conta os valores de X. (4-31), os auto-valo

res de (4-37) são da forma:

7b)

N Ce + àlllL +
l 2g(6) 2g(8)

AC(6)

4g(e)

e +
AN(9) AC(8)

2g(8) 4g(6)

2g(8) 4g(B)
E
6

E., = e +£

4g(8)

AN(8) AC(8)

2g(8) 4g(8)

oon

) .

ma
que

mui

Pa-
ago

7 2 2g(e) 4g(e) s 2 2g(8) 4g(8)

B 4g(8)
B
1

+

2 2g(,8) 4g(e)

ou escrito em forma compacta:

= e _
4 g ( 6 )

2g(8) 4g(8)

(4-41a)
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E(6) = BHg(9)Mc
g(e) vS g(e)

(4-41b)

As auto-funções correspondentes «os auto-valores E,
(4-4la) são da forma:

Fi = all*i + a21*i+l

Fj = 22*j

1=1,3,5,7,9,11

j=2,4,6,8,10,12

(4-42a)

. (4-42b)

onde, os coeficientes a,, (k,1=1,2) são os elementos da matriz uni

taria que diagonali2axa sub-matriz M. do operador (MQ + H')j + H":

'aÍi

'12 a22

l2

- t
(4-43)

21

tendo em conta a condição de normalização das adto-funções F, e F,

encontra-se:

a12 = - a21 22 (4-44a)

A,,g,,coSe 1 / 2

Í2 C } 62AC(e) "(2 1
(4-44b)

Portanto, encontramos as auto-funções (4-42) e os au

to-valores (4-41) do hamiltoniano ( H^ + H') d + H", tal que:

<Fil{(H0 + "^ (4"45)

onde, {(HQ + H')ã + H")ã é o hamiltoniano (H^ + H') d + H" diago_

nalizado.

Como foi dito ao inicio distes cálculos nosso objet^

vo é encontrar uma expressão para as transições de RPE, AE(e) a fre

quência conatante; porque desta maneira VÃO se conhecer as posições

de cada uma das linhas do espectro em função da orientação do cam-

po magnético.
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As transições permitidas induzidas pela radiação de
microondas de freqüência u> = 2irv, são dad*« pela relação geral (1-7):

5 E, if |<F

12a)

i2b)

H":

•43)

F.

4a)

onde, F. e Ff são os estados inicias e finais, e •ttw.f é a diferen
cia entre as energias do estado final E- e inicial E.. O hamilto -
niano H^(t) ê da ferina:

H1lt) = gs.g x«H1(t) (4-46a)

agui, S.(t) é o campo magnético oscilante da radiação de microon -

das (1-6). Este é perpendicular ao campo magnético estático S.

De maneira similar a (4-19), no sistema de eixos prin

cipais do tensor g (fig. 16b), tf^ít) é da forma:

0( (4-46b)

portanto,

<Ff|H1(t)|Fi> = BgaHly<Ff|gy|F.

• 4b)

au

45)

Usando as funções F dadas por (4-42) e tendo em con-

ta (4-44), juntamente com a condição de ortôgonalidade das funções

x (4-33), encontra-se que:

<Ff se |i-f|= 6 (4-47)

go-

eti

fre

?ões
am-

esta condição, está de acordo com as regras de transição para o ca

so de RPE: iMg • ±1 e AM̂ J = AM^ = 0. .

Tendo em conta (4-47), encontra-se para f=i+6 :

<Ff|K1(t)

onde, a e Y estão dados por (4-26)

(4-48)



o 1
_ <£,

- 66 -

Como S^ít) é perpendicular a S, e no sistema de eixos

principais de tensor g a orientação de B é definido pelos ângulos

e e 4 (fig.18b), então os cosenos diretores de H, (t) neste sistema

de eixos são: cos ecos,},, cosesenif), -sens. Logo (4-48) nós leva ao

seguinte resultado:

2 2 2
e + g^sen e

(4-49)

o fator entre parênteses deve multiplicar a intensidade das linhas

de RPE correspondentes a cada uma das seguintes transições permi -

tidas:

P- (9 )
1 l

p,(e

P 4 ( e

p_(e
5 1

p , ( e
D

= E3-E,

= 6Hg(6 ) +

6Hg(6

= BHg(6

g(e 2g(e

(4-50)

6Hg(e

= eHg(e )

onde fizemos a mudança de 6 para e , para ressaltar que (4-50) co-

rresponde ãs posições das linhas de RPE produzidas pelos radicais,

qu« estão rodando em torno da direção <111>.

0 campo magnético estático 3 esta' rodando no plano

cristalográfico (100) e sua orientação esta" definida pelo ângulo e

(fig. 18a) que forma com a direção cristalografica <100>.

49)

las
i —

50)

is,

ano
3 e
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Então em função diste angulo 5, o valor de ejque de-

ve ir em (4-50) é dado por:

tan _ - 2senscose ,1/2
(4-51a)

sene + cose

49)

ias
i -

50)

ía,

ano

-> e

De maneira similar encontram-se as posições das li-

nhas de RPE correspondentes aos radicais que estão rodando em tor-

no das outras três direções <111> não equivalentes.

Assim para os radicais que estão rodando em torno das,

direções: <Ill>, <111> e <111> as posições das linhas de RPE que

estão dadas respetivamente por: Pi(e2)r Pjí^) e Pi(e4) (onde, i =

1,2,..,6) têm a mesma forma que (4-50), com a diferença que as va-

riáveis 92' 93 e 64 substitui 6-1 em cada caso. Estes ângulos 82, 63

e Qn são os formados pelo campo magnético H e as direções respeti^

vas <lll>, <lll> e <111>; e seus valores em função de 0 são:

(2 - 2sén©cos0)1/2

tge2 = -
sen0 + cos0

tg93 =
(2 + 2sen0cos0)1/2

cos0 - sen0

(2 + 2sen0cos0)

seno - cos©

1/2

(4-51b)

(4-51c)

(4-51d)

Os espectros de RPE obtidos experimentalmente são, pa

ra cada orientação de campo magnético, a resultante da superposi -

ção das 24 linhas P ^ e ^ , Pj_ (e2) #'Pj_ (83) , Pi(elt) (i=l,2,.. .6) .

A complexidade dos espectros depende principalmente,

dos valores das componentes anisotrõpicas de cada um dos tensores:

9» A , .
clX

e do movimento de rotação dos radicais

Conhecendo as posições de cada uma das linhas em fun

ção do ângulo que forma o campo magnético f! ao girar no plano cris_

talográfico (100), jã estamos em condições de simular os espectros

experimentais mediante o uso de um computador.

O próximo passo é dar algum tipo de forma de linha ãs

linhas do espectro de RPE, além de dar valores adequados ã largura
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4H destas linhas, e aos diferentes parâmetros magnéticos que in

tervêm em (4-50)-:

Em nosso caso simulamos os espectros (no computador,

IBM 1130 do CPD da EESC) usando formas de linhas Gaussianas (1-29)

e Lorentzianas (1-30), sendo que estas últimas reproduziram fiel -

mente os espectros experimentais para as diferentes orientações do

campo magnético. O valor usado para a largura da linha: âH =7,3

gauss (que é aproximadamente o mesmo para as linhas de campo baixo

e alto), foi determinado dos espectros experimentais quando o cam-

po magnético é paralelo às direções <100> (fig. 17). Os valores das

componentes dos tensores g , A e A que produzem as melhores si
QA aX o.X —

mulações dos espectros experimentais são:

g,, 2 . 0 0 5 0 AÍÍ = | 3 8 . 6 ± 0 . 6 | G A?, = [ 2 2 . 8 ± 0 . 6 [ G

g x = 1 . 9 9 9 4 A^ = J 5 0 . 7 ± 0 . 3 ] G 9 . 6 ± 0 . 3 | G

Um resumo destes resultados é mostrado na tabela III

onde os valores das componentes dos tensores hfs do nitrogênio e do

carbono correspondem a suas componentes anisotrópicas (1-20). Na fl

gura 19 está mostrado o espectro experimental e simulado superpos-

tos / para o caso em que o campo magnético é paralelo ã direção cris_

talográfica <110>.

Das expressões para g(9) (4-24), AN(e) (4-32) e AC(6)

(4-40), ê fácil provar que, quando o campo magnético é paralelo à

direção <100> (© = 0 ) ou ã direção <010> (0 = 90), se obtém as equa

ções (4-13), (4-14) e (4-15) que faltavam ser justificadas.

A análise de todos os resultados encontrados devido

ao comportamento dos radicais à temperatura de 20 K, nos dão as se

guintes informações sobre o radical:

1) O "tumbling" do radical fica reduzido a um movimento de reorien

tação em torno das direções cristalograficas não equivalentes

<111>, isto manifefca-se experimentalmente em um aumento da lar-

gura das linhas hiperfinas; este efeito será discutido com mais

detalhe na seção 4.4.3

2) Com os valores das componentes anisotrópicas dos tensores.hfi do

nitrogênio e carbono pode-se estimar as densidades de spin do e_

letron âesempareihado nos orbitais atômicos destes elementos (se-

rá discutido na seção 4.5), e saber se o radical contem em sua

estrutura algum outro elemento de spin nuclear nulo. Adiantamos
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que nossos resultados indicam que o radical detectado tem em sua es

trutura no mínimo três elementos,- e tendo em conta a caraterísti-

ca dos espectros de RPE a 77 K pode-se concluir que a estrutura do

radical não deve conter um número grande de elementos.

Levando-se em conta estas novas conclusões; suspeita

riamos inicialmente que nosso radical fosse a molécula linear CNO°

e que sua "provável" formação estaria dado pela equação:

hv (uv) + CNO CNO +. e

acontece que esta molécula já foi estudada mui cuidadosamente por

Carrington et ai, eles encontraram valores para os parâmetros nag

néticos da molécula que são diferentes dos nossos. Outras carate-

rlsticas deduzidas dos espectros a 1,6 °K também nos levam a excluir

a posibilidade de que o radical seja a molécula linear CNO .

Uma impureza iônica que se forma com facilidade no no

mento de crescer os cristais de KC1 dopados cem cianêto de • potasio

sobretudo quando existem grandes quantidades de impurezas de oxigê

nio, são os Ions NO~ e NO,. Estes íons são produzidos por oxidação
• 1 ft A

do íon CN . Estas impurezas não foram detectadas em nossos crijj

tais antes ou apôs da irradiação com luz ultra-vloleta, porque não

foi obtida nenhuma banda de absorção em 1285 e 1395 cm ( ver se-

ção 2.4) que correspondem ao NO- e NO. respetivamente. Portanto I

excluido também a posibilidade de que o radical detectado seja for

mado por carbono combinado com alguns destes íons.

4.4.2 ESPECTRO VE KPE A 1.6 °K

Se continuamos esfriando o cristal a temperaturas me

nores que 20 °K novamente o espectro de RPE perde resolução/ as li

nhas hiperfinas se alargam continuamente de tal maneira que o es-

pectro resultante fica extremamente complexo (figura 20). A aniso-

trôpia do tensor g e dos tensores de hfs manifesta-se mudando a for

ma do espectro ao variar-se a orientação do campo magnético.

Aproximadamente a 1.6 K foi estudado o comportamen-

to dos espectros ao se fazer uma variação angular do campo magnéti

co nos planos cristalográficos (100) e (110). Nenhuma orientaçãodo

campo magnético permitiu-nos conseguir um espectro que mostrasse

suas linhas resolvidas para poder determinar diretamente os valo -

res das componentes dos tensores magnéticos a esta temperatura, e

men-

nêt:

ão<3

ass<

Io •

• / «
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a es assim proceder da maneira análoga ao caso da análise -dos espectros

ti- a 20 °K.

do Obviamente, também nesta temperatura de 1.6 °K foi im

posivel determinar-se diretamente.a dependência com a orientaçãoõo

ita campo magnético de cada uma das linhas individuais.

NO° N o s admitimos que a esta temperatura o hamiltoniano,

perdeu a simetria axial devido à reorientação que posuia a 20 °K ,

agora o radical deve estar mui aproximadamente quieto dentro da ma

triz hospedeira. O congelamento do "tumbling" do radical faz com

que agora se tenha uma simetria ortorrômbica e consequentemente ca

da um dos tensores magnéticos e definido por suas três compo -

nentes principais.

Estas caraterísticas do movimento de reorientação do

radical ao esfriar o cristal de 77 K a 1.6 °K, já foi observado an

teriormente em outros radicais que também estão atrapados. em matri

zes de KC1 ' ' , e foi sempre conclusivo que estes radicais tem

uma estrutura dobrada; o que é um resultado de se esperar. Porque,

um radical (ou uma molécula) linear não apresentaria este comporta

mento para seu movimento de reorientação.

Este resultado suporta a exclusão do radical linear

não CNO° que foi anticipado na seção anterior com base nos valores dos

se_ parâmetros magnéticos.

3 | Supondo-se uma estrutura dobrada para o radical de-

for tectadò por nós e tendo em conta que este radical não pode conter

um número grande â& elementos; vamos proceder ã identicação do rad:L

cal a partir do iôn CNO , que ocupa um lugar substitucional na ma-

triz de KC1 e cuja presença é demostrada pelo espectro infra-ver -

melho.

3 m e Se o efeito da irradiação ultra-violeta é produzir

3 2.Í elétrons livres e estes são capturados pelos íons CNO então se for

3 S « mara" o radical paramagnético CNO , que têm a seguinte caraterís -

Í.SQ» tica: este radical tem em sua estrutura 17 elétrons cie Valencia e

a for • portanto deve ser de geometria dobrada de acordo às conclusões de

Walsh , em seu estudo de moléculas triatômicas.

men- — *•-• P o r e s t as razões nós "identificamos o radical detec-

nêti tado como CNO ". É consistente com esta identificação a discus -

iodo s*° fe*ta n a seção 4.3 ao se explicar porque os radicais CNN /CNON~

asse ' formam-se em menor concentração que os radicais NCN /NCNO , devido

l o .. , à formação competitiva desta nova espécie. Também os cálculos que

• vamos dessenvolver para encontrar as componentes de cada um dos ten-



1 I

\0 G.



I
- 73 -

sores magnéticos ê consistente corn a identidade atribuida ao radical

0 hamiltoniano de spin apropriado para os espectros,

a esta temperatura (1.6 °K) ê da forma:

+ 3.ÃN.ÍN + %.%c.íc (4-52a)

= - - =N =C

aqui, g e o tensor fator-g eletrônico, A e A sao os tensores hfs

do nitrogênio e carbono respetivamente.

Quando o campo magnético gira no plano (100), os es-

pectros de RPE correspondentes à orientação do campo nas direções

cristalograficas <100> e <010> têm a mesma forma, isto significa

(como I provado pelos outros espectros com orientações de campo mag_

nético diferentes) que a estrutura e orientação do radical, é tal

que sua hamiltoniana de spin (4-52a) é invariável por uma reflexão

no plano cristalográfico (110). Esta informação nos ajudara a de-

terminar as diferentes constantes magnéticas do radical e sua orien

tação na matriz de KC1. A forma do espectro de RPE quando o campo

magnético é paralelo à direção <001> e sua segunda derivada é mos -

trado na figura 20.

Para encontrar os valores das componentes de cada um

dos tensores que intervém em (4-52a), foi necessário fazer-se uma

simulação dos espectros de RPE em função da orientação do campo mag-

nético. 0 processo agora ê mais complicado que no caso da análise

dos espectros a 20 K, porque, excetuando a condição geral referen

te ao traço destes tensores, nós não dispomos de algum dado quant:L

tativo, e somente de observações qualitativas extraidas do compor-

tamento dos espectros a esta temperatura

A melhor simulação dos espectros de RPE a 1.6 °K foi

obtida procedendo-se na seguinte ordem:

1) Atribuimos alguma orientação plausivel relativamente ã matriz

hospedeira do enlace dos elementos do radical detectado.

2) Associamos sistemas de eixos principais plausiveis a cada um dos

tensores que definem o hamilton'iano de spin.

3) Calculamos, usando teoria de perturbação a posição de cada uma

das linhas que compõem o espectro e,

4) Admitimos formas de linhas Lorentzianas ou Gaussianas e compara

ramos os espectros simulados com os espectros experimentais pa-

ra diferentes orientações do campo magnético.

Para o primeiro passo devemos levar em conta a análi,

se inicial já feit<*, o seja que o hamiltoniano de spin é simétrico

u
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com respeito ao plano cristalografico (110), logo pode-se supor que

os radicais estão contidos nos seis planos cristalográficos (110)

não equivalentes.

Outra observação que deve-se levar em conta é a se-

guinte: ao descer a temperatura do cristal de 20 °K a 1.6 °K a for

ma dos espectros não sofrem uma mudança drástica para algumas orien

tações do campo magnético ( ff || <100> e ff || <010> ). 0 que muda mui

claramente ê a largura das linhas, este efeito nos induz a pensar

que o radical modifica muito pouco a simetria axial que os tenso -

res apresentam a 20 K.

Depois desta última observação é razoável admitir-se

que o enlace do nitrogênio e do carbono "N-C" está orientado nas di

reções <111>. É bom adiantar, que se consideramos que os tensores

magnéticos permanessam mui aproximadamente com simetria axial ainda

a 1.6 K, as direções dos enlaces N-C não correspondem aos eixos de

simetria destes tensores e portanto do radical (discussão a este

respeito é feito na seção 4.5).

Como em cada plano (110) existem duas direções <111>

não equivalentes, estão serão 12 as direções <111> que devem ser le

vadas em conta para os enlaces N-C. Na figura 21a, está mostrado o

plano (110) e os dois enlaces nas direções <111> não equivalentes.

Com respeito ã direção do enlace do nitrogênio com o

oxigênio "N-O" somente sabemos gue esta direção deve formar com a

diração do enlace N-C um ângulo comprendido entre 90° e 180° .is

to faz com que, para cada enlace N-C do radical, existam duas dire-

ções não equivalentes do enlace N-O. Assim, no momento de ser fei-

to a simulação dos espectros de RPE, âeve-se levar em conta a con-

tribução de um total de 24 radicais CNO ~.

Agora iniciaremos a discussão do segundo passo: de-

pois de tentar es mais prováveis orientações dos eixos principais,

de cada um dos tensores g, Ã e A , chegamos ã conclusão de que a

melhor simulação dos espectros experimentais se obtém com um único

sistema de eixos principais para os três tensores. Na figura 21b.

está mostrado o sistema de eixos principais "xyz" para o caso em

que o radical esteja no plano (110) e com o enlace N T C na direção

<111>. Aqui, 1, é paralelo à direção <111> , i, é'perpendicular ai,

e encontram-se no plano (110), i, e perpendicular ao plano (110 )

que contem o radical, xyz, formam um sistema direito de eixos coor

denados e 1,/ 1. * 1, são os vetores unitários respetivos em cada

uma das direções x, y e z.

de-

is,

a

ico
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ada
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FIGURA 21.- a) Flano cristalogrãfico (110) coia dois enlaces C-N paralelas a dv.as direções <111> não

equivalentes ( na verdade dentro do cristal cada plano contem um só radical). b) Sistema de eixos

principais dos tensores g, ÃN e Ã , quando o enlace C-N está orientado na direção <íll> a qual está

no plano-xy
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Note-se que estes eixoa não são os mesmos, gue aque-

les usados na descrição do espectro axial na seção 4.4.1 (fig.18b)

Em particular o eixo-z, definido na direção <111> no caso de simé -

tria axial, agora o chamamos eixo-x.

Até aqui fizemos uma discussão sobre a identificação

e forma geométrica do radical, além disso, id. feito considerações

razoáveis sobre a simetria do tansor g e dos tensores hfs. Para de

terminarem-se os valores das componentes distes tensores, inicial-

mente devemos dessenvolver os cálculos que nos dão as posições das

linhas hiperfinas.

0 terceiro passo vai ser dessenvolvido de maneira si-

milar ao seguido no estudo dos espectros de RPE a 20 °K. A diferen

ça notável é que agora cada um dcs tensores tem três valores prin-

cipais diferentes, e isto evidentemente complica um pouco mais os

cálculos a ser feitos.

O hamiltoniano de spin (4-52a) pode ser escrito cano:

H HQ + + H" (4-52b)

onde, tíQ - eã.giS, H' = S.Ã
N.fN e H" = É.ÃC.ÍC. Como as energias

correspondentes aos termos de interação hiperfina H' e H" são mui

to menores que o correspondente ao termo Zeeman eletrônico HQ, en-

tão é posivel fazer-se o cálculo das energias correspondentes ao

hamiltoniano H pelo uso da teoria de perturbação, mais, nós tenta-

remos fazer una solução mais exata do problema.

Todos os cálculos vão ser feitos no sistema de eixos

principais "xyz" dos tensores g, Ã e Ã . Se o campo magnético tem

uma orientação no sistema de eixos xyz dado pelos cosenos direto -

res (m,n,l), então HQ é dado por:

:,

6H(mgxSx ngySy <4-53a)

ou utilizando-se as matrizes de spin para o caso S = 1/2 (4-20) en

contra-se:

0)
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a diagonalização desta matriz dá os seguintes auto-valores para Hi

f SHg e2 = - "2 6Hg

onde: <mgx)
2 + (ngy)

2 + (lg2)
2

o

(4-54)

(4-55)

As auto-funções bases para S = 1/2: |l/2> = |+> e

|-l/2> • |-> que dão a matriz (4-53b), agora devem mixturarse para

da»» as auto-funções cujos auto-valores são ej e e2 (4-54). Se fj e

T2 são as auto-funções de auto-valores t\ e e2 respetivamente então

e|- (4-56a)

os coeficientes a, b, c, e são os elementos da matriz unitária que

diagonal!za H :

* *
c e

. H0 *
a

b

c

e

ei 0

0 e2
A (4-57

daqui encontramos: c * -b*, e • a*,

/2g(g-lgz)

(4-58

Estão estes resultados podem sèr escritos ressumida-

mcnte na forma:

cj6ij
tí (4-59)

A continuação deve-se encontrar os auto-valores e as

auto-funçõ«s do operador K0 + H1 para i s to , vamos encontrar os ele

sutatcs cs ZA'iriz dists r.âr.iltcr.i2L-.c • -;r=.r.d; cz~z
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produto de funções: 4'.|MI> = | y ,K,_>

No sistema de eixos principais "xyz", tf1 é dado por:

:|H'i,+>,|f ,6> e |"f ,->.

tí' • V? (4-60)

então, tomando as funções bases <j>.:

» 1*1,->

= 1*2,">

os elementos de matriz do operador KQ + tf1, são:

,j»l,2 6

o n d e , e . = e j s e j < 4 , e e . = e 2 s e j > 3 .

A matriz resultante I da forma:

M

- M

(4-61aj

os elementos da matriz A ( e de seu adjunto A ) pelas mesmas razees

usadas no caso de simetria axial (4-29a), podem ser consideradas<fe

contribução desprecivel a os auto-valores da matriz (4-61a) . Èréguaj.

to- que os elementos da matriz M e - M dão contribução importante

Con tudo, deixamos dito que também foi calculado os

auto-valores da matriz (4-61a) levando em conta as contribuçoes de» I

elementos da matriz ! e â , e foi comprovado que os espectros

lados são insensíveis ãs contribuçoes destes elementos.

Então.' para diagonalizar a matriz (4-61a) , ê

te diagonal!zar as sub-matrizes M e - M.

Usando os valores a e b, definidos em (4-58), a sub> |

matriz M tem a forma:
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* (;aj
2-b2) &

biAN * N *D t x(a+a )-A (a-a
/2 N * N *
^ b{AL^(a+a )+A^(aa )

, - | A J (|a!2-b2)J
Esta sub-matriz, é hermitiana como era de se esperar,

A diagonalizaçao desta sub-matriz, dá os seguintes auto-valores:

A2 -
2g

AJ2
2g

onde: (AN) 2 = A) 2

(4-62a)

(4-63 )

e os auto-valores da sub-matriz - M são:

31a)

izces

is de

mte

os

i dos

sub-

A N

2g
X6 = s 2 (4-62b)

2g

As auto-funções que correspondem a estes auto-valores

X, são agora combinações lineares das auto-funções inicias $. Pro -

cedendo-se de maneira análoga ã discussão feita no caso dos espec -

tros a 20 K, encontramos que estas auto-funções são:

. = 2 u. * (i-1,2,3), xk = u (k=4,5,6) (4-33)

onde os coeficentes u.., são os elementos da matriz unitária 0, que
3 Í =: r\

diagonaliza a sub-matriz M do operador tf- + tf1 (4-34).

Estas funções x devem satisfazer a condição de orto -

normalização:

i/j—1/2,...,6 (4-35 )

então, agora pode-se escrever:

1 ,
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X.6.. = "' i,j=l,2 ,6 (4-64)

aqui, ( MQ + W )d ê o hamiltoniano tf° + H diagonalizado.

Agora vamos considerar o efeito do hamiltoniano W" ,

nos resultados até agora encontrados. O problema fica reduzido ã de

terminação dos auto-valores e auto-funções do hamiltoniano:

( HQ •+ H1 ) d + H"

para isto, construimos as auto-funções b a s e s , x - l M
T > _ Ix M C >.

1 ~ i I "
>+> Já que = 1/2.

No sistema de eixos principais "xyz", H" ê dado por:

H" = S AC Í C

x x x
2 AC Í C

yy
A Í + S AC 1 C

y y y z z z
(4-65)

e s t l o u s a n d o r s e as a u t o - f u n ç õ e s * . (j = l , 2 . . , , 1 2 ) que têm a mesma for
- ^ _ o ~*

ma que aquelas usadas no caso da discussão dos espectros a 20 K ,
(pag. 61, eq. 4-37) pode-se determinar os elementos de matriz do o

p e r a d o r ( + H' >d + H" :

H') H"

onde, X. = Xj se i=l,2 , X,=X2 se j=3,4 ,... X.=x6 se j-11,12

A matriz resultante é da mesma forma que a matriz da

da pela equação (4-37a), somente que agora os elementos da sub-ma-

triz M. (i=l,.2,3) têm valores diferentes aos de (4-37b) .

A sub-matriz M. tem a forma geral:

3
+

r*

X. + t

x. - t
j=l,3,5,7,9,ll (4-37c)

onde: t = r =
4g 4g

ng A C

^y y

4g

Procedendo da maneira análoga ao caso da simetria a
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20 K, para diagonalizar a matriz total (4-37a) é suficente diago-

nalizar-se uma das sub-matrizes Í4v. Lembrando que estamos conside-

rando M.= - M w Mj = - M e M "=~-~ M , a diagonalizaçao de ÍLdã os

auto-valores:

4g 4g

onde: (A C) 2

(4-66a)

(4-67)

a diagonalizaçao de M_ e M dá os auto-valores respetivos:

4g

2 = A3+ — ,
5 4g

= X, "

= X, -

C

4g

c

4g

(4-66b)

(4-66c)

os auto-valores de M., M e M serão os negativos dos auto-valores

de M., ÍL e K- respetivamente.

Levandosse em conta os valores de X. (4-62), os auto

valores do hamiltoniano ( HQ + H' )ã + H" são:

AN AC

- (mnl)=e1+ — + —
2g 4g

A A
E_ (mnl)=ei+ — - —
* 2g 4g

E (mnl)=ei+ —
J 4g

A
E- (mnl)=ei- —

4g

NA
—
2g

AC

4q
,N(mnl)=ei- — - —
2g 4g

E- (mnl)=e2- - — Efi (mnl)=e2- — + — E {mnl)=e2-
2g 4g 2g 4g 2g

E10(mnl)=£2+
,C N C

(mnl)=e2+ — - — E1,(mnl)=e2+ — + —
4g

í12
2g 4g

(4-68a)

ou escrito em forma compacta?
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6Hg(mnl) T
 A N ( m n l ) M..M? + A°< m n l ) •
g(mnl) s i g(mnl) s i

(4-68b)

Esta ultima expressão dá os níveis de energia para um

sistema de três spins S, 1 , 1 quando o hamiltoniano de spin é da

forma (4-52).

As suto-funções F, (k=l,2,...12) correspondentes aos

auto-valores E. (4T68), são da mesma forma que àquelas encontradas

no caso de simetria axial, com a diferença de que os coeficentes :
all e a21 (4-44a) agora têm os valores,

(-
A C - Í^X f -

1/2 1/2

2A
(4-69)

Finalmente encontramos os auto-valores (4-68) e asau

to funções (4-42) do hamiltoniano H« + H' + H", tal que:

Ej6ij H<) (4-70)

onde, {(HQ + H')d\+ tf " >d é o hamiltoniano (H^ + tf1) + H" diagonali

z ado.

Para conhecerem-se as posições de cada uma das linhas

do espectro em função da orientação do campo magnético, nos falta

calcular as transições de RPE AE(mnl) a freqüência constante. Pelo

que já foi dito, os espectros experimentais são a resultante da su

perposição das linhas correspondentes aos radicais orientados em 24

direções dentro da rede sólida.

As transições induzidas pela radiação de microondas,

estão dadas pela formula geral (1-7) . Similar ao caso de simetria

axial, os estados entre os quais se produzem as transições são as

auto-funções F. (k=l,2...,12) correspondentes aos auto-valores da-

dos por (4-68).

A interação entre o campo magnético oscilante 3.(t)

da microonda e o spin do elétron desempareVnado, está dado pelo ha

miltoniano dependente do tempo:

tf,(t) - 5.g.fi,(t) (4-71a)
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se (m'n'l1) são os cosenos diretores de H1(t) no sistema de eixos

principais "xyz" (fig. 21b) do tensor g, então:

u

Hl(t) = 3ySy
(4-71b)

como H,(t) deve ser perpendicular ao campo magnético estático S se

tem a condição adicional:

mm1 + nn' + 11' (4-72)

Procedendo-se de maneira idêntica ao caso de simetria

axial, novamente encontra-se a condição:

<Ff| Hx(t) |Fi> se |i-f| = 6 (4-47)

que I conseqüência das regras de transição para RPE: AM = ±1 , e
N C s

A«J - AM^ = 0.
Levando em conta a condição (.4-47) e usando (4-71b) ,

encontra-se para f = i +6:

j 1 l
(t)

e2H?(t)
-{(m'g) + (n'g )4 x y

+ nn'g2 + ll'g2

- ~2 (mm'g
g

(4-73)

esta expressão (4-73) tem validez para qualquer orientação do cam-

po magnético ií no sistema de eixos principais dos tensores g, Ã e
=C

A ; para seu uso devemos levar em conta a condição (4-72).

O fator entre chaves de (4-73) deve multiplicar a in

tensidade de cada uma das linhas correspondentes às transições per

mitidas:

P.(mnl) = E.(mnl) - E.+g(ranl) (4-50)

que têm a mesma forma que as expressões obtidas no caso de simetria
— N C

axial/ somente que agora as variáveis sao: g(rnnl), A (mnl) , A (mnl).

Recapitulando, as seis linhas dadas por (4-50) correspon

dem aos radicais que têm seu enlace N-C orientados na direção <111>,

e como já foi discutido, devemos levar am conta um total de 24 di-
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reções para o enlace N-C ao fazer-se a simulação dos espectros ex-

perimentais.

Quando o campo magnético S está girando no plano cri£

talogrãfico (100) ou no plano (110), as 24 direções do enlace N-C pro

duzem um conjunto de oito valores independentes para os cosenos dî

retores (mnl) do campo magnético H. Agora, como estes valores (mnl)
^ P

precisam ser elevados ao quadrado quando se calcula g (mnl) , A (mnl),
N
A (mnl)/ o resultado final fica dependendo de somente quatro con -
juntos de valores (mnl). Portanto os espectros resultantes repre -

sentara a superposição de 24 linhas hiperfinas, sendo cada uma delas

seis vezes degeneradasr Ouseja, têm-se a superposição de quatro es-

pectros distintos.

Como exemplo vamos encontrar os cosenoé diretores de

H com respeito ao sistema de eixos principais "xyz" quando o campo

está girando no plano cristalográfico (110). Na fig. 21b este pla-

no coincide com o plano "xy". Seja 6, o ângulo que forma Ê com adi

reção <110>, então, se os enlaces N-C estão orientados nas quatro

direções não equivalentes <111> mostrados na fig. 18a, obtemos:

a) N-C || <Ill>: m = —(/2 cose + sene), n = —(/2 sene-cos9), 1=0
/3 /3"

b) N-C || <111>: m = —(sene - /2 cose), n =—-{/2 sene+cose) , 1=0

c) N-C
1 /2

•: m = — sene , n = — sene , 1 = cose
/3 /3

- 1 /2
d) N-C || <íll>: m = — sene , n = — sene , 1 = cose

/3 /3

Cada conjunto de valores (mnl) nos dá a dependência

g(9) (4-55), AN(e) (4-63) e AC(e) (4-67), então estamos em condi -

ções de acompanhar no espectro simulado as posições das linhas em

função da orientação do campo magnético.

Finalmente como quarto passo, associamos formas de 11

nhas Lorentzianas (1-30) ou Gaussianas (1-29) a cada uma das linhas

que compõem o espectro, faltaria somente para iniciar a simulação

dos espectros (nO computador IBM 1130 do CPD da EESC) dar valores

adequados à largura das linhas AH e ãs componentes de cada um dos

tensores g, A e A .

A largura da linha é um parâmetro importante quando
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se tenta encontrar o melhor fitting entre os espectros simulados e

experimentais. Em nosso caso as formas de linhas gaussianas repro-

duzirom mas fielmente os espectros experimentais, com um valor pa-

ra a largura da linha de:

H ( 11.3 + 0.3 ) gauss (4-74)

Para encontrarem-se os melhores valores dos diferen-

tes parâmetros magnéticos, foi levada, em conta a condição:

g + g + gax yy ^z

Ax + Ay (i = N,C)

(4-75a)

(4-75b)

e a condição resultante da simetria dos tensores magnéticos:

g. = gx . = N,C) (4-75c)

esta última condição leva em conta nossa definição dos eixos prin-

pais para o caso dos espectros a 1.6 K (fig. 21b), onde o eixo-x

esta na direção <111>. Assim, os melhores ajustes entre os espec -

tros experimentais e simulados foram obtidos com os seguintes valo

res para os parâmetros magnéticos:

g = 1.9984 g = 2.0004
2

gx - 2.0050

ÂJ * [38.6 ± 0.61 G. AN = |52.7 + 0.3| G. A^ = |48.7 ± 0.31 G

A£ * J22.8 ± 0.6| G. A ^ = | 9 . 9 ± 0 . 3 | G A ^ = | 9 . 3 ± 0 . 3 | g

Estes resultados estão mostrados na tabela III. Deve-

se observar que nesta tabela os valores das componentes dos tenso-

res A e A correspondem a sua parte anisotropica (1-20). Na figu-

ra 22, mostramos o espectro simulado e experimental, para o caso em

que o campo magnético está orientado na direção <110>.

A análise dos resultados obtidos dos espectros expe-

rimentais e simulado devido ao comportamento dos radicais S tempe-
o • ~

ratura de 1.6 K, nos permitiu obter as seguintes informações:
1) O "tumbling" do radical desaparece quase totalmente a esta tem-
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peratura. Agora o radical fica quase quieto na matriz e os es -

pectros são conseqüência da simetria ortorrômbica dos tensores

magnéticos. Este congelamente progressivo do movimento de reo -

rientação do radical ao ir de 20 °K a 1.6 °K manifesta-se aumen

tando a largura das linhas hiperfinas (maior discussão a este res

.peito vai ser feita na próxima seção).

2) A caraterística do movimento de reorientação do radical com a va

riação da temperatura, nos sirviu como um bom argumento para sua
2-

identificaçao. Efetivamente CNO e um radical nao linear.
2—

3) A estabilidade do radical CNO , é um indicio de que a "afinida

de eletrônica" do iôn CNO deve ser positiva, isto é:

A(CNO") ?= E(CNO") - E(CNO2") > 0

i

I

aqui, E(CNO ) e E(CNO ) são as energias do estado fundamental,

dos íons indicados entre parênteses. Por exemplo o iôn CÕZ, que
2-

e isoeletronico do radical CNO , e mui estável; e foi encontra
21 -

do que a afinidade eletrônica da molécula CO_ e positiva (a-

proximadamente 2.0 eV). Este valor é suficientemente grande co-

mo para compensar a repulsão devido à carga negativa extra no

CNO , particularmente se o elétron desemparelhado adicional es-

tá principalmente localizado em um orbital do oxigênio. O que co

mo veremos ê sugerido pelos nossos resultados (seção 4.5). Tam-
22

bem foi encontrado que a afinidade eletrônica da molécula N1O

(isoeletrônica do CNO ) é maior que 1.9 eV.

4) Os valores encontrados para as componentes dos tensores hfs do

nitrogênio e carbono, mostram que estes tensores são aproximada^

mente axialmente simétricos. O eixo de simetria coincidiria com

a direção-x do sistema de eixos principais dos tensores magnéti.

cos (fig. 21b)

5) A escolha de forma de linhas gaussianas, e do valor da largura

de linha (4-74) também reproduzem satisfatoriamente os espectros

experimentais correspondentes à segunda derivada da linha de ab

sorção.
4.4.3 COMPORTAMENTO COM A TEMPERATURA VAS LIWHÁS PE RPE

A mudança da largura das linhas de RPE ao variarse a

temperatura do cristal é um dos efeitos que agora tentaremos expH

car. Geralmente está associado a este efeito o "tumbling" da espe-
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cie, particularmente quando se encontra dentro de uma matriz rigida

A mudança observada por nós, é um "estreitamento" das

linhas individuais do espectro ao ir-se de 1.6 - 77 °K. Isto é de-

vido principalmente â variação da liberdade rotacional do radical,

conforme vamos mudando a temperatura. Sabemos que um incremento na

liberdade rotacional faz uma média parcial das anisotrópias magné-

ticas e portanto se obtein uma diminução da largura da linha.

0 fenômeno de "estreitamento" toma duas formas: "es-

treitamento por movimento", que é causado pelos movimentos dos áto

mos ero gases,líquidos e ainda em alguns sólidos; e ""estreitamento

por intercâmbio", que é causado por interações ou movimentos de in

tercambio dos momentos magnéticos eletrônicos.

0 mecanismo ê em principio o mesmo em ambas formas de

"estreitamento", para entender Io devemos disting.ir claramente que

interações podem ou não afetar diretamente a linha de absorção.

Como foi dito na seção 1.4 â linha é um resultado da

precessão do momento magnético, e portanto interações não-magnéti-

cas não podem afetãla diretamente. Isto é, estas interações igno -

ram a direção do momento magnético, sendo portanto escalares magné

ticas; na linguagem quântica, elas conmutam com as componentes do

momento magnético e, pela equação do movimento de Heisenberg, não

podem afetar seus movimentos. Somente interaçÕe , magnéticas tais co-

mo interações dipolares, acoplamento spin-orbita ou interações hi-

perfinas, podem ter um efeito direto. No entanto estas interações

são em si mesmas afetadas por interações não-magnêticas que não po

dem afetar diretamente a linha, e isto produz o fenômeno de '"es -

treitamento".

A largura da linha observada pode conter duas infor-

mações: primeiro a magnitude das interações magnéticas e segundo a

razão e a magnitude dos movimentos de tipo não-magnêtico. Esta se-

gunda classe de informação e a que estamos mais interesados em aná

lisar para entender o fenômeno de "estreitamento" das linhas de RPE

do radical CNO2".

Uma teoria sobre o fenômeno de "estreitamento" ini -

cialmente foi feita por Anderson e pouco depois por Kubo & TomjL

ta * como parte de um tratamento geral da teoria de ressonância mag-

nética. Nós usaremos os resultados de Anderson para estimar os tem

po» de correlação (tempo empregado pelo radical ao deslocarse um ra

diano em seu movimento de reorientação) a partir do estreitamento,

das linhas por movimento.



J

i

i

I

- 89 -

Anderson dessenvolveu um caso simples para mostrar a

aplicação de sua teoria. Neste caeo explicito chegou ãs seguintes

conclusões, em função dos parâmetros u> (razão de reorientação) e

CÚQ (2uo é a máxima separação que adquirem duas linhas, no limite de

movimento muito lento):

a) se, u0 > <i> (caso de splitting predominante) , as duas linhas que

no caso limite UQ >> tu estão centradas em ±UQ, Eêm agora suas
— 2 2 1/2

posições variando de acordo a relação P = ±(ID0 - <u ) ' de tal

maneira que começaw a contrair-se conforme aumenta a razão de re

orientação; porém cada linha terá sempre a largura àu = u ,
b) se, u > «o (caso de reorientação predominante) ambas as linhas

ficarão centradas em P
g e ÍA...1 • - ' ' 2

= 0, uma das quais tendo largura da ordem
2 1/2 -

IÍQ ) estará alem da deteçao.
outra

- «o ) Ç[ue n o l im i t e de razão de
2

io0) se reduz ao valor Aw a WQ / 2w e

e e

com largura âta * -w + ( u

reorientação grande (w >>

mostra a forma usual de estreitamento.

Na figura 23a é vista a variação da largura de linha

AÜJ em função de w , e a figura 23b mostra a forma de linha em fun-

ção da razão u / u0.

Ao aplicarem-se estes resultados a nosso problema re
~ 2— ~"

lativo com a reorientação do radical CNO devemos observar que ám

corresponde ao incremento da largura de linha devido ao efeito de

reorientação, então aos valores encontrados para AH entre 1.6 K e

20 °K devemos subtrair a "largura de linha intrinsica" AHQ, que é

definida como a largura que a linha terá quando o efeito das aniso

trópias magnéticas é nulo.

O parâmetro u>o, t e m a seguinte interpretação:

a) No intervalo de temperaturas de 20 - 77 °K, onde os tensores hfs

vão desde uma simetria axial até um comportamento isotrõpico, u>0

está relacionada com a diferença que existe entre os valores das

componentes paralela e perpendicular dos tensores hfs do nitro-

gênio e do carbono, portanto seu valor aproximado seria:

u0 AJ

onde, Y. " 17.61 x 10 seg" G~ é a razão giromagnetica corre£

pondente ao elétron livre.

b) No intervalo de temperaturas de 1.6 - 20 °K, onde os tensores hi

perfinos vão desde uma simetria ortorrômbica até uma axial, UQ

u
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componente
larga

ambas
componentes componente

estreita
e

(o o

-WQ

-s = 10-2

7
20

1
8

( b )

2

2w.

1

^e >> 1
u0

FIGURA 23.- a) Variação da largura de linha Aw com a razão-de reo-

ri«ntação u . Na região de estrietamento predominante (U>(OQ) S O -

iMnt* a linha «streita ê observada, b) Colapso de duas linhas posi_

cionada» «n ±wo« Haverá uma única linha estreitada por movimento ,

quando incrementam-se os valores da razão

L
L.
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está relacionada com a diferença entre os valores das componen-

tes y e z dos tensores hfs do nitrogênio e do carbono. Estas com

ponentes estão no plano perpendicular ao eixo de simetria axial

do radical (definido como eixo-x na fig. 21b), portanto seu va-

lor aproximado seria:

«0 (|Ay -

0 fato de considerarem-se as componentes A1 e A (i=

N,C) neste segundo caso, está relacionado com a caraterística do mo

vimento de reorientaçlo do radical. Efetivamente ao ir-se de 20 °K

a 1.6 K, o movimento em torno dos eixos paralelos as direções <111>

fica cada vez mais lento, de tal maneira que as componentes dos ten

sores hfs nos planos perpendiculares a estas direções <111> começam

a mostrar a anisotrópia destas componentes. Esta anisotrópia não se

detecta a 20 K, porque o movimento em torno dos eixos <111> é mu:L

to rãpidp e assim as componentes dos tensores hfs nos planos per -

pendiculares a estas direções <111> mostram um valor médio, queé a

chamada componente perpendicular dos tensores hfs.

Acontinuação faremos a análise do estreitamento das

linhas no intervalo de temperatura de 1.6 - 20 K. Usando os valo-

res das componentes y e/z dos tensores hfs do nitrogênio e do car-

bono, encontramos que:

Y (4.6 gauss) = 8.1 x 10
6

rad/seg (4-76a)

Dos resultados da tabela III e as relações (1-31) que

traniformam AH _ em AH, encontra-se que: a 1.6
PP 7 o

ou Aw • Y AH = 30.31 x 10 rad/seg e, a 20 K, AH
7Aw Y AH

K, AH = 2.74 gauss

Í.39 gauss ou
73.98 x 10 rad/seg.

Na região de temperaturas muito baixas (1.6 °K) u>o >

ã tem o valor:u e portanto o tempo de correlação T C

2.07 x IO"8 seg (4-77a)

Na região de temperaturas próximas a 20 K, to >>u>o

e o tempo de correlação tem o valor aproximado de:

T (20°K) - -i «
e

« 2.1 x IO"9
seg. (4-77b)
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Então usando (4-76a) e (4-77) encontramos:

<oe(1.6 20
* 0.6

U(J
5.9

T fl.6wK>

T C(20
- 10

(4-78)

o que está de acordo com nossas considerações referentes a w e UQ

nas temperaturas de 1.6 K e 20 °K.

Os resultados (4-78) ao serem comparados com os da fl

gura 23, mostram que a 1.6 K obtemos uma linha muito alargada, fa

to que contribui para que nosso espectro a esta temperatura não mos

tre bôa resolução, e a 20 °K o efeito do movimento do radical na

largura da linha é pequeno.

Devemos notar que o valor de mg (4-76a) pode ser com

parado com o valor que se obteria usando os resultados de Bloember
24 ~

gen et ai, que trataram o problema do "estreitamento por movimen

to" de uma maneira mais física e usando o mecanismo básico de es-

treitamento explicado no inicio desta seção. Eles estimaram que no

caso de movimento muito rápido (u >> w0 ) a ^Largura da linha é da

da satisfatoriamente por, Aw = w " / u , onde wo é a largura intrin

ca quadratica média. Logo,

=5.56y « 9.8 x 10 rad/seg (4-76b)

Bste valor de u>o (4-76b) , tem o mesmo ordem de gran-

deza que aquele calculado em (4.76a).

A análise do efaito de estrietamento no intervalo de

temperatura de 77 - 20 °K, não vai ser discutido, devido a que os

espectros medidos neste intervalo de temperaturas mostram mui pou-

ca resolução, o que não nos permite fazer estimativas quantitativas

dos tempos de correlação.

4.5 ESTRUTURA VÕ RADICAL CNÕ Z-

As medidas de RPE a 1.6 K permitiram conhecer-se o

valor de cada uma das componentes do tensor g e dos tensores hfs do

nitrogênio e do carbono. Estes resultados experimentais juntamente

com certas considerações básicas da teoria de moléculas poliatômi-

cas,são suflcentes para iniciar uma discussão sobre a provável es-
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trutura do radical. 0 grau de exatidão destes resultados pode ser

avaliado ao compará-los com os resultados que se obteria atravéz de

um processo de cálculo de orbitais moleculares (OM).

As componentes de cada um dos tensores hfs permite es_

timar: a densidade de carga do elétron desemparelhado nos orbitais

atômicos (OA) de cada um dos elementos do radical, o ângulo do ra-

dical dobrado e portanto a orientação do radical na matriz hospe -

deira e, os coeficientes de cada um dos OA que se combinam linear-

mente (LCAO) para formar o OM ocupado, pelo elétron desemparelhado.

As componentes do tensor g permite estimar: o grau de

contribuição dos OA dos elementos de spin nuclear nulo ao OM do ele

tron desemparelhado e, as simetrias do radical.

Iniciaremos, considerando o acoplamento hiperfino pa

ra um elétron em um orbital-2p em um átomo com spin nuclear não nu

Io. Os eixos principais do tensor hiperfinò são fáceis de se deter

minar pela simetria destes orbitais-2p; chamaremosao eixo do orbi-

tal-2p de "ç" e, podemos anticipar, que o tensor hiperfinò apreseii

tara simetria axial em tSrno desta direção-ç.

De acordo à discussão da seção 1.3 o elemento çç do

tensor hfs (1-21) é dado por:

A «

(4-79a)

os «ixos principais, o elemento de volume e o vetor r são mostra -

dos na figura 24.

Usando a forma normalizada usual do orbital-p ,

V .13 ti
«4* r

r)
cose (4-80)

onde, f (r) depende da carga efetiva e o ângulo 6 é definido na fi-

gura 24; 4 substituindo (4-80) em (4-79a), obtemos:

gn n

.2* -2
f f í ffi cos2e (3cos2e-l)r2senedrded*
' o 0'0 r
f f í
o 0'0
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I egengn < r" 3 > (4-79b)

onde foi definido:

dr (4-81a)

procedendo-se de maneira análoga para as direções ç e n obteraos:

= A
nnn

(4~79c)

Vemos que o tensor torn simetria axial, e por suposto

é de traço nulo. Efetivamente se definimos a quantidade Bo como:

r"3> (4-8ib)

então o tensor hfs tem componentes (~Bn, -B , 2Bn).

0 cálculo da quantidade <r "> (4-81a) depende do áto

mo particular e da escolha de sua função do onda. Para alguns áto-

mos de Interesse em estudos de RPE estes cálculos já foram feitos

usando-se funções de onda de campo auto-consistente por Morton et
25

ai, . Exemplos de alguns resultados que usaremos estão mostrados,

na tabela IV.

Na equação (1-24) foi mostrado que a constante de hfs

isotrópico "a" e uma função linear da densidade de spin do elétron

desemparelhado nos núcleos. A densidade de spin nos núcleos para um

elétron em ura orbital-ns é dado por:

(4-82)

onde, f (r) é o valor da função radial apropriada a uma distância r

dos núcleos. AA, o hfs isotrópico teórico para um átomo com um ele

tron desemparelhado em um orbital-ns, é dado por:

(4-83)

alguns valores de An calculados por Morton et a i , estão na tabela IV .
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Núcleo

13C

14N

17o

B- (gauss)

32.5

17.0

51.5

AQ
S(gauss)

1110

550

1653

Tabela-IV.- Algumas constantes de acôplamento hiper-

fina nuclear calculadas, tiradas do "Atomic properties for inter -

preting e.s.r data" (ref. 25). BQ é definido por (4-81b) e A- por

(4-83)

Ê aparente que, somente para aqueles átomos em que o

elétron desemparelhado existe em um orbital-s puro, o hfs observa-

do "a" (1-24) será igual a AQ (4-83). Reciprocamente nenhum splitt

ing isotrópico é esperado para átomos em que o elétron desempare -

lhado está em um orbital-p. Quando é observado splitting isotrópi-

co em tais sistemas/ pode-se concluir que as funções de onda do es_

tado fundamental destes átomos inclue pequenas contribuções de or-

bitais-s. Estas contribuções podem ser estimadas pela relação:

ns
(4-84)

onde, c é um coeficente que expressa a proporção do spin desempa

relhado que reside no orbital-ns.

Deve ser notado que (4-84) é valida para espécies po

liatômicas, da mesma maneira que o OM de um elétron pode ser consi^

derado como a soma de OA.

Uma dificultade encontrada ao se usar (4-84) para ava
2 - — """

liar-se a densidade de spin c . e que nao há maneira de distingi-

rem-se contribuções de diferentes orbitais-s. Quando se considera,

o espectro de radicais livres poliatômicos o problema da quantida-

de de carater-s que deve-se atribuir ao elétron desemparelhado as-

sume grande importância.

Uma equação análoga a (4-84) relaciona a interação hfs

ã contribução dos orbitais-p:

2B,
np ou - B,

np
(4-85)
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é o coeficente do orbital-p no 0M do elétron desempare -

As relações (4-84) e (4-85) podem ser aplicadas aos

valores dos parâmetros magnéticos do radical CNO (tabela III).

Aqui devemos fazer a observação seguinte: as densida

des de spin desemparelhado vão ser distribuídas nos orbitais ocupa

dos pelos elétrons de Valencia dos elementos do radical. Assim, co
2 2 ~

nhecendo a estrutura do estado fundamental do: C, Is 2s 2p 2p
2 2 2 2 2 € n

N, ls 2s 2p 2p 2p e 0, ls 2s 2p 2p^ 2pc, os orbitais ocupa

dos pelos elétrons de Valencia em cada ura dos elementos são os or-

bi tais-26 e 2p.

Ê conveniente agora considerarmos os sinais dos para

metros listados na tabela III. As componentes hfs anisotrópicas do

carbono (±8.8,+4.1,+4.7), mostrara mui aproximadamente uma simetria

axial em torno da direção-x. Ao associáramos o sinal positivo ao va

lor da componente dipolar na direção-x, isto significa que a densi^

dade de spin do elétron desemparelhado no carbono estará no orbi -

tal-2p . Por outro lado esta escolha de sinal nos levará a um valor
C

positivo da constante hfs isotrópica A. , ou seja, a densidade do
spin desemparelhado ocupará o orbital-2s do carbono.Esta escolha de

sinal como veremos é consistente com a geometria do radical.

Portanto, as componentes hfs anisotrópicas do carbo-

no ficam: (8.8,-4.1,-4.7). Um resumo das densidades do spin desem-

parelhado nos orbitais do carbono é mostrado na tabela V.

Com respeito ãs componentes hfs anisotrópicas do ni-

trogênio (±8. l,+"6 .0,-f 2.0) , podemos dizer que são aproximadamente de

simetria axlal. Se escolhemos o sinal positivo para o valor da com

ponente dipolar na direção-x, então a densidade do spin desempare-

lhado no nitrogênio estará no orbital-2p . Isto, daria o sinal ne-

gativo para a constante hfs isotrópica do nitrogênio. Este tipo de

resultado já foi encontrado anteriormente no estudo do CN ; e,

como o faremos mais adiante poderemos explicá-lo levando-se em con-

ta a posibilidade de polarização de spin do orbital-ls. A escolha

do sinal negativo para o valor da compone:ite-x, pode ser entendida

somente se a densidade de spin desemparelhado estiver nos orbitais

p e p em quantidades comparáveis. Isto requer que a energia de

ambos orbitais seja aproximadamente a mesma, o que não é consisten

te com o modelo que vamos dessenvolver.

Pelas razões acima, vamos admitir que as componentes

hfs anisotrópicas do nitrogênio sejam: (8.i,-6.0,-2.0). O desvio da

s

s

c
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simetria axial devido ã contribução do orbital-p , provavelmente re

sulta da densidade de spin no orbital-p . Efetivamente pode-se es-

crever:

'8.1

-6.0

-2.0/

-4.7

-4.7/

/-1.3

-1.3

2.7/

Logo, o tensor hfs do nitrogênio pode ser resolvido,

em duas componentes axialmente simétricas com seus eixos de sime-

tria nas direções x e z.

Pelas discussões feitas na seção 4.4.2, chegou-se ã
2-

conclusao que o radical CNO deve ser dobrado. A determinação do

ângulo formado pelos enlaces N-C e N-O, exige a presença de uma den-

sidade de spin desemparelhado no orbital-2s do nitrogênio. A por -

centagem desta densidade de spin no orbital-2s, é obtida ajustan -

do-se o ângulo do radical CNO a valores mui próximos àqueles co-
26 27

rrespondentes ã molécula isoeletrônica NO- ' ou do radical iso

eletrônico CO~ 2 8' 2 9.

Vamos considerar o caso em que o enlace N-C esteje na

direção <Ill> e que o enlace N-0 forme um ângulo "6" com esta dire

çao. Assumiremos que o elétron desemparelhado esta parcialmente Io
2 ~

callzado em um orbital hibrido-sp do nitrogênio, e em um orbital

2p do carbono, ambos orbitais estão contidos no plano (110) do ra

dical.

Se admitirmos que o nitrogênio é hibridizado de manei

ra que os enlaces N-C e N-0 são formados por "hibridos eguivalen -

tes" sp do nitrogênio, então,de acordo à figura 25, estes orbitais

hibridos-sp serão:

c(2s) + Y {m(2px) + n(2py)}

a(2s)

a1 (2s)

n'(2py)}

n" (2Py)}

(4-86a)

(4-86b)

(4-86c)

onde, (m,n), (m^n1) e (m'^n") são os cosenos diretores dos enla -

çes N-0, N-C e do orbital ocupado pelo elétron desemparelhado. a e

Y são coeficentes dependentes do ângulo formado pelo radical.

As funções (4-86) devem ser normalizadas e mutuamente
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FIGURA 24.- Coordenadas eelemento de volume para calcular-se o ten

8or de acoplamento dipolar para um elétron desemparelhado em um O£

bital-2p.

A X

FIGURA 25.- Orbitais h£bridos-sp do nitrogênio construido de mix-

turas dos orbitais atômicos: 2s, 2p' e 2p . Os orbitais híbridos

nas f-dtreções N-C e N-0 são considerados equivalentes. Também mos-

tra-se os orbitais-2p do carbono e do oxigênio no plano molecular.
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ortogônais. Estes requerimentos implicam:

<*NCI
< f

N Cl

|YNe>

fNC>

= 1

= 0

= 0

2
•+ a

-> aa'

2

+

+

+

2

YY

2

Y

= 1

'COSI))

cos 8

= 0

= 0

a solução simultânea destas quatro equações juntamente com a condjL

ção 8 + 2$ " 2ir, dão os valores:

cos8
1 - cose

2cos8

1 - cose

portanto o orbital hibrido-sp do nitrogênio ocupado pelo elétron

desemparelhado é:

Ne
cose

- cose
(2a) + ir--2cos6cose

(2px) (4-87a)

2 ^ -,
por outro lado, se c- e c_ sao das densidades do spin desentpara-
lhado nos orbitais-2p e 2s do nitrogênio, então Y., é dado por:

Ne ( 2 S ) (4-87b)

Da comparação de (4-87a) e (4-87b) encontra-se que o

ângulo H 8 " formado pelo radical é dado por:

coa( 4 )
/ 1 + \*

(4-88)

2 2 2

onde, X2 = c, / c, . ütilizando-se o valor do c 2 mostrado na ta-

bela V, e limitando "8" aos valores:

125° < 8 < 128° (4-89)

o . que ê consistente com os valores encontrados para os isoeletrô-

nicos N0 2 (125°) e CO^ (126o)1 e com a simetria associada ao radi-
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cal/ encontramos que a densidade de spin deaemparelhado no orbital

2s do nitrogênio deve ser 0.085. Um resumo destes resultados é mos

trado na tabela V.

^

Elemento

13c

4.
0.013

0.085

C2p

0.135

0.355

total{%)

15

44

13 14Tabela V.- Densidade de spin nos elementos C e N
2- 2 - 2 2

do radical CNO . O valor c2 do nitrogênio e a soma c_ + c2

Estes valores foram calculados usando-se os resultados da tabela IV.

A densidade de spin restante 41% é pressumida

buida nos orbitais-2s e 2p do oxigênio. Spin deseinparelhado neste

orbital-2p introduz uma interação dipolar adicionai com os núcleos

de nitrogênio e do carbono, porém esta contribuçno é pequena e seu

efeito principal é sobre o orbital~2p do nitrogênio.
2 -

O valor de c, no nitrogênio corresponde a uma densi^
dade de spin no núcleo de: 0.4055 u.a (unidades atômicas). Por ou-

N
tro lado o valor A-. = 46.7 gauss, implica em uma densidade de spin
total no:núcleo de nitrogênio de:

tot L 0.4055 u.a

30
de onde obtemos, segundo Watson & Freeman J , que o efeito da po-

larização de spin do orbital-ls deveria sov:

'ls
2 _ - -0 . 8109 u.a

Aqui, f. (r) é a função de onda do orbital-ls que depende somente

das variáveis espaciais e os indices +,+ referem-se às orientações

relativas do par de elétrons que ocupam este orbital.

Este valor da densidade de spin no orbital-ls, está

em -oontíordahcia cora o valor c l s -0.7418 u.a estimado a p a r t i r da
aproximação "unre-â-fcCrdted Hartrco-Fock" pv>r Goodings 31
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- 2-

FIGURA 26.- Orientação do radical CNO na matriz de KC1. Aqui es-

tá representado o plano molecilar (110) com o orbital h£brido-sp^,

do nitrogênio e o orbital-2p do carbono ocupados pelo elétron de-

semparelhado. t., £, e ^3 f°rmam o sistema de eixos principais re-

presentado na fig. 21b. ( í^ é perpendicular ao plano (110) e por-

tanto não está representado nesta figura).
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CKO" C 0

2 —
FIGURA 27.- Esquema de níveis de energia para CNO , Nenhuma tent£

tiva foi feita para indicar as energias ralativas entre os difereti

te» níveis. Algumas linhas pontilhadas sao omitidas para simplifi-

car o diagrama,

2-
FIGURA 28 1- 0 radical CNO esta no plano Çç. Os eixos n e TJ 2,
não mostrados, são perpendiculares ao plano Çç. Tv refere-se ao

orbital hibrido-sp do nitrogênio ocupado pelo elétron deseopare -

lhado.
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Conhecendo-se o ângulo formado pelo radical e as den

sidades de spin nos diferentes OA de cada um de seus elementos, en

tão tem-se determinado sua "estrutura eletrônica" e sua "orienta -

ção" na matriz hospedeira. Na figura 26 está representada a estru-

tura do radical para o caso em que o enlace N-C é paralelo à dire-

ção <IIl>. Observa-se que o orbital hibrido-sp do nitrogênio e o

orbital-2p do carbono estão orientados na direção do eixo de simé

tria do radical. O resultado (4-89) indica que o enlaça N-0 está

orientado aproximadamente na direção <-l00>.

0 ângulo 6 (4-89) do radical, é aproximadamente bi-

sectado pela direção do orbital hibrido-sp y , este resultado é

considerado aceitável se levamos em conta a natureza aproximada de

nossos cálculos.

Um esquema de orbitais moleculares a um elétron para

o radical CNO , deve levar em conta & simetria C do radical. Es-

te grupo de simetria tem duas rapresentações irreductiveis as quais

chamaremos a1 e a". A primeira representação está relacionada com

a operação identidade, e a segunda e relacionada com a operação re

flexão no plano molecular.

O esquema de OM pode ser obtido a partir dos corres-

pondentes aos isoeletrônicos NO_ ou CO_ , cujos orbitais são ci-

raterísados de acordo com as operações de simetria do grupo C-^. Na

figura 27 é mostrado um esquema de OM correspondente ao radical tri

atômico CNO" ; a definição dos eixos ç, n, ç, e dada na figura 28.

Da comparação desta figura com a figura 25, pode-se obter a relação

entre os orbitais p , p^, p e os orbitais p^, py e p z usado no tex

to.

Logo, a função de onda eletrônica correspondente ao

estado fundamental do radical CNO pode ser escrita como:

(aj)
2 (ajj) 2 (a}) (4-90)

o que está de acordo com a nomenclatura usada por Walsh para os

OM de moléculas, poliatômicas da forma ABC, que dispõem em sua es -

trutura de um total de 16-22 elétrons de Valencia.

De acordo com (4-90) e levando em conta os resultados

da tabela V, a composição do OM ocupado pelo elétron desemparelha-

do pode ser escrita como:
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C 2 s ( 2 s ) 4s(2s) + c- ><2PX> c°s(2s)

(4-91)

Aqui, estamos considerando que 41% da densidade do spin desempare-

lhado esteje distribuida nos orbitais-2s, 2p e 2p do oxigênio; os

quais, de acordo com a figura 25, estão no plano molecular. Também,

2pv = »(2p> + b(2p ) e 2p = c(2p_) + d(2p) , onde, a, b, c, d, de

pendem do valor do ângulo e.

De acordo com nossos resultados, podemos dispor do va

lor absoluto de alguns dos coeficientes que intervém em {4-91}, e

consequentemente encontrar uma relação adicional entre os coeficien

tes desconhecidos. Assim, da tabela V tem-se:

= ±0.292 , c^ = ±0.596 , c ^ = ±0.114 , c^ = ±0.367

e da equação (4-91) se conclui, desprezando-se o overlap entre os

diferentes OA:

(4-92)

r

m

o

é
m

t
H

e

6

C

c

i

os coeficientes referentes aos OA do oxigênio não estamos em condjl

ções de estimarlos, porque nossas medidas foram feitas com o ele -

mento O presente no radical que como sabemos tem spin nuclear nu

lo. Seria necessário fazer-se um enriquecimento do composto com o

isõtopo 0 que tem spin nuclear I = 5/2 e portanto os espectros de

RPE mostrariam interação hiperfina com o spin desemparelhado. Assim

poder-se-ia estimar as contribuções dos orbitais 2s e 2p do oxigê-

neo ao OM a} (4-91).

Agora analizaremos porque os valores das componentes

principais do tensor g eletrônico (tabela III) estão deslocadas do

valor correspondente ao fator-g do elétron livre (g * 2.0023). Co

mo foi dito na seção 1.3 ao discutir-se o termo Zeeman eletrônico

(1-10) , estes deslocamentos das componentes do tensor g são o re -

sultado da interação spin-orbita que mixtura estados excitados com

o estado fundamental.

No caso de espécies poliatômicas em que os elétrons

estão espalhados sobre os diversos elementos da espécie, uma teoria
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para encontrar uma expressão para os deslocamentos das componentes

do tensor g é muito complexa. Stone discutiu este tratamento em

detalhe, nós usaremos seus resultados, mas antes descreveremos qua

litativamente as aproximações feitas para chegar a eles.

Uma primeira aproximação é a de que o hamiltoniano pa-

ra o acoplamento spin-orbita pode ser expressa como uma soma de têr

mos para cada elétron em torno de cada átomo:

'LS E Z
i k

Lik'si

o

é

m

t

H

6

6

C

c

onde, 1 é o momento angular orbital em torno do k-esimo átomo, s.

é o spin do i-esimo elétron. Çjç^rik' s^° o s c o e ^ ^ c i e n t e s âe acopla

mento que decresem rapidamente com o incremento de r.. . Então a per

turbação que produz o deslocamento do fator-g é dado pelo operador

H__ mais o termo Zeeman do momento magnético orbital 1, .

Se consideramos uma espécie com n elétrons, onde n-1

estão emparelhados, e se os estados excitados e fundamental desta

espécie são caraterlsados por OM unicamente ocupado* então, as

componentes principais do tensor g podem ser calculadas por teoria

de perturbação até segunda ordem. O resultado encontrado por Stone

é:

- g -2 Z Z Z
n k j E n " E 0

(<j=x,y,z)

(4-93)

Aqui a soma refere-se a pares de átomos k, j, 6. si2

nifica que, quando o operador 1 ^ atua sobre algum OA, se obtem sem

pre zero a menos que o orbital pertença ao átomo k. ]0> e |n> são

OM unicamente ocupados no estado fundamental e nos estados excita-

dos respetivamente. E n e E são as energias destes orbitais e ç. é

a constante de acoplamento spin-orbita para o átomo k.

Ao se usar (4-93) é suposto que os OM possam ser ex-

pandidos em termos de OA, e que o overlap destes orbitais são des

preziveis, tal que,quando os elementos de matriz são expandidos em

termos dos OA>são retidos os termos que são diagonais em k.

Os estados excitados formados pela promoção do ele -

tron deseraparelhado a um OM vazio dá uma contribução n«g»tiva a o

elemento ga , porque E > E Q, então ga(j < g . Se os estados excita

dos são formados pela promoção de um elétron dentro de um OM semi-
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cheio, E ~ E A será negativo e portanto g > g . Assim considera-

ções qualitativas do tensor g ajudawa decidir se ê ou não razoável

um esquema de níveis de OM proposto para a espécie que está sendo

estudada. Além disso análises quantitativas tornam-se árduas, por-

que em geral tem-se mais parâmetros desconhecidos do que informação

experimental. Mesmo se há somente um estado excitado a considerar

ê precisso conhecerem-se os coeficientes em dois orbitais e a ener

gia de excitação; este último é conhecido do espectro ótico da es-

pécie. Desta forma o melhor que se pode fazer e uma interpretação

semi-quantitativa dos deslocamentos Ag = g - g .
aa ao e

Dos resultados da tabela III, tera-se para o radical

CUO2':

Ag
XJC

0.0027 Ag
y

-0.0039 -0.0019 (4-94)

Os elementos Ag e Ag por causa de seu sinal deve

ser originado por transições eletrônicas do OM unicamente ocupado

ai a um OM vazio e portanto de energia maior. O elemento g é o

que se desvia mais do fator-g do spin livre g . • Agora o operador mo-

mento angular 1 atuando sobre os orbitais-2p vai dar:

y'*y ly|Px> = - (4-95)

isto ê, I mixtura o orbital-2p modificado de a} (4-91) com o or-

bital-2p do estado excitado mais perto do OM ai, se é suposto que

um único OM está envolto nesta transição eletrônica.

De nosso esquema de níveis mostrado na fig. 27, ob-

servamos que o OM mais perto de ai é o OM a", então se considera -

mos que o estado excitado:

(4-96)

domina a contribação a g , e tendo em conta de que este estado de

ve ter considerável carater-2p , pode-se supor que:

(4-97)

O que é consistente com o esquema proposto na figura 27.
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Colocando (4-97) e (4-91) em (4-93) encontra-se:

'N
E(a!p -

c

onde, 6 é a diferença de energia entre os orbitais ali e a'

em conta (4-95) obtemos:

(4-98a)

Tendo

Ag,
yy

,0 OV (4-98b)

Esta expressão ilustra as dificultades mencionadas a

respeito da interpretação dos deslocamentos do fator-g: as quanti-

dades desconhecidas estão em número maior que as quantidades medi-

das experimentalmente. Contudo se medimos & por espectroscopia ót£

ca e conhecendo-se çN (76 cm ) , ç (28 cm ), çQ (151 cm ), então

(4-98b) e (4-92) dão uma relação que deve ser satisfeita pelos coe

ficientes do OM a^ e do 0M aJ,.

0 método que foi seguido, de combinar os resultados

da análise do tensor g e dos tensores hfs para determinar-se expe-

rimentalmente o OM ocupado pelo elétron dese.nparelhado, é muito a-

proximado, porém é provavelmente mui razoável.

Evidentemente ê dificil obter-se uma descrição prec^

sa do OM que contem o elétron desemparelhado, desde que há um cer-

to número de parâmetros de valor incerto. Mesmo assim se obtém uma

bôa descrição qualitativa; e portanto o método de RPE é provável -

mente mais preferivel que outros métodos de espectroscopia
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CAPÍTULO 5

CÕNCLUSXC

5.J CONCLUSÕES GERAIS

As espécies paramagnéticas estudadas foram produzidas

por fotolisis ultra-violeta de cristais de KC1 dopados com cianêto

e/ou cianato de potasio.

Os radicais produzidos a 77 °K (HCNO~, CNN~/CNON~ e

NCN /NCNO~) foram estudados até esta temperatura, e os espectros de

RPE permit.'.raro-nos conhecer os valores dos parâmetros magnéticos iso

trópicos destas espécies. Experiências de annihiling foram feitas

para se determinar até que temperaturas são estáveis estes radicais.

O radical CNO , produzido por fotolisis a temperatu

ra ambiente no cristal KC1 + 2x10 K CN, foi o mais extensamente

estudado por nós. O entendimento dos espectros de RPE foi posivel

devido ao movimento de reorientação que apresentou o radical ao va

riar-se sua temperatura. Este movimento deu a seguinte caraterlsti
- = =N =C ~

ca aos diferentes tensores magnéticos (g, A , A ) que definem o ha
miltoniano de spin desse radical:

77°K
•• Tiso 20 °K

onde: 3T, T» = T, = T. e T. TB.

foi

Liso = ^Tj- ' *" ~ *l ' *2 ' '3 ' *i ' *2 ~ *a " "3

on tensor T representa simbolicamente qualquer um dos tensores
' • FN S C

neticos: g, A ou A .
• o o

A determinação dos parâmetros a 20 K e 1.6 K

feita simulando-se os espectros de RPE. Enquanto que a 20 K logra

mos medir um espectro resolvido, quando 5 || <100> (o que facilitou

a determinação de TA e T M ) , a 1.6 °K não foi observado nenhum es-

pectro resolvido; porem, as relações entre as componentes dos ten-

sores magnéticos a 20 °K e 1.6 °K permitiram-nos determinar os va-

lores daquelas componentes a 1.6 °K.

Outro efeito interessante apresentado pelo radical

CNO ao se ir de 77 - 1.6CK, é o fenômeno de estreitamento das 1^

nhas de RPE. Explicamos este comportamento, no intervalo de 20 °K-
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1.6 °K, adaptando a teoria de Anderson a nosso problema. A estima-

tiva do fator de splitting wg foi feita usando-se oa resultados de

Anderson e depois, para efeito de comparação, usamos o resultado de

Bloembergen et ai, a concordância entre esses resultados é bôa.

Do CNO foi estimada sua provável estrutura e sua o-

rientação na matriz hospedeira usando-se os valores dos parâmetros

magnéticos a 1.6 K. A interpretação dos sinais das componentes di-

polares do tensor hfs do nitrogênio permitiu-nos concluir que' a po

larização de spin dos elétrons no orbital-ls é importante, e deve

ser levado em conta para determinar-se a estrutura do radical.

0 conhecimento dos níveis de energia do NO- e do C0~

que são isoeletrohicos do CNO , permitiu-nos fazer um esquema de

níveis de energia para o CNO a partir da redução da simetria C_v

(NO, e CO") para C (CNO2~).
A & S ,_

Para identificar-se o radical CNO ~ levaram-se em con

ta as informações dadas pelos espectros de absorção infra-vermelha

e ótica do cristal KC1 + 2xlO~3 K13CN.

5.2 SUGESTÕES PÁRA TRABALHOS FUTUROS

Entre as posibilidades de pesquisa que o presente tra

balho gerou pode-se mencionar:

1) Estudo do comportamento do radical HCNO a temperaturas menores

que 77 K, e determinação de sua forma e orientação na matriz hcs

pedeira. Análise de sua estrutura eletrônica.

2) Entender-se melhor o isomerismo dos radicais CNN /CNON~ e NCN~/

NCNO~, e identificarem-se de maneira mais precisa estes radicais

Além, fazer-se um estudo destas espécies, similar ao feito can CNO=

3) Análise detalhada do espectro ótico do CNO*. As transições ele-

trônicas produzidas devem permitir-nos entender melhor os esta-

dos excitados do radical e assim poderiamos determinar de manei^

ra mais consistente os OM que se encontram vazios no estado funda -

mental, além de avaliarmos as separações relativas entre alguns dos

níveis de energia.

4) Estudar o efeito de estreitamento das linahs de RPE do CNO no

intervalo de temperatura 77 - 20 °K.

5) Análizar o efeito de tensões uniaxiais no movimento de reorien-

taçãò do radical CNO

6) Extender os resultados obtidos do CNO ~, enriquecendo-se a amos
17tra com o isotopo O.

J
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