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Introducere

In cristale, Ionii metalelor de tranziţie din grupa fieru-
lui, prezintă spectre optice ce interesează atît din punctul de ve-
dere al cercetării fundamentale, cît şi al aplicaţiilor: laseri,
filtre optice, fibre optice, lumlnofori, materiale fotocrome.

In tez& sînt prezentate cercetări pe compuşi cristalini do-
paţi cu Mn , Cu şi Cu+ în scopul elucidării unor mecanisme de
interacţia cation-cation şi cation-anion, folosind pentru aceasta
metode ale spectroscopiei optice şi rezonanţă electronică de spin
(RES).

Metodele de înregistrare optică şi RES conjugate cu cele de
analiză structurală cu raze X asigură o cunoaştere detaliată a ni-
velelor de energie a complecşilor cu metale de tranziţie, interpre-
tarea făctndu-se fie în teoria cîmpului cristalin, fie în cea a or-
bitalilor moleculari. Comparînd datele obţinute pe o categorie lar-
gă de complecşi ai metalelor de tranziţie în diferite simetrii de
înconjurare (cu halogen, oxigen, azot) se poate face atribuirea po-
trivită a cazurilor noi, necercetate şi posibilitatea identificării
ionului de metal de tranziţie analizat, sarcina lui şi simetria
cîmpului dat de liganzi (anioni).

Experimental, punerea In evidenţă a nivelelor de energie se
realizează prin detectarea tranziţiilor energetice ce se relevă sub

forma unor benzi de absorbţie sau emisie. In spectrele optice ale
2+ 2+

Nn şi Cu noi am studiat benzi In intervalul 0,2.-2 pm de lungimi
de undă, deci din ultraviolet (UV>) pîrtă In infraroşu (IR) apropiat.

Interpretarea spectrelor optice şl RES la Mn s-a făcut în
2+

cadrul teoriei cîmpului cristalin. In cazul ionului Cu , rezulta-
tele slnt discutate şi In limitele teoriei orbitalilor moleculari,
deoarece exprimarea parametrilor spectrali optici şi RES este de-
terminată, In acest caz, de o mixare procentuală remarcabilă a stă-
rilor 3d, 48t 4p ale cationului cu stările e şi p ale anionilor în
complecşii moleculari consideraţi.

Ionul de Mn2* In reţeaua CdCla formează un complex cu sime-
trie înaltă, avînd şase Ioni de clor dispuşi octaedric, iar ionul
de Cu2* formează un complex cu simetrie tetragonală (D4h alungit).
Iapunerea unei anual te simetrii de către* ionul de impuritate e o
proprietate nai generală şi e legată de forma norului electronic a
ionului respectiv.

S-a analizat ca aplicaţie, formarea ionilor cuprici (Cu2*)



din cai cuprofi (Cu*) tn reacţiile fotolltioe ta sticlele fotoerom
cu argint 9! eupru*

Această fetoreaeţie represlntă tm «ranafer da sarcină efee-
tiv oara a m o» urnire variaţia da earelnă pa ionul da cupru. In a-
oaat cas se dsfintfte o ataca atabilă terale a aaterialului neira-
diat în oara concentraţia da C« 2* a alnlaăr pria iradiara ou ov
concentraţia Cu2* oraşta pa aaana Cu* ei aoaat produa aata iaatabll
taxs&e, adică, prin încetarea axeitării OV, aa revine la ataraa i-
niţială âinaintaa izadiaril. Propriatataa da fotooreadcitata a cu-
prului aata atudiată |n aaaaată tată şi după opinca autorului aa
puna baaala unui nodal nou pantru axplioaraa colorării atldalor
fotocrona eu arolnt••§ 1 eupru.

Taata aata alcătuită din cinei capitol*. In oapltoiul l aa
pratintă taoria fanşrală a eîa^ului criatalin şi a orbitalilor no-
laculari pantru tnatalala da tranaiţia din grupa flacaloi. In oapi-
toiul ? aa trac în ravistă. datala apactroacopiea din lucrărlla •*,-
tor auvari pantru ionii da Mn2*, Cu2* şi. Cu* tn criatala şi aticla
fotoercine. capitolul 3 cuprindă o anu&eraya auooiatl a priaoipala-
lor matode aiqparinantaia foloaitâ Xn aeaaată luerara. Raaultatala
măsurătorilor fi diacuţiila Xnaoţitoara •• dau tn oapitolul 4. In
capitolul 5 sînt prasantata cltava aplicaţii poaiblla ala oaroaţă-
rilor cară au făcut obiactul aoaatai taaa. Unala din aeaata aplica-
ţii au foat finalişata, altala pot constitui obiactul altor lucrări
In viitor. In oentinuara M va faoa rasunatul capitdlalor 3, 4 şi 5
oara raprasintă contribuţia originală din taaă. Xn cadrul diacutii-
lOr sa vor facă rafaxirila aMi iaportaata din literatură.

Caoitotut 1

Matoda »i tahnici axparlaantala

Crl^talala da Agd fi CiCl% pura aau dopata, pa oara a-au
făcut năaurători optica» RIS fi analisa da rata X, au foat craacuta
prin matoda Bridgauuw Prapararaa AgCl prin praoipi'cara onogană a
naeaaitat purificară chimică a eoaponantalor raalisată prin racria-
talisări rapatata din -aoluţia a Ag»O% fi diatilaraa aci. Pracipita-
tul uscat aata tratat ta CClm tn tlap ea tatqparatura asta ridicată
traptat pXnă la punctul da topiră» operaţia e'c^tutndu-ee Intr-un
dispositiv Somat din două tuburi oonoaatriea dă sticlă pyraxr ta
oara tubul Median serveşte ea ţeava de barbotara eu CClm. După o
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nonă purlfloara prin topi** aonali, aatarlalul * feat foloelt pen-
tru creatarl da erletal* da dlMfcalts» • • a-io M I lapurifieat*
controlat ou Cu, f», Ce, Bg eau an ffoat eraaaut* cristal* «ari paa-
tru confecţionarea da ooaponant* traneparant* ia IR ta deaaalal 0,i
la 25 I M |1|. Crlatalala da CdCt% pur* aau dopat* eu Un aau C* au
t©at erâaouta f oloalnd tahnlea daaeriai în |2|, Meaţlenia el la
toata eloruril* înainta da er«atar*a erletalulul a-a aplieat aetoda
da barfeotaro ou CCl„ feloaiti de Labl şl Tcnka |3|.

CeAoantraţla d* KH a-a alaurat din intanaitatoa da aaanal
M M r eonaldartnd ei toati eantitatea da sangan ineluul • sub forai
d* ioni bivalenţi. Ooaaroa a->m fieut foloalnd o aoluţl* «talon eu
Jftia* Sntr-un eapllar d« euarţ pein eeapararaa aean»ltt|ui U f eu oal
dat da probai* naemoaeut*. Vantru a «liaina *rovll* datorat* a*-
proportlonailtiţll intaaaltitli, iuaeţl* d* eantitat** da Mn2* din
probAf a-a lueraţ eu aoluţll «talon eu oonoantraţll car* dlfşfi eu
un ordin da «tiria* fi rosultaţald nu au dif*rit Sntr* *1* nai «uit
d* 3».

8tiel*l* foteeroM au foat obţinut* d* la ICPTSCF. Bl* eon-
atituia alataaa alualno- boro-allloatio* la ear* ae adaugi Ag%Q,
Cumo şi halogani (CI, fi»), roraaraa un*l aatfel d* atiela oenati
dlntr-un trataaont tamie la 500-<00oc ta ear* a* produc nas* d*
50-300 % o* conţin adaoauril* şi car* r*pr*ainti ineluaiuni eu pro-
prl*tiţi fisic* şl ehiaie* difarit* d* fata atieloaai.

Năaueatdkll* optic* pentru erlatal* al atlel* a-*u fieut eu
apaetrofoteowtr* ou dublu faeeiool şau eu •aaeeroaatoafa în aeataj*
.apaoifleat pantt-u abaorbţi*>f «aiaia» tiapl d* viaţi *te. Vantru
*tiel*l* optic* »-• cenatrult un baao opţie d* •iaurar* a traaaai-
•1*1 global*.

8p*etr*l* opţioa d* abaorbţla aa praainti aub fora* unor
tnnglatrarl al* intanaltitil da luBlna la div*ra* luaoiai d* undi
A tnaint* (J Q &) fi dupi tr*oar*a prin proba abaorbanti (r &). Aeaat*
airiai a* l*agi d* oaiuitantal* d* aatarial aria relaţiai

;
«dat «ă *«t* ooaflolantul asia* ţm «Ktincţi* (1 • ca"1 • s»l"a>» o
•at* eoneaatraţla abvorbaatului («al/Da % *ct* drtawal optie (ea>.

CrlatalaU CdCt§ttţn •« foU aiaairat* pa aonofaaolool Sar*-
«latrtftd «aparat lk ş l I9X eu UIMI 4* \* talaa (IM), IU 900 «« la
•aath (fOa) (v. f lg. 9.1»» iar va^tfll* obţinut* au fost «olo^t*
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ea date de iasff«e to «n ptefra» a* ealeml putt»
transmisiei, daasltltii epUee (aas eeafietcat de rtaoifcţf «•«-
die} # iafceaeltafeta I» baodft a feat eeieulaU pel» ftatafvatac valo-
rilor «x după formalei

undat «, i f i « stat sarelna »i maaa eleetrenalai, respectiv vitesa
luminii, « cat» namfrvl lai Avogsdro, v astt) txmevnf tn as" 1.
ttlol«l« fotooroaw «a fo«t Kioarat* «tit în aonofuelool, ott şi to
•p*etrofotoa»tra (SPaeORD OV Vis d« 1» tola's <RDG) i cu dublu f«ac4-
eol car» dă Inrcgiatrcraa Autorjată • traaaalai«i aau abaorbtiai op-
tic». Pantru evaluarea in/tenaitătii da colorare a aticlelor fioto-
ecosta a-a reallsat un aot\taj de deterainara a abaorbţial Xn tinpul
iradierii care eate reprewmtat achematic to Pig. 3*2. Aecaatft al-
ternativi elimini posibilitatea deeoloriril ce are loe to tinpul ee
se acurge de la Isttroruperea iradierii şi pîni tn aoaantul niaurir
torii totr-un apairat conventional - de exaaplu - apectrofotoawtru.
Bensile de abaorbtie specifice Cu , eu tinp de relaxare de ordinul
timpilor de aanipulare pencru măsurători uauale» au putut fi rala-
vate numai cu acest montaj. Folosind un alt aparat construit in la-
borator pentru măsurători de transmisii ale sticlelor optica 141,
s-au făcut evaluări ale timpilor de relaxare (deoolorare) care re-
presintă durata ce -trees de la întreruperea sxeltării uv pînă la
momentul scăderii- transmisiei la jumăeate din diferenţa de valoare
dintre transmisia maximă fi m&nimăt t - [*<?wajB> -

 t^T

mi»^U
2' Czi-

teriul esta comparativ si sa apHeă numai probelor da aceeaşi gro-
sime.

Spectrele ap^ioe de excitare măsoară intensitatea globală a
emisiei «rai eieţaai molecular care a absorbit la diferite lungimi
de undă A. Din această definiţie resultă eă în caşul existenţei
unei bande de «aisie fi a «mai randament cuantio cunoscut la o tem-
peratură §1 eonoentraţle date ae poate evalea eniar absorbţia uis-
tesnlui. AvaMta^ele devin evidente daeă eete necesar să se separe
aeeastă abeovHl* de «ele datorat» altor oentre de impuritate §1/
aa« dacă eememtratle dopantului oereetat e at£t de «căsuţă tocît -
ap poate fi «e«eet*tă prin apectrel de a>»ert|lu. ia Fie. 3.1 a-
oeasU KtevratMBv w fata «M feteamltlaUeatavmt Sa şeaiu* * ta
•stila anil m t w «t ti» M iiw «•**» «an ejttte u *f Jt mai,
iac aupUltemtaa •î—ilalal se taaltaaaal tai» am aiiaaa nemt-âa*



Fig. 3.1 Schema- montajului pentru, măsurători
da absorbţia, excitare si emisia: H homodină;
6 generator de joasa frecvenţă; D bobina e-
lectromagaetică'; Ch chopper; S sursa de lumi-
nă; L lentila; M monocromator; CP devar; F
fotoaultiplieator; A amplificator; I înregis-
trator; 0 osciloscop; RG şi BG filtre pentru
sapararea difuiiei, respectiv emisiei de la

proba P.

Ch
E
IL

SNV

?ig. 3.2 Montaj experimental pentru de- •
terminarea nivelului de colorare a sti-
clelor ACF In timpul iradierii: IL lampă;
Ch chopper; M monocromator; 5 proba; P
filtru; Bgl lampa mercur; IS sferă inte-
gratoare; D detector; SNV voltmatru se-
lectiv; R înregistrator; AC alimentare

stabilisată.
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folosind un voltmetru selectiv de tip UNIPAN cu homcţdină. Pentru
secţionarea în timp a semnalului luminos s-a" folosit Ck} chopper e-
lectromagnetic de construcţie proprie alimentat de un generator de
semnal de frecvenţă joasă de la care se ia şi semnalul de fazare
pentru homodină. Chopperul poate furniza semnale optice cu front
dreptunghiular, trapezoidal sau sinusoidal, prin varierea amplitu-
dinii de mişcare a unei lamele cu o anumită frecvenţă în dreptul

unei fante fixe (care poate fi fanta, de intrare a monocromatorului)
2+Spectrele de emisie ale Mn s-au măsurat cu fotomultipli-

catorul în pozţia Bm la fanta de ieşire a unui monocromator. S-a în-
cercat o corectare a curbelor funcţie de randamentul cuantic al fo-
tocatodei fotonultiplicatoruiui fMI 9558 luat din catalogul produ-
cătorului .

Măsurarea timpilor de viaţă la Un s-a făcu£ folosind un
întrerupător mecanic dispus în faţa fantei de intrare a monocroma-
tor ului M (v. Fig. 3.1) ce asigură o tăiere a semnalului cu semi-
lârgimea de 0,1 ms,' suficientă detectării unor timpi de viaţă de
2-3 ms sau mai lungi. In locul sistemului de amplificare s-a cuplat
un osciloscop Sl-15 cu modul Sl-15/4 ce poate amplifica semnale
pînă la 2 mV într-o bandă de 1 MHz.

Toate spectrele RES care sînt prezentate în teză au fost
obţinute cu un spectrometru Tip JES-ME-3X, cu detecţie directă. In-
strumentul permite obţinerea unei sensibilităţi de IO11 spin/G în
banda X, cu posibilităţi de măsurare între 70-400 K. Cavitatea re-
zonantă este echipată cu un sistem optic cu lentilă de cuarţ care
permite iradieri ale probelor din UV pînă în IR apropiat. Probele
higroscopice (din categoria CdCla) au fost manipulate la temperatu-
ră de ̂ 100°C şi măsurate în atmosferă de gaz inert.

Capitolul 4

Rezultate si discuţii

In secţiunile acestui capitol s-au expus rezultatele cerce-

tării asupra spectroscopiei optice şi RES la ionii de Mn , Cti* şi

Cu2* ca impurităţi în reţele cristaline de CăClA, AgCl şi în sti-

cle.-

k.\. Spectrele de absorbţl(|t excitare şj emisie ate Mn
în cdCl3. Prin diluarea în CdCla, spectrele optice ale Mn pr
zintă caracteristici noi faţă de cele prezentate la MnCla I5I.
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«1.TABELUL 4.1 Posiţiile beniilor observate si calculate (tn es >
la un2* în CtfCÎ, (concentraţia *» 2* a fost IS N pentru speotrul d«

absorbţia ai 0,1 N pentru eel d« «xeitara)

Nr.
ban-
dă

Bl

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

Sime-
trie

« tu

:4 a 7

# 4 2 ,

Tl?

Abs.

188S0
(0,40)

22250
(0,35)

23665*
(1,2)

26650*
(3,0)

28160
(3,0)

30400
(0,7)

-V36600
(6,3)

<\,38400
(2)

tc
Abs.

19000
(0,55)

22250
(0,40)

23640*
(1,3)

•̂27000
(2,8)

28130 '
(3,4)

%30200
(1,6)

-

TAL
Exc.

18800

22400

23950

*27000

'28400

, - •

-

-

TC
Exe.

1S000

22650

23890

"x.27000

^28400

mm

-

-

Poliţii oal-
culate - 5
nivele

19033 Î 262

22018 t 153

23899 i 99

26952 Î 170

28525 t 199

-

•

-

Poiitii cal-
culate - 8
nivele

19526 t'243

22242 Î IT'S

23817 1 48

26902 t 89 '

28331 ± 110

32380 ± 186

38503 t 127

39242 t 159

In paranteză este dată intensitatea «10 în toată banda.

* Este notată poziţia picului cel mai înalt.

^ Valoare aproximativă pentru poziţionarea benzilor, largi.



Pentru ridicarea apectrelor a-au folosit probe avînd concentraţii

cuprinse Intre i-23 M. (Aici, şl mai departe, M denotă procente de

fracţie molară). In Vig. 4.1 se dă spectrul de absorbţie optici la
2+

un cristal CdClBtttn ) 16 M trasat la temperatura azotului lichid

(TAL). La temperatura camerei (TC) benzile se lărgesc şi pierd din

structură, locul lor fiind practic acelaşi In scala lungimilor de

undă. Pentru linia* fină de la 23660 cm"*1 la TC se produce o depla-

sare spre roşu faţa de TAL de 30 cm'1. In tabelul 4.1 slnt adunate

datele spectroscopie* privind poziţia fi intensitatea benzilor de

absorbţie la acest cristal. 0 primă deosebire faţă de datele Iul

PappalardO ISI os a lucrat pe MnClt se relevă printr-o deplasare

spre ultraviolet (CV) fi o micşorare a intensităţii (/) a benzilor

de absorbţie ale manganului în CdCl^. Analiza spectrală eonatînd

din poziţionarea componentelor bensilor B3 ei B4 fltat* teoretic

ou g&ussiene pa un program de tip FUMILX indică deplasări de apro-

ximativ 85 cm"1 la structura B3 ?i respectiv 100 cm*1 la PA. In

CdBra aceste deplasări «tnt de 60, respectiv 75 om" . Intensităţi-

le scad la Mn diluat £n CdCl^, funcţie de concentraţie; pentru

caşurile studiate de noi prin Spectre de absorbţie, / se micşorea-

ză cu un ordin de mărime (v. fab. 4.1 şl |Ş,6t>.

S-au trasat spectrel* de absorbţie la şapte concentraţii
2+

ale Mn controlate prin dozări rezultate din măsurători RE6 Xn

care s-au comparat Intensităţile tn liniile de rezonanţă ale unor

etaloane eu cele ale probelor. Rezultatele Măsurătorilor optice la

B3 slnt date Xn Fig. 4«2. Legea Beer-Lambert se aplică nai bine la

componenta de la-23890 om**1 decît la cea de-la 23660 o»"1 notate

prin 4 respeotiv 2 (cifrele reprezintă numărul componentei Xn urna

descompunerii spectrale), Acest fapt este uşor detectat prin scă»

derea Intensităţii liniei 2 pe măsura scăderii concentraţiei do

Mn2* tn CdClM.

Analisa aptetvală lit concentraţii Intre 3 şi 0,03 K s~a

făcut folosind spectrele de excitare. Aspectul structurii fine se

schimbă «senţial sub 0,1 H, ceea ce se relevă Xn Fig. 4.3 unde sXnt

prezentate B3 fi 14 ţn spectrele de excitare alături de spectrele

de abaorbţj,* la IS H date pentru comparaţi*.

Folosirea sptietrelor de excitare a recesitat studiul emi-

siei datorat* kn2+ t* CdClt, deci măsurarea spectrului do lunlnet-

cenţă provenit din trântiţii "i'^' — *x. şi « timpilor d* viaţă

P9 starea excitată «stastabilă V,'" .



16 20

j. 4.1 Spectrul optic de absorbţie al Mn In
GdClm In doaeniul vizibil fi UV, la TAL. Scala
Hc" Io dreapta linieiD-D a fost aicsotfaţâ «5.

1 2 3 A 5

clmol/l)

Fij. 4.2 Valcrile d* extincţie,
fuăe|i« de eoaetatraţia Hnr* în
CăClş la componenta B3t curba 1
pentru coppoaeat» 2; curba 1'
pentru coaponenta 4; curba 2 pen-
tru raportul de iatantitat* îatra
coaponenta 2 fi 4. Punctul O a
luat dia apectrela de excitare.
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TABELUL t.2 Poziţiile maximelor

de emisie (în cm ) la ttn în

CdCla la TAL 6i TC

TAL

TC

Concentraţia <M>

25%

15175

15700

10%

15150

15600

SI

ţsiio

16600

1%

1S0S0

16500

TABELUL 1.3 Timpi d« viată la

TAL şi TC pentru Nn2* in CdClM

la diferite concentraţii (M)

Concen-
traţie

25

15

1

0,6

0,3

Timp da viaţă <ms)

' TAL

17

17

23

25

25

TC

2

3

15

16

17

TABELUL i».» Variaţia lui f (In uni-

tăţi 10?*) ou ta*pcratur& si concen-

traţia pantru Mn2* în MnCla »i CdCl-i

ttn 1« B3. Concentraţia e dată în

% ool iar In paranteza în mol/l

7?

200

300

K

K

K

100

" S

e

7

(23

,7

,8

,9

,6) 19

1

1

1

(2

,s
,7

,9

,9) S (1

o,
o,
o,

,0)

7

S

9
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Posiţia maximelor da «miale e dată în Tab. 4.2. Acestea au
o dependenţă relativ mică cu temperatura şi concentraţia. In gene-
ral, sistemul SDoleenlar MnCl*~ emite In roşu dacă este excitat cu
radiaţie de lungime de undă corespunzătoare benzilor de absorbţie
prezentate mai sus sau cu radiaţie corespunzătoare tranziţiilor
bandă-bandă ale reţelei gazdă. Mecanismul de luminescenţă poate fi
provocat şi la iradieri mai dure - de exemplu, cu raze X.

Intensitatea emisiei depinde de concentraţie şi temperatu-
ră: la un cristal d^pat cu 1 H intensitatea variază puţin cu tem-
peratura IfAi>/

Ifc m °'7 p e c î n d l a u n c r i s t a i 2 5 M acest raport a-
tinge valoarea 137, ceea ce indică o variaţie remarcabilă a randa-
mentului cuantic pentru aceste cazuri extreme.

Timpii de viaţă au fost măsuraţi prin fotografierea de pe
osciloscop a relaxării luminescenţei după întreruperea semnalului
luminos cu o semilărgime de front de 0,1 maţ valorile obţinute la
TC şi TAL la diferite concentraţii sînt adunate In Tab. 4.3. Se
remarcă din acest tabel că timpii măsuraţi la cristale cu concen-
traţii sub 1 M sint mai mari declt cei la concentraţii peste 10 M
de Mn2* In CdCla. Rezultă că tranziţiile sînt parţial permise In
ambele cazuri, dar ridicarea interacţiilor d« spin şi Laporte est»
mai mare la concentraţii mai mari. Concentraţia indică In acest
caz dacă centrii implicaţi sînt izolaţi sau sînt cuplaţi. Un stu-
diu statistic de alcătuire a clusterilor In reţele d* tip CdCl% a
fost făcut în 171.

4.2. Discutarea daflor obţinute prin ip«ctro«cppie optică
\» Un** în CdCl*. Interpretarea spectrului de absorbţie al Mn In
Cd.Cla s-a făcut In aproximaţia cîmpului tare al liganzilor. In a-
cest scop s-au calculat nivelele de energie, diagonalizlndu-se ma-
tricile de tip Tanabe-Sugano 181 exprimate parametric prin B, C
(parametrii Racah) şi Dq (parametrii de cîmp cristalin). Au fost
luate în considerare «următoarele matrici reduse după simetrie:

*T 2<3K3)J *E(2*?.)-, •iî^lxi); *Aailxl). Se obţine diagrama din <?ig.
4.4 iar benzile observate experimental corespund tranziţiilor de
pe nivelul fundamental 0A. pe cuarteţi. Experienţa arată că ben-
zile de energie a.\e ionului izolat şi ionilor cuplaţi nu diferă ca
pos&ie esenţial; schimbările apar în structura benzilor. Astfel,
calculul le Jnteracţle electrostatic sa fitează destul de bine In
ambele catari. *!oti ivirea cu experienţa s-s raalizat pe un program
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FUHILI 191, avlnd ca date de intrare poziţia primelor 5 sau prime-
lor 8 nivele de energie determinate prin metode grafice. In prc-
gram s-au variat b, C şi. Dq pentru cel mai bun fit. Rezultatele
obţinute au fost înscrise In Tab. 4.1.

Structura fină a benzilor de excitare date de ionul izolat
a fost calculată folosind In calculul de perturbaţle termeni de
interacţie spin-orbită. In acest scop s-au calculat vectorii şi
valorile proprii prin diagonalizarea matricilor r § #, (42*42), r.,
(22*22) şi re (20-20) la un calculator IBM 370 la valori ale lui
Dq s 600, 700 şi respectiv 800 cm"1, cea mai mare despicare care
are şanse să fie observată experimental a fost găsită la nivelul
*2\îa' de la 27.000 cm"1, dată de r, - r., • 304 cm"1 ca distanţa
maximă şi rB - r # • 201 cm" ca distanţă minimă. In mod real aceas-
tă despicare este observată In spectrele de excitare la concentra-
ţii sub*! M de Mn 2 + In CăCla (v. Fig. 4.3). Banda B3 la concentra-
ţii sub 1 M prezintă: 1) trei componente spin-orbită puţin intense
şi nerezolvate la 23.500 cm"1 {*Eg*-a')ţ 2) o componentă Îngustă la
23.650 cm"1 (*Alg)t 3) structură fononică la 23.890 cm"

1.

Un interes deosebit prezintă analiza intensităţilor In
spectrele Un2* Ss\ cristale. Dacă se fac calcule cu funcţiile de
undă corespunzătoare Hamiltonianului cu termeni electrostatici,
pentru ionul izolat tranziţiile slnt interzise de regula spinului
şi Laporte. Prin luarea In considerare a interacţiei spin-orbită,
starea fundamentală va conţine într-un procent mic stări de cuar-
teţi şi dubleţi, gradul de amestec fiind dat de coeficienţii obţi-
nuţi ca vectori proprii In procesul de diagonali«are sus-amintit.
S-a găsit următoarea exprimare a stării fundamentale:

(4.1)

Tinlnd seama şl de mixarea stărilor superioare cu starea fundamen-
tală se poate face un calcul ce dă ordinul de mărime al tăriei de
oscilator f « 10~% în cazul tranziţiilor dipolar magnetice. Expe-
rimental, noi am obţinut intensităţi de ordinul / « 10"*, rezultat
care corespunde şi altor încercări similare de exprimare a inten-
sităţii în spectrele ionului izolat de Nn2+ i101. Tranziţia pe
*Alg' *£?'"* conţine şi caracter de dipol electric.

La cristale concentrate (peste 3 M de Un2* In CdCls)
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intensitatea în benzi e dictată de interacţii de perechi Mn - Mn,
specifica reţelelor antiferomagnetice. Dacă se definesc două sub-
retele A şi. B, atunci se propune un model 111,121 In care tranzi-
ţia optica pe un ion A este însoţită de o deviere de spin (magnon)
pe un Ion B, ceea ce duce la relaxarea regulei spinului. In acest
caz intensitatea este proporţională cu:

' ( 4* 2 )

unde: f, este intensitatea unei tranziţii permise; A£ . este e-

nergia stării p deasupra stării d; R . este integrala de schimb

între ionii A si B. Dacă R ̂  » 3 cm~^ şi â£ <* 3 • 10 " cm"1, atunci

• 2+

In Tab. 4.4 se dă variaţia lui / cu concentraţia Mn în

QdClx la B3. Rezultă, potrivit estimării date cu relaţia (4.2), că

la concentraţii peste 3 M mecanismul de absorbţie este dominat de

perechi. Se ştie |v.ex.ll| că o tranziţie interzisă variază cu

temperatura după o lege de tipul:

f{T) • f{0) eoth hv/2kT (4.3)

ceea ce prezice o creştere de ̂ 40% a intensităţii la TC faţă de

fAL. Tranziţiile datorate perechilor nu ascultă de o lege de forma

(4.3), deoarece prin creşterea temperaturii cuplajul ionilor nu e

afectat sau cel mult e slăbit, intensitatea în bandă scăzînd co-

respunzător. Experimental noi dovedim acest fapt folosind datele

din Tab. 4.4. In plus, am găsit că linia de la 23.660 cm" care se

abate mult da la legea Beer-Lambert îei scade intensitatea cu 25%

de la TAL la TCţ analizînd componenta de la 23.900 cm** a rezultat

un comportament dat de legea (4.3), creşterea de la TAL la TC

fiind de M 0 % .

Analiza spectrală a fost completată cu stuliul componente-

lor vlbraţionale prezente în spectrele cristalelor cdCl2:Mn** şi

CdBr2iMn**. Iniţial, s-au căutat secvenţe regulate spre UV care si

alba ca origine liniile considerate tranziţii pure electronice. La
2+ —i

CdCl,tMn noi am găsit numai secvenţa de 240 cm şi în cazul
2+ -i

CdBr iMn aceleaşi secvenţe se succed la 150 cm , ceea ce indică
cA analiza s-a făcut corect pentru acest mod de vibraţie M l 0)«

In final, din studiul deplasărilor spectrale, funcţie de
diluarea Mn2*, a rezultat că distanţa cation-anion în CdCla pentru
complexul NnCl*~ este mai mica decît distanţa similara în MnCl%.

•i valoarea nu a -fost precizată.
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4.3. Spactrelg RES la Mn în CdCl*. Dl «cutarea
)»r. Spectrele RES slnt foarta sensibil* la variaţiile de parame-
tri cristalini, întregind astfel analita optică privind complexul
NnCl9 în CdCla. La centrul izolat Un In CdCl% noi nu am sesizat
din măsurători otpice cu lumină polarizată o axialitate a comple-
xului. De asemenea, calculele de nivele s-au făcut considerînd 11-
ganzii aşezaţi într-o simetrie 0, fată de cation, motivarea resul-
tlnd şi din studiul axialitătii complexului prin RES.

Spectrele RES au fost trasate în cîteva puncte din dome-
niul de temperatură 4,2-543 K, la frecvente de lucru 9 şi 24 GHz,
pentru monocristale CdCl% dopate în domeniul de concentraţii 3-
0,001 H de Nn2*. Spectrele prezintă 6 linii de structură hiperfină
caracteristice manganului bivalent fi o structură fină de 5 compo-
nente. La TAL se observă toate liniile la toate orientările cîmpu-
lui magnetic H fată de axa oQ a cristalului, ceea ce permite o a-
naliză complexă a parametrilor Hamiltonlanului de spin.

Folosind un Hamiltonian de spin axial care sâ cuprindă
termeni de structură fină şl hiperfină, poziţia liniilor, conside-
rînd„(a - F) mic a fost dată de |13| :

(4.4)

AM = ±1; Am » 0
unde: M este numărul cuantic electronic; m este numărul cuantic
nuclear; A este parametrul de interactie hiperfină; H - hv/g&
este cîmpul la care s-ar observa o linie dacă termenii de structu-
ră fină ar fi nuli. Cu această formulă s-au calculat poziţiile li-
niilor de rezonantă folosind H şi A calculate initial, iar D, M,
m şi 6 s-au variat într-un program de calcul pentru fitarea cu da-
tele experimentale obţinute la diferite temperaturi şi orientări
ale unui cristal CăCl2 '.Mn

2*: 0,1 M.
Precizia măsurătorilor a permis luarea tn considerare şi a

termenului (a-F). Se menţionează că acest termen nu variază cu
temperatura,

Spectrele RES au dat următoarele date: A « <-)«? ± 0,2 §«•
D « 4,7 t 0,2 Ga la TCţ (a-J»> • 0,4 ± 0,1 Ga; g « 2,0015 ± 0,0005.
In Fig. 4.5 se prezintă variaţia parametrului D cu temperatura.
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8« observă că 1* TQ « 380 K complexul MnCl\" traca printr-o sime-
trie octaedrică. Scnimbarea de «inetrie deasupra sau sub acest
punct de temperatură este pusă pe seama diferenţelor de amplitudi-
ne a modurilor optice de vibraţie 1141, ceea ce, după părerea
noastră, implică abateri mici de la simetria octaedrică stabilită

2+

electrostatic prin introducerea ionului Mn izolat In CdClA. A-
cest model diferă de cel considerat de Sharnra 115,161 care calcu-
lează D, folosind constantele CdCl^ şi Glinciuk fi al 1171 care
propune var.'.aţia parametrilor de reţea prin vibraţii acustice.

Pentru sprijinirea acestui punct de vedere am efectuat o
analiză cs difracţie de raze X la diferite temperaturi pe CdClz,
obţinind o variaţie & parametrului oo de 1,2% şi a lui a de -0,3%
pentru domeniul de temperatură -190 le 12O°C. Pentru a obţine un
octaedru perfect, raportul o/a0 « 0,816 1181 (aici valoarea lui
o « Co/6) iar din datele noastre la 120° el este 0,759. Consecinţa
acestui rezultat este că reţeaua de CdClz nu dă complecşi CdClţ~<
octaedrici la 380 K iar efectul observat tn RES prin introducerea
Mn este o particularitate locală favorizată şi de siiwiria
înaltă a noului electronic al manganului bivalent.

Cuplînd aceste rezultate cu cele obţinute din spectrele
optice, se poate scrie inegalitatea:

unde cu d s-a notat distanţa dintre ionii de clor într-un plan

perpendicular pe axa a a cristalului. Inegalitatea (4.5) preci-

zează că trecerea prin octaedru a complexului' se face prin micşo-

rarea lui d1 care £ntr-o reţea perfectă corespunde parametrului de

reţea aQ.

Zn ceea ce priveşte valoarea parametrului de clmp cubic a

din Hamiltonianul de spin, remarcăm că valoarea obţinută de 0,4 Gs

(din invarianta lui (a-F) cu temperatura fi faptul că F este un

parametru axial rezultă că (a-F) « a) este in acord cu calculele

lui Hali şi al |19|, dacă se folosesc datei* optice obţinute de

noi |20|, şi anume: Dq m 700 cm**1 si ţ - 260 ca" 1, unde c repre>»

zintă parametrul de ţnteracţie apln orbită.

h.k. Spectral» optic» «le Cu2* $1 Cu* Ti» CdClt. AaCt *\
«tlele fotocrow.

A fost studiat cuprul Xa staza nonovalentă •i bivalentă In
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ta cu Cu* fi asiradiata «Iau spactra simi-
lara curbai 1. Scala da tUasitata optică

paatru CdCl% la dreapta



- 18 -

cdciz şl AgCl şi ffottereseţla Cu* - Cu** In o»l« două oria tal*.
Sonul CM* în GdCla prăsi» tA banal Ia 34.4100, 38.400 fi

43.200 cssT\ din ©ara prim a fost av*lbultă unei tranatiţli da tip
d-a. In AgCl gap-ul «•«» »ai «Ic şi Sn conaoelnţa banda cuprului
monovalent se observă ea o deplasare a marginii fun&z&entAie de
absorbţie spre roşu*

Ionul Cui+ preaintă tn OăCl% trei bensl >n W-apr opiat la
6300, 9430 si 10950 ea"1 care se datorează tranziţiilor de pe sta-
rea fundamentală <f pe stările d _, <f „, respectiv, d . A-
ceasta despicare este9caracteristici formării unul complex Difl a-
lunglt care provine dintr-o simetrie 0. deformată Jahn-Teller. Ti-

2+ •

nînd seama c$. ionul de Mn formeasă Xn CdCla complecşi puri cft

iar reţeaua de C<lCîa este trigonală putem, avansa ideea că simetria
de coordinaţie este dictată In (nare măsură de ionul impuritate.

In UV noi am măsurat numai banda de la 25.000 cm"*1 pe care
am atribuit-o unei tranxlţii de tip TS, x-d a ua«

 U n «tudlu mai
complet al acestei benxi şi a celor superioare datorate tranziţii-
lor <f-d a a • făcută 121-231.

•* ~V -1

In AgCl banda de la 25.000 cm a fost atribuită de noi
I24I şi de alţi autori f25,261 tot tipului TS.

In cinetica Cu*'~ Cu obţinută prin iradiere cu OV, cele
două cristale se comportă' diferit datorită unei situaţii particu-
lare din AgCl In care argintul participă activ la fotoreacţie, în
timp ca In CâCla putem considera o reacţie pe cupru "pură". Benzi-
le de absorbţie obţinut* prin tratament sau în fotoreacţie In cele
două cristale aînt pretentate It Fig. 4.6. Un resultat important
care resuită din eanpararea celor două materiale este participarea
Cu2* şi Cu0 la spectrul de absorbţie al AgCltCu după iradiere. A-
cest aport nu este evidenţiat direct din Fig. 4.S (curba 3), dar o
descompunere a bensii de absorbţie cu ipotera prezenţei de Cu şi
Cu° care se foraeasă in CăCl% la 15.000, respectiv 19.000 cm"

1

est» consistenţi ou forma observată experimental.
Schimbarea de culoare a materialelor prin iradiere cu Iu*

oină a căpătat un larg interes practic materializat în producerea
de sticle fotoerome cu argint. In teză s-a studiat un sistau foto-
crom cu argint In care cantitatea de cupru introdusă a fost da
0rll gr faţă de cea uzuală caxe este de 0,01* 127-291. Acest sis-
tem va fi denumit ACF.

Spectrele de absorbţie înainte fi după iradiere, praeun fi
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diferenţa pe scala densităţilor optice ăD a lor, ce exprimă sur-

plusul de absorbţie fotocrom, e dată în Fig. 4.7. Compoziţiile ca-

re conţin 0,01% gr Cu (obţinute ca şi celelalte amintite mai sus

de la ICPTSCF-Bucureşti) dau spectre similare celor din literatură

129,301 şi au fost reprezentata cu linie întreruptă tot în Fig. 4.7

pentru comparare. Acest sistem va fi denumit AF.

La sticlele ACF remarcăm alături de banda de la 550 nm

prezenţa unei benzi intense la 750 nm care e prezentă la o intensi-

tate mică şi în sticlele decolorate. Spectrele RES ridicate în

timpul iradierii şi comparate cu cele trasate iniţial pe proba ne-

colorată (v. Fig. 4.8) confirmă rezultatele măsurătorilor optice.

(Menţionăm că spectrul optic s-a trasat tot în timpul iradierii la

nivelul de saturaţie al colorării). In UV sticlele prezintă'în

stare decolorată o bandă la 385 nm iar produsul fotocrom reprezen-

tat prin AO indică benzi la ^390 şi ^350 nm (semnul * însemnă că

poziţia depinde de modul de tratament şi ea reprezintă o medie în

care abaterea maximă este ±10 nm). Aceste maxime care apar atît în
2+

stare albită cît şi în starea colorată sînt atribuite Cu ca

benzi TS.

Aceste rezultate experimentale au condus la propunerea

unui nou model pentru explicarea formării fazelor fotocrome şi ci-

neticii de colorare pentru sticle cu argint şi cupru pe baza for-

mării Cu2+ din Cu* în timpul iradierii.

Pentru a se interpreta spectrul RES al Cu s-a folosit un

Hamiltonian de spin axial 1331, obţinîndu-se pentru tensorxi g şi

A valoriles g.. = 2,380 ± 0,004; gx = 2,061 ± 0,002; /!„ = 127 ±

2. Gs; Ax - 25 ± 1 Gs. Dacă octaedrul ar fi comprimat, ar trebui ca

St. > 9\\ ~ 2»° 1311, iar dacă înconjurarea ar fi tetraedrică gx =

0,74 şi g.. » 1,53 1321. Valorile găsite de noi sînt tipice pentru

sticle boratice sau silicatice 133-351, deci apare evidentă o în-

conjurare cu oxigeni. Paul 1361 a introdus în sticle Naa0-Ba03

clor şi nu a observat o schimbare în spectrul RES considerînd că

intrarea clorului (de regulă In complex intră 1'(un) ion de clor)

nu modifică esenţial simetria complexului de cupru cu oxigeni. Din

literatură rezultă că valorile lui g pentru complecşii D^ alun-

giţi cu clor sînt mai mici decît pentru cei cu oxigen: g.. « 2,232;

g.x « 2,049 137}. Pentru CdCla: g.. « 2,339 ± 0,002; gx » 2,070 ±

0,002 1381.

Spectrul optic la sticlele ACF conţine în IR-apropiat o
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Spectrele de absorbţie ale
sticlelor ACF'.X înainte de iradiere
UV; 2 dupâ iradiere; 3 spectrul pro-
dusului fotocrom ăD format în timpul
iradierii. Linia întreruptă se referă

la sticlele AF.

Fig. 4.8, Speetrele RES dato-
rate Cu2 în sticle ACFil
înainte de iradiere; 2 după

iradiere
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bandă compusă la 750 na C** 13.300 an" )
cifică complecşilor cu \pxigen 1391. -

Spectrele optici, şi RES ale stlelaior ACT itfiNMl ei io-
nii de cupru formează o fază fotocroroă ««parafei de ea» da elorurl
de argint şl exterioară ei. Ficlnd o paraleli eu studiile pe erls-
tala dopat* eu cupru 1401 ai sticla natal eu adaec da Cu I41),fwn-
siderlm ca In sticlele ACF sa prodne ffi «tari oololdale ala cupru-
lui [Cu°l sau a unei oawfcinatii ou argint da tip [4?£ft£]» unda
» > * din motive da meMlltata la f a.

O alt* consecinţă a nodalului prezentat asta el argintul
eoloidal se formeasl Sntr-un strat la limita da separară a faselox
bogata în argint eu ©ale da aupru, daoaraea acesta «sta locul da
maximi eficienţă In onra sa găseşte o concentraţie oare da capcane
adinei pentru goluri represantate da Cu* fi daei fi a "rezervoru-
lui" da electroni pa capcana puţin adinei necesare formarii k§a

oara ulterior formeasl elusteri da 3-4 atomi. Noi nu an detectat
sesmal PJR8 datorat foralrii Cu2* In fasa AgCl CUB a reuşit Mar-
quardt 142,431» Intr-un articol recant 1441, acest autor raeuaoaf-
te foraaraa argintului sub forma unei pelicula sferice, deoi in-
plloit ia exteriorul fazei AgCl, eeea ee ar pune unale sesne da
întrebare rezultatelor obţinute anterior.

Prin iradiere UV şl concomitent cu IR s-a observat o dlad-
nuare a intensităţii In banda Cu şi o mărire a timpului da reve-
nire a sticlelor fotoerone.. Acest fapt se poate explica prin for-
marea da eoloiii mai «ari (şi dael nai stabili) prin lradiex* IR
(efect Karschel).

Iestul Cu2* dl spectre fi In sticle cu conţinut 0,01% gr.
Bl a fost observat în UV da diferiţi autori cară l-au recunoscut
ea ataca 1431 sau JIU «a preelsat originea lui 1291 f In IR apropiat
eilansroth |27| a observat o bandă.slabi la 750 na atribuind-o
CM2* dar Morlya 1451 m dt nici o sennlfieaţla deplasării spre
roş» a abaoxfeţtoi la atlelela fotocrome. De altfal nici ţi m u l —
oololBllor da acfiat aa a foat rezolvată, deoarece calealela folo-
sind teoria Hie aratl ol MKinul da absorbţia observat imreaiwida
unor eololtl afaviel da 4JOO-€00°A 1461., ceea ce ar inpliea o pair»
ticulă mai nara daeSt fasale de AgCl observata (50-300 A ) . Recent
1471 s-a calculat el forma nesfarid ar putea explica bonsl&e
codificata da Morlya, iar ultimele date publicata da Marqaardt şl
Gliameroth 14-f. confirmă că partieulala Aş CI nu alnt toata afarloe.|
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Calitativ* sndslul nostru pentru atSel* ACT par* a ««pilea fi •-
o*st*-*et*, n o n t apărut* to literator»,despre sticlele fotonoM
4*i ionul de cupru ar* «iei rol ds sensibilitate* la «arglnea fa-
aai da cloruri da argint dar participarea ea centru absorbant a
limitat» 4a ooaosstratla.

Aaliaatii ala proprietăţilor optica ala ionilor —talalor
d* transitie ţn cfistals ai «tiela

in aeaaată part* a lucrării s-au praiantat ejîtava diracţll
da legAtnrA a oareaţirilos noaatra ea oarmtlrila din domnii a-
propiat« şi ots oaroatttri aplicativa la ear* autorul a participat
afactiv. Metodala apaetr* leeptoi optice f i U l M aplici eu auocee
la caractarlaaraa aubata^itaior luainofora In oara converala UV •
viiibll aata fieuta da ionii Mi3''' 1481. Proeeaala fotocroaioa Xn
eviatal* pot fi atuâlato folosind astode da fotoconducţia 1491 aau
aaiaia anoalaotronlcl 150,511 studiat» atlt pa pollcriatala cit şi
pa aonocriatala oriantata 1521 obţinută prin eraştar* apltaxia},»
153,541. tin earcatlvilo iniţiata de noi pa atici* obţinută la
ICFTOCf da Baltă fi Oollinch«r 155! raaultă că «xistă posibilita-
tea obţinerii unor sticla Ag-Cu care preşint» bansi d* abaocbţi*
observate In sticle eu cupru 1411 sau sistem Cd-Cu 156,571, ală-
turi de bensile specifice argintului. Mărirea raportului do con-
centraţie Cu/Ag poate pretntlsqpina forstarea ccloitllor <S> argint
care sînt stabili prin creşterea dimensiunii 1581. Materialele fo-
tocrome cercetate In această lucrare au fSeut obiectul unor studii
In fascicol laser pentru folosirea la înregistrări holografica 159
-621 .

un alt aapect al cercetărilor noastre vitsaaă obţinerea
de materiale pure, fără conţinut de inpurltăţl representete da
ioni al metalelor de translţle. Studii de acest fel au fost făcuta
In UI pentru obţinerea de cristale nari (4 * 50 sa) pu<4. Tehni-
cile de tastare optică sînt foarte ifpoztan«* pentru earaeteriaa-
rea transparenţei sticlelor folesita Sa industria optică* Ia aceet
sens, la cererea ICPTCSP, noi a» realisat o instalaţi* pentru con-
trolul absorbţiei In sticlele optic* produs* 1* acest Institut»
instalaţia poate fi folosită fi |*)ntru alt* aăsur«torit radicas-
triee-fotometrlce, spectrofotea*trie* si difuml* la 90° 141. *b-
serbţia din vizibil a sticlelor ea datoreasă In principal
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conţinutului In natal* 4a traniifcie 1631 performantele maxima
fiind atinse da flbrala optioa oara atlng-eatăsi atanuirl sub
1 dB/kro,

Concluzii

Contribuţiile originala ala aoaatal lucrări la elucidarea
• ' 2* 2+

unor aapaota privind speotroaeopia ionilor Un şi Cu pot fi re-
lunate astfel>

1. roleaind olorura da cadmiu ea rate* gasdă s-au studiat
spectrale optlew fi H 9 ala «te^*# ©bţinîndu-ee următoarele rasul-
tata:

a) frin dopărl controlata a« £o** tx**At« epeetrcla da ab-
sorbţie şi ««citare ale ionului Mn** tn <S4CtA tfi donsniul de con-
cenfcratii da 1* 0,01 H i« i5 M (conoakitraţi» • «>tâ In procente
molara). S-a put aatfal pi avlâanţă ei atruotvra da feansl la con-
centraţii «ici difavă da structura observată la ooneantraţii nari.
In literatura acest «feet nu a fost reoarcat pa conpuşi similari,
datorită intanaitătil «ici a spactralor da abaocbtia. Noi ara xa-
solvat aoaat inconvenient prin asăsuraraa spaetraiov da excitarv.

b) Considarlnd eă 1* edCl^tMn^ 0,1 H spaotrale optica co-
taapund .ioaolui isolat Xn rotaa» cai evaluat nivelai» de energie '
folosind tanseni al«ctroatatiol *i apin-oxbită Xntr-un calcul da
psrturbaţie al «proxiffiaţiai olanului «ariatalia.

c) Calculul paranatrului a oe represintă efectul cXapulul
oublc în HamiltoniAnul da spin al Nn (folosind pentru interpre-
tarea spectrelor XSB) se apropia «ai mult da valoarea experimenta-
lă -0,5x10"" cm"1 - dacă ae folosesc parametrii Dq şi c ai olmpu-
lui cristalin, respectiv ai intaractiai «pin-orbită obţinuţi la
punctul b ) .

d) Efectele de cuplare a spinilor în cristale mai concen-
trate cu Nn depind da temperatura. Moi am dat o evaluare seml-
cantitativă a randamentului emisial, funcţie da taaparatură şi
concentraţie pe basa căreia am găsit eă centrii isolati d%"ffn34>

presintă spectre a căror intensitate varlasă eu temperatura, a#a
cum prevede teoria pentru transitiila lntarslsa liapoct* şi da re-
gula spinului, iar elusterll oa oontin paradii Mn *#!** dau spec-
tre a căror intensitate varlaaă ou tăria cuplajului apin-spio (la
bf51^^*•*??•*• J!?**5^MMr lntanaitatea, te obloal, scade eu
creşterea temperaturii).



Această clasare a centrilor <•> permis separarea în spectre

o componentelor ce reprezintă majoritar contriou-, ia ionilor izo-

lat.', sau a celor cuplaţi magnetic.

e) Din studiul spectrelor Rf,S ale CăCl^iM*2* 0,1 M iMn2+

la această concentraţie estf distribuit ir» reţeaua gazdă ca centru

iaglat) combinat cu studiul spectrelor optice a rezultat că varia-

ţia parametrului de cîmp axial D cu temperatura nu se explică prin

variaţia parametrului a al reţelei qazdă, aşa cum a fost încercat

in .Iccrâri anterioare 115,181, ci prin micşorarea locală (în jurul

ionului Mn ) a distanţei dintre anioni în planele cu clor. Com-

. plexul MnCl^~ este practic octaedric în cdCla. Această observaţie

- esenţială - stă la baza modelului nostru de calcul aA nivelelor
2+pentru Mn în cîntpul cristalxn al reţelei cdCla şi explică mai

bine rezultatele RES obţinute la acest complex.

2. A fost studiat, prin aceleaşi metode (spectroscopie op-

tica şi RES), ionul de Cu în cîmp cristalin. In reţeaua de CdCl^

ionul Cu + păstrează coordinaţia 6 dar simetria de aşezare a li-

ganzilor est«î de tip • ,f.' ceea ce corespunde unei structuri elip-

s.oid«le a norului electronic dată de configuraţia d° a ionului bi-

valent de Cu. Această simetrie a complexului este determinată din

spectrele optice în regiunea IR apropiat a spectrului (tranziţii

d~d) Şi din analiza parametrilor RE£. Comparînd aceste date cu re-

zultatele obţinut? la punctul 1, se poate afirma că impurităţile

în cristale contribuie esenţial la stabilirea microslnetriei com-

plexului format cu anionii reţelei qazdă, ceea ce schimbă proprie-

tăţile materialului în mod diferenţiat. Acest punct de vedere l-am

generalizat şi l-am aplicat la studiul fazelor fotocrome din sti-

cle alumino-borq-s-silicatice, rezultînd următoarele:

a) lânii de cupru au un rol activ în procesele fotocrome

şi nu sînt numai sensibllizatori, aşa cum se oredea pînă în pre-

sent.

b) s-a identificat pentru prima oară că benzile de absori-

ţie, observate între 350-400 nm în sticlele colorate şi nteciorate

fotocrome, aparţin tranziţiilor de transfer de sarcină pe complec-
2 +şii ionului de Cu , av.înd ciori şi oxigeni ca anioni.

c) Cineticile de colorare-decolorare în care cuprul are un

rol activ permit sugerare* unui model diferit de cel cunoscut în

prezent. Se propune o structură a zonelor fotoorome formate din

faze bogate tn argint - in centru, faze bogate in cupru - la
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margins şi o faşă intermediară cupru-arginţ In care procesul foţo-
crora este maxim.

d) Conform acestui «odei, se elimina ipoteza formarii co-
loizilor mari în timpul iradierii. Aceştia slnt înlocuiţi de o pă-
tură sferică formată din ciuateri de argint de dimensiuni compara-
bile eu cel formaţi In procesul fotografic. La iradiere îndelunga-
tă aceşti cluster! cresc, slnt mai stabili, dar dimensiunea lor
este limitată de dimensiunile zonei intermediare.

o) Diminuarea benzii din roşu, datorate Cu la iradiere
globală, cu o lampă cu mercur, se explică mid prlatr-o aplicare a
efectului Hersehel la acest caz; stările Cu slnt golite şi se

formează stări [A?£], unde n reprezintă numărul de atomi In clus-

ter. Prin iradiere,In XR-apxopiat* stările cu n mai mare rămln,

deoarece ele au stări mai adinei In banda interzisă, aproape de

nivelul Fermi al argintului metalic.

f) Creşterea concentraţiei de Cu In timpul iradierii cu

UV (iradierea s-a făcut prlntr-un filtru BG) a fost verificată op-

tic şl RES - la concentraţii relativ mari ale dopantului (aproxi-

mativ 0,1%). La concentraţii mici (aproximativ 0,01%) efectul este

mic, ceea ce ar explica nepunerea In evidenţă a efectelor d« mai

sus plnă acum.

Exprim, pe această cale, mulţumiri conducătorului ştiinţi-
fic, Prof.dr. Ath. Trutia pentru spijinul ştiinţific permanent a-
cordat In perioada efectuării lucrărilor ce au făcut obiectul a-
ec8tei teze. Mulţumesc, de asemenea, colegului meu dr. H. Vodă
pentru colaborare la unele etape ale lucrării, atît In ceea ce
priveşte pregătirea experienţelor, cit şi la discutarea rezultate-
lor. Mulţumesc colegilor ce m-au sprijinit In efectuarea unor lu-
crări si In special: dr. S.V. Nistor - pentru măsurători RES, P.
Suciu - pentru măsurători în fascicol laser, L. Dollingher - pen-
tru preparare de sticle fotoerome la fCPTSCF. Mulţumesc conducerii
IFTM din CSEN-ICEFIZ, care mi-a pus ia dispoziţie baza materiala
necesară efectisării cercetărilor experimentale.
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