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PZSÜMO

O espectro de absorção ótica ultravioleta de ciane-

tos alcalinos e cianetos halogenetos alcalinos foi medido a

temperaturas desde 300K a >t,2K.̂

Um conjunto de pequenos picos de absorção foi obser

vado em energias próximas a 6 eV e atribuído as transições

proibidas X*£+ •*• a'3I do íon molecular CN~.<-

Foi observada una dependência da posição destes pi.

cos can p átomo aicalino e> aléra disso, re» cristais mistos foi

observado que a seção de choque de absorção depende fortemer-

te do halogenio e da concentração de Ions CN . ̂ .

Estes eívitos são explicados em termos de uma inte-

ração entre os excicons noleculares e excitons de transferir -

cia de carga. 4.

Os dados experi.r.er.tais foram interpolados com un 1

energia de interação de alguns meV. 0 mecanic;no de interaçãc

é discutido e conclui-se que é devido ao recobrimento entre is

funções de onda destas duas excitaçoes.



ABSTRACT

te

The ultraviolet absorption spectra of alkali cyanide

and mixed alkali halide cyanide crystals were measured at

temperatures ranging from 300K down to f.2K. •*

A set of small absorption peaks v=ts observed at

energies near 6 eV and assigned to parity forbidden

X1! -»-al3£ transitions of the CN~ jnolecular ions, y

It was observed that the peak position depends on

the alkali atom while the absorption cross section strongly

depends on the halogen and on the CN" concentration of the

mixed crystals. ^

These effects are explained in terms of an

interaction between the triplet molecular excitons and

charge transfer excitons. ^

The experimental data were fit with a coupling

energy of a few neV. The coupling mechanism is discussed

and it is found to be due to the overlap between the

wavefunctions of the two excitations.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

Os cianetos alcalinos fazem parte de um grande grupo

de cristais do tipo M+(XY)~, onde M representa ura íon de me-

tal alcalino (Ma+, K , Rb , ...) e o radical (XY)~ um ícn mole

cular que pode ser CK~, 02~» SH~, etc...

0 radical (XY)~ apresenta, nestes cristais, ur. for-

te caráter molecular. Por este motivo, o estudo deste tipo de

cristais é de grande interesse pois, eles apresentam propried<a

des tanto de cristais iônicos quanto de cristais moleculares.

De todo este grupo de cristais, os cianetos alcali-

nos seguramente são aqueles que mais foram estudados pelas mai:r

diversas técnicas.

Na fase cristalina a uma temperatura imediatar.ene a-

baixo de seu ponto de fuslo, os cianetos alcalinos são conside

rados como sendo pseudo-halogenetos alcalinos no sentido dt

que apresentam uma serie de propriedades análogas a estes crij

tais.

Mais especificamente, nesta fase cristalina os ciam

tos alcalinos possuem a estrutura cúbica do KaCl (CsCl para c

CsCN) [lj, poden ser clivados nas direções ^100> (exceto c

CsCN), são transparentes para a luz visível e ultravioleta prc

xima, podem ser coloridos tanto aditivamente quanto por meie

de raios X [2] [3] , e formam cristais mistos entre si e com os

halogenetos alcalino3.
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0 fato dos cianetos alcalinos apresentarem uma estru

tura cúbica a altas temperaturas pode' parecer surpreendente a

princípio pois a forma elipsoidal do radical CN~ favoreceria

uma estrutura ortorrômbica.

Este fato é explicado atualmente pelo modelo em que

os radicais CN estariam realizando rotações vinculadas no sí-

tio aniônico, ou seja, estariar se reorientando rapidamente e£»

tre diferentes direções de equilíbrio equivalentes do poten-

cial elástico da rede cúbica [V) [5] [6] .

Esta rápida reorientação do radical CN faz com que

este íon apresente, em média, uma forma esférica de raio 1,93A

(proximo do raio iônico do Br ), permitindo que o cristal apr^

sente uma simetria cúbica.

Quando resfriamos estes cristais, a freqüência de rc

tação do íon CM~ diminui, até que a uma certa temperatura ocor

re uma transição de fase estrutural, que corresponde ao alinha-

mento dos.dipolos elásticos dos radicais CN~ preferencialmente

ao longo das direções <110> da célula cúbica» aproximadamente.

Desta forma a rede se deforma e o cristal passa a apresentar

uma estrutura ortorrômbica [_6j .

Cone a simetria cúbica rracrcecõpica do cristal tsin que s« nant- r,

o cristal passa a apresentar uma estrutura de domínios [f] pf .

Cada um destes domínios possui uma forte birrefringência como

resultado da anisotropia ótica de cada radical CN" alinhado, «£

3im, pelo fato desses domínios estarem orientados em direções

diversas, ocorrerá um forte espalhamento de luz dando ao crij

tal uma aparência leitosa e impedindo completamente a realiza-
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ção de nossas medidas de absorção ótica no ultravioleta.

Nos cristais mistos M(CN) Y, , onde M é um metal a3

calino e Y um halogênio, esta transição de fase é observada e

temperaturas gradativamente menores, â medida que a concentra-

ção x diminui, até um certo valor crítico da concentração aba£

xo do qual a transição de fase não mais ocorre. Este valor da

concentração crítica depende do cristal e do halogênio e se

situa na faixa de aproximadamente 70 a 80% de CN~.

Cabe mencionar que, a temperaturas ainda mais bai-

xas, observa-se e.T. alguns cianetos alcalinos uma outra transi-

ção de fase, correspondente ao alinhamento dos dipolos elétri^

cos dos ions CN .

Uma revisão das propriedades relacionadas a rransi

çoes de fase em cianttos alcalinos e cianecos halogene':os alça

linos pode ser encontrada em [9~| . ?)a tabela 1 apresentamos al-

guns dados relativo» aos cianôtos alcaiir.os.

Também em relação âs propriedades óticas, os ciane

tos alcalinos apresentara efeitos característicos de cristais

moleculares alem de outros semelhantes aos halogenetos alcali-

nos. Como exemplo podemos citar seu eapectro de absorção ótica

no infravermelho, já bem conhecido, que apresenta bandas asso-

ciadas âs transições entre estados vibracionais do íon molecu-

lar CN" [li]. 0 seu espectro no ultravioleta, entretanto perma

nece pouco estudado.

No presente trabalho pretendemos dar alguisa contri-

buição no sentido de compreender melhor as transições óticas ra

região do ultravioleta que ocorrem nesses cristais. Para tal,



TABELA 1 - Alguns dados relativos aos cianetos alcalinos. Referências:

Parâmetro de rede a
temperatura ambien-
t e .

Estrutura ã tempera
tura ambiente.

Temperaturas das
transições de fa
se.

NaCN

5,13A

Cúbica de fa-
ce centrada

28UK

17 2K

KCN

6,51Ã

Cúbica de face
centrada

168K

83K

RbCN

6,8lR

Cúbica de face
centrada

132K

-

CsCN

4,29A"

Cúbica

siraples

193K

-
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no Capitulo II apresentamos um pouco da teoria das moléculas

diatômicas e das transições ^ntre estados moleculares. No Ca-

pítulo III discutimos as excitações óticas em cristais isolan

tes em geral e nos casos particulares dos halogenetos alcali-

nos e cianetos alcalinos.

No Capítulo IV fazemos uma breve descrição do proc£

dimento experimental utilizado neste trabalho para no Capítu-

lo V apresentar e discutir os resultados obtidos.
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CAPÍTULO II

MOLÉCULAS DIATÕMICAS

Para iniciarmos o estudo de absorção ótica por ciane

tos alcalinos e cianetos halogenetos alcalinos devemos, primejL

raraente, procurar entender a estrutura das moléculas diatômi

cas e as possíveis transições que podem ocorrer entre os diver

sos estados moleculares.

A solução da equação de Schroedinger para uma nolécu

Ia, mesmo se tratando de uma molécula diatômica, é um problema

bastante complexo. Entretanto, os resultados de espectroscopia

molecular [12] mostraram no decorrer dos anos que, na maior

parte dos casos, cs valores das er.ergias de transição entre os

estados moleculares se situam em regiõec bastante distintas

do espectro, indicando que a energia da molécula pode ser con-

siderada como sendo uma soma de parcelas distintas, como vere-

mos adiante.

Esta estrutura dos níveis de energia moleculares a-

hre a possibilidade de podermos estabelecer um método aproxime

do de solução da equação de onda de modo a separá-la em três

equações, uma relativa ao movimento dos elétrons, outra ao mo-

vimento vibracional dos núcleos, e outra ao movimento rotacio-

nal da molécula em torno de seu centro de massa.

A partir de agora passaremos a discutir em linhas

gerais este procedimento.
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II. 1. A Separação do Problera Molecular: Aproximação de Born-

-Oppenheimer.

A equação de Schroedinger de una molécula diatcmica,

despr-azando-se a interação spin--õrbita, pode ser escrita:

[ Te + Vr = E * (II.DTK +

onde 1\. é a energia cinêtica dos núcleos;

T ê a energia cinética dos elétrons; e

V = VNK + VI:e + Vee ® ° Potenc^al d e interação entre to-

dos os núcleos e elétrons.

Pelo fato das massas dos núcleos serem milhares de

vezes maiores que as massas dos elétrons, podeir.os considerar o

movimento dos elétrons como sendo muito r.ais rápido que o dos

núcleos, de maneira que o probleir.a eletrônico pode ser tratado

considerando-se oo núcleos fixos a uma distância relativa R

Assim, a equação de movimento dos elétrons pode ser escrita co

mo:

[Te + VNM * Vne • v j ̂ (R,^) -. En(R)«n(R,?i) (11.2)

onde explicitamos a dependência paramétrica dos autovalores da

energia eletrônica E n na distância entre os núcleos R s |R^-R^|

Note que pelo fato dos núcleos estarem fixos, a inclusão do ter

rco V.,M(R) em nada modifica cs autoestados eletrônicos ty (R,r>)tin n i
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pois este termo se comporta simplesmente como uma constante -

ditiva a En(R).

Esta equação pode, pelo menos a princípio, ser res 1

vida de maneira a encontrar os diferentes estados eletrônico:

da molécula e os possíveis autovalores da energia. Mais adia .-

te analisaremos estas soluções.

Agora, vamos super conhecidos os estados eletrô:ii

còs , e tentar uma solução aproximada da equação II.1 como se.:-

do o produto da função de or.da eletrônica p«la função de on ia

dos núcleos:

*n(R,?p = *ri(R,rT)$(R> (II.O

Levando li.2 e II.3 em II.l, podemos chegar a:

Que nada mais é que a equação de movimento dos núcleos sob a

ação cio potencial E (R) que é simplesmente o autovalor tía ener

gia do estado eletrônico considerado, parametrizado em R. As-

sim, para cada estado eletrônico teremos como solução de 11,1

o£i correspondentes estados vibracionais e rotacionais da molé-

cula, correspondentes aos núr.eros quânticos v e K.

0 procedimento esboçado acima envolve algumas apror.î

maçòes que foram discutidas em detalhe pela primeira vez por

Born e Oppenheimer era 1927 [13] , e pode ser encontrado em quú.1

quer bom livro de mecânica quântica (veja por exemplo [lij ou
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II.2. Orbitais Moleculares e Esteios Eletrônicos.

Para melhor compreender os estados eletrônicos de uma

molécula diatômica devemos analisar as possíveis soluções da

equação de movimento dos elétrons-(Eq. II.2).

Existem diversos métodos aproximados de solução des-

sa equação, já que a sua solução exata não pode ser encontrada.

Ura método bastante simples consiste era considerar que os elé-

trons, ã maneira do problema atômico, se distribuem, na nolscu-

Ia, era orbirais. Estes orbitais moleculares são expressos nesst»-

método como combinações lineares de orbitais atômicos que pos-

suem os mesrr.o números quânticos n e £. Em outras palavras, con-

sideramos que quando ^s atorcos se juntam para formar a molécula,

a interação entre eles apenas mis-ura orbitais atômicos com o--

artesrr.oc números quântir.os n e i .

Esta aproximação é bastante grosseira mas perr.ite

aléri de uma boa visão da física GO problema, estimar alguma

propriedades da molécula com úlgu.na precisão. Por exemplo, pod ̂

a partir desta função de onda eletrônica calcular, utiliza .

do o método variacional, os autovalores En(R) da Eq. II.2.

0 objetivo desse trabalho não ê, entretanto, discuti •

detalhes d2 cálculo de orbitais r.oleculares (para uma dascriça

simples o esclarecedora da teoria de orbitais moleculares vej .

[16] . Veja- também [iifj , QsTJ e [Í7^>. Nos limitaremos a classifi-

car, com a ajuda da teoria de grupos, estes orbitais segundo

sua transformação pelas operações de simetria do grupo de sijr.e

tria da molécula.
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A3 moléculas diatômicas homo nucleares possuem coiao

grupo de simetria o grupo D . enquanto que o grupo de simetria

das moléculas heteronucleares é o C [l5] . Em ambos os casos ,

a rotação de um ângulo qualquer em torno do eixo que passa peles

núcleos (eixo z) é uma operação de simetria.

Assim, a projeção do momento angular do elétron nun

dado orbital nesta direção é uma constante de movimento e, pode

mos designar os orbitais moleculares de o, it, 6, $, ... segundo

o módulo desta projeção seja A = |m| = 0, 1, 2, 3, ...

Na designação cios orbitais moleculares incluinos ta -

bem um número quântico principal, e ura índice que denota o ti; o

de orbital atôxaico (s, p , p , p ,d, *>tc...) que formou o or! i
" y z> *"

tal molecular consideitado.

Alem disto, u.n certo orbital molecular pode possuir ,

ou não, um valor rr.tr imo da energia para um certo valor ce R. ;.i!

respeito a esta propriedade classificamos os orbitais molecul -

res de ligantes ou anti-ligantes, respectivamente. Os orbitai

anti-ligantes são denotados por um asterisco.

Nas moléculas homonucleares adicionamos ainda um Ir .i

ce £ ou u conforme o orbital seja par ou impar por inversão.

De maneira análoga designamos de [, I, 1, í, ... .3

estados eletrônicos que possuem o módulo da componente 2 do JI r

mento angular orbital total com valor A = |M| - 0, 1, 2, 3, ...

Se o estado eletrônico da molécula for par, ou Impo^,

por uma reflexão mim plano vertical que contén o eixo z adiei >-

namos um índice + eu -, e nas moléculas homonucleares utilizú ;.os

ainda os índices g ou u como dissemos anteriormente.
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COÍBO exemplo apresentamos a configuração eletrônica

das moléculas N2 e CN no estado fundamental:

N :

- Estado Eletrônico

CH: ( l a s ) ( l o ) ( o s ) ( 2 o ) ( 2 T r x

Estado Eletrônico: 2L*

Neste trabalho estamos interessados em analisar a

estrutura do Ion ir-olecular CN~, pois ê nesta forma que a molé-

cula CN se apresenta nos cianetos alcalinos e cianetos haloge-

natos alcalinos. Apresentamos a seguir a configuração eletrõpJLci

deste íon, juntamente com a molécula de CO, no estado fundamen

tal:

C f ou CO: (loc)
2(lcr2>2í2oc)

2(2a*)2(2if )•» (2or)
2

t> s 9 s ^»y

- Esta'.:» IIiet;-ônico : ' 7.*

Estas duat r.cléculas por possuírem o mesmo núrr.ero de

elétrons, ou seja, sererr̂  isoeletrônicas, apresentara a mesma di

tribuição eletrônica e estados eletrônicos con a mesma sime-

tria. A única diferença relevante entre estas noléculas é qu<

a molécula de CO possui um dos núcleos (o de oxigênio) com ur



prôton a nais que o nitrogênio no radical CM .

A molécula de Nj, entretanto, apesar de também pos-

suir V\ elétrons ê uma molécula homonuclear, e consequentemen-

te possui propriedades de simetria diferentes das outras duas.

Os primeiros estados excitados das moléculas de CN~

ou CO são obtidos transferindo-se um dos (ou os dois) elétrons

do orbital 2o para os próximos orbitais desocupados. Dependen

do de os spins destes elétrons serem paralelos ou antiparale-

los tersmos estados tripletes ou singletes.

Ha tabela 2 apresentanos a configuração eletrônica

dos primeiros estados eletrônicos excitados da molécula de

CO, juntamente com as energias do estado vibracional fundamen-

tal de cada ura deles [12] .

Nesta tabela utilizamos na designação dos estados

eletrônicos a convenção usual: X para o estado fundamental; a,

b, c, ... para os estados triplete e; A, B, C, ... para os

estados singlete.

II.3. O Potencial Internuclaar e o Movimento dos Núcleos.

Tendo analisado cs possíveis estados eletrônicos das

moléculas diatômicaE e üuas siir.etrias, resta-nos encontrar as

soluções da equação de movimento dos núcleos (Eq. II.H), ou SG

ja, os possíveis pstados vibracionais e rotacionais da molécu-

la [18].

Para isto, podemos seguir o procedimento canônico c.2

separação de variáveis e obter como solução da parte angular ,



TABELA 2 - Distribuições eletrônicas e energias dos estados vibracionais

fundamentais dos primeivos estados eletrônicos excitados da

Tnolécula de CO (jL2j .

2 o , 2it* 2o*
2

ESTADO ENERGIA (eV)

Zero

(fundamental)

a3*

a'3z +

d3-

A»*

b3E +

BlE*

6,036

6,930

7,723

8,067

10,389

.10,779
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os harmônicos esféricos Y'(G,$). Os correspondentes autovelo-

res da energia rotacional serio:

E v = ~ KCK+1) (II.5)
21

onde I é o momento de inércia da molécula; e

K é o seu momento angular.

Estas energias ter. valores típicos da ordem de 1 a

LO cir.~l.

A solução da parte radial da equação II.4 envolve c

conhecimento do comportamento do potencial internuclear E co-

mo fur.çao da distâr.cia internuclear R.

Consideremos então, que a molécula esta nuni dado au-

tGestado eletrônico correspondente a \:r:. auzovalor da energia t

trônica E (R). Suponhamos que este potencial possui un mínir.o

para um certo valor de R = P. . Em outras palavras, estamos aú-

initix.do que este estado eletrônico ê um esiado ligado da molé-

cula.

Poderíamos então considerar, en primeira aproximação,

o potencial ET,(R) cor.o :»er.cio urn potencial '/.armôr.ico. Fazendo ii

Co, obteríamos cono solução da parte radiai da Lq. II.4 as íur_

ções de Hermite e iu-ovalores da energia igualmente espaçados

[_1CJ . Esta aproxir.açlo evidenteir;ente não é boa pois os nívsií.

de energia observados experimentalmente [l2j mostram una con-

vergência para grandes valores de v. De fato, o potencial har-

mônico não apresenta certas características fundamentais do pc
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tencial molecular, ou seja, tender a um valor constante para

grandes valores de R e , quando aproximamos muito os núcleos ,

tender a infinito.

Em 1929, Morse [19] propôs uma melhor aproximação pa

ra o potencial molecular na forma (foram propostas outras for-

mas para este potencial, veja |jL2]):

En(R) = UCP.) = l-e~ P ( R" R° )

onde R Q I a distância internuclear de equilíbrio;

B é c parâmetro de forma; e

Dfi ê a energia de dissociação da molécula.

0 grafico ceste potencial está apresentado na Figur

x •

Com este potencial, a parte radial da equação II.»» :>

de ser resolvida cb:er.do-se corno autovalores da energia vibre •

cional [7Q:

Ey = fuue (•- + 1/2) - xe1í u (v+1/2)
2 (II.7

Que consti*«3Bv, en gorai, uma boa aproximação paiva

as energias de trar.sição observadas. Os parâmetros hw e x t-T.

&z seguintes relações com os parâmetros do potencial:

= - (2x t»uíov)
I/2 (II.8)
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ondc v ê a massa reduzida da molécula.

A partir dos valores das energias vibracionais, obtjL

das por espectroscopia, podemos calcular os parâmetros do po-

tencial usando as equações II.7 e II.8. Os valores típicos des>

tas energias são da ordem de milhares de cm** .

Assim, seguindo este procedimento fomos capazes de

expressar a energia total da molécula como sendo:

E , = E + E + E. (II.9)
n,v,k n v k

onde E = E (R) é o valor de mínimo da energia do estado eletrõ

nico considerado; e

E , T., são dados por II.7 e II.5, respectivamente.

Note que, por convenção, toma-se como zero o mínimc

do estado eletrônico f undan;ent.al.

Este resultado (Eq. II.9) é, corno dissemos, um resi L

tado aproximado or.cíe não levamos em conta outros termos, cor )

por exemplo, o cie intex-ação entre o movimento vibracional i

rotacional cia molécula [12j . Esses r.ovos termos, se consider-í-

dec, trariair. pequenas correções ã Eq. "JI.3 que não são releví i

tes neste contexto.

Neste trabalho, estamos interessados nas transições

óticas da molécula de CN em cianetos e cianetos halogenetos

alcalinos. Mestas transições, todas as três contribuições paz a

a energia (Eq. II.9) podem mudar mas, como a contribuição ei
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energia rotacional i cerca de três ordens de grandeza menor que

a contribuição vibracional, vamos desprezá-la e analisar ape-

nas as transições vibrônicas (vibracionais-eletrõnicas) do xon

molecular CN~ (o motivo desta aproximação ficará mais claro na

seção III.2).

II.4. Transições Vibrônicas: Princípio de Franck-Condon e Re-

gras de Seleção.

Como dissemos, estamos interessados em analisar as

transições vibrônicas, ou seja, transições entre estados vibra-

cionais distintos de estados eletrônicos distintos, de uma mole

cuia diatômica.

Associado a cada estado eletrônico temos um potencial

d.i fojt?rr.a do potential c!e "or-se (Eq. II.6) com seus respectivos

estados vibracionais dados pels Eq. II.7.

Na Figura 1, apresentamos o grafico deste potencial pa

ra o estado fundamental e u~. estado excitado de uma molécula

diatôir.ica juntamente com os respectivos níveis vibracionais. Co

mo podemos observar r.osta figura a distância internuclear de

equilíbrio não dove ser necessariamente a mesma para estados

eletrônicos difox-cr.te:;. Indicar.os também na figura 1 algumas

transições que, a princípio, são possíveis a partir dos esta-

dos vibracionais fur.dainer.tais de cada estado eletrônico.

Considerando as transições a partir do estado vibra-

cional fundamental do estado eletrônico fundamental, podemos

obter as energias cestas transições a partir da equação II.7 ,
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1 - Gráfico do potencial internuclear em função do R para dois estados

eletrônicos de uma molécula diatSmica, coro seus respectivos níveis

vibracionais.
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na forma:

AE = AE Q + fiuQ v - x •ÍÍWQ v
2 (11.10)

onde AE é a diferença das energias dos estados vibracionais fun

damentais de cada estado eletrônico; e

ee ee

(11.11)

x
o e

 e u
e e

 G^° parâmetros relativos ao estado eletrônico excita•

do, e são dados em II.7 e I I .8 .

Assir., a partir das ene.'gias dos picos observados nu-

ma experiência de íibscrção ctica poderr.os, utilizando as equa

çoes I I . 8 , 11.10 fc 11.11 obter os parâmetros do potencial de

I'orse assooiaco ao estai; eletrônico excitado

Para obter:r.c:3 as regras de seleção para as transições

vibrõnicas entre dois estados caracterizados pelas funções de

onda V e '"' . , devemos avaliar o elemento de matriz, do mo
n, v n , v1 —

;:.>:ri':u de dip.I.j eiCtvijo Oür-rcüpondonte fi?]:

di (11.12)
n,v

Aqui ri é a função de onda total dada por II. 3 exce
D) V —

to pelo fato de, coir.o dissemos, não estarmos considerando a sua

parte relativa ao jr.ovi.-r.ent© rotacional da molécula.
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Assim, podemos ver que não existem regras de seleção

relativas ao número quântico v pelo fato dos estados vibracio-

nais considerados pertencerem a estados eletrônicos distintos.

Dentre as várias regras de seleção.que podem ser obti

das p»ra as transições entre estados eletrônicos (veja Q.2}) e-

numeraremos apenas aquelas que são de nosso interesse:

a) ÒA = 0, ± 1, o que significa que podem ocorrer transições do

tipo Z**Z, l>-»-n, n •»•••• n, n+-+át etc.... As transições do tipo

£••-•*£, li*"**, são proibidas. Alem disso as transições Z*-*~*-T.~

são proibidas.

b) àS s0, ou seja, so são permitidas as transições singlete-

-singlete ou triplete-triplete. Esta regra de seleção, entr<:

tranto, não 5 rigorosa pois, o spin total du molécula S só

5 bom número quântico quanio a interação spin-õrbita é pe-

quena. Quanto maior a interação spin-õrbita, isto e, quanto

maior a carga nuclear, ir.er.os esta regra de seleção se apli-

ca.

Na verdade, transições •cr>iplete+-»-singlete foram obser

vadas, tanto cn emissãc quar.tc em absorção, EM moléculas relati

vãmente leves como a de CO. Ur. exemplo disto são as chamadas

bandas de Cameron, correspondentes às transições X1E+*^a3ir da

molécula de CO Q2] [2£f] [21], e as bandas de Hopfield-Birge, cor

respondentes as transições X!j;+-*a'3£+ também na molécula de CO
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A distribuição das intensidades das transições vibro-

nicas foi explicada classicamente pela primeira vez por Franck

e mais tarde reformulada de acordo com a mecânica quântica por

Condon QL2]. A visão clássica do chamado princípio de Franck-

-Condon parte da idéia que as transições eletrônicas ocorrem mui

to riais rapidamente que o movimento vibracional dos núcleos ,

de maneiiH que imediatamente após a transição, os núcleos pojs

suem a mesma posição e velocidade que antes.

Quanticamente tecos que a probabilidade de transição

entre dois estados e, consequentemente, a intensidade desta

transição, é proporcional ao quadrado do elemento de matriz do

momento de dipolo elétrico (Eq. 11.12).

Podemos utilizar a equaçlo II.3 na forma:

= >| (K,rr>$ (R) (II. 13)
n.v *n i v

E considerar o r.omento de dipolo elétrico da molécula

como sendo a sorva de duas contribuições, uma devido aos r.-cleos

e outra aos elétrons:

P = Pr; + Ptí C1.1H)

Substituindo 11.13 e 11.14 na equação 11.12 e, utili-

zando o ortogonalidade das 3utofunções eletrônicas e o fato de

estas autofunçÕes vaiiareiR lentamente com a distância interr.uclea:,

podenos chegar facilmente ao resultado:
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s KK (11.15)

onde fC é o valor médio com relação à distância internuclear de

(11.16)

A integral no segundo membro da equação II.15 é a cha

nada integral de recobrimento entre os estados vibracionais

$ , e * (R).

Assim, considerando-se as transições a partir do esta

do vibracional fundamental do estado eletrônico fundamental ,

a razão das intensidades dos picos de absorção observados será

dada por:

(11.17)

•;r.a cor.syquência desse resultado é que podenios, ^

zando a aproximação do potencial harmônico, obter a razão entre

AG intensidades do priineiro e segur.do picos observados, como

sendo [2 3] :

w
ee

ee
1/2

(11.18)

onde w - e w são parâmetros relativos aos estados eletrônicos

fundamental e excitado, respectivarente, e são dados em II.7 e

II.8;
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U é a massa reduzida da molécula; e

4 é a diferença entre as distâncias internucleares

de equilíbrio nos dois estados eletrônicos.
t

Note que este resultado se justifica pois a aproxi^

mação harmônica é, para pequenos valores de v, bastante ra

zoável.

Assim, a partir de um espectro de absorção podemos

avaliar a mudança na distância internuclear de equilíbrio

dos estados entre os quais ocorre a transição.



CAPlTULO III

TRANSIÇÕES ÓTICAS EM CRISTAIS ISOLANTES : EXCITOÍIS

O espectro de absorção ótica de cristais isolantes ,

em geral apresenta, além das bandas correspondentes aos proces_

sos envolvendo fonons (-100 cm" ou 10 meV) e das transições

banda-banda (-5-10 eV), uma estrutura de picos numa região do

espectro correspondente a ura energia um pouco inferior â lar-

gura da bania proibida, ou seja, r.una fúixa onde, segundo a

teoria de bandas, o cristal deveria ser transparente [2M[J [25] .

Estes picoa de absorção só foram explicados pe-

la Teoria de Excitons desenvolvida inicialmente por Frenkel ,

Peierls e Wannier na década de 30 (veja por exemplo [25]).

A seguir precurarer.os dar uir.a visão qualitativa des_

ta teoria de maneira a compreender melhor os espectros de tran

siçõss óticas dos cristais isolantes.

III.l. Excitons, uma Visão Geral.

Para compreender de maneira qualitativa o exciton po

ciemos r-eler.brar o problema já bem conhecido dos r.odos de vibra

ção de uma rede cristalina.

Sabemos que a maneira mais conveniente de descrever

estes modos de vibração não s em termos dos deslocamentos in-

dividuais de cada átomo do cristal, nas sim, de uma combinação

linear destes deslocamentos, de maneira que cada modo normal
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possuirá um vetor de onda £ e, a cada um destes nados normais

de vibração associados quas«-partículas"chamadas fonons.

Consideremos então, um cristal perfeito em que apenas

um de seus constituintes esteja num estado eletrônico excitado.

Este estado é caracterizado pela existência de UJC elétron nura

nível energético excitado e de um buraco no nível originalmente **

ocupado pelo elétron. Chamaremos este estado de "elemento de ex

citação".'

Devido u siir.etria de translação do cristal, todos os

estados em que somente um dcs componentes do cristal esteja num

estado excitado serão estados equivalentes do sistema, ou seja,

terão a mesma energia. Assim, o elemento de excitação não cons-

titui um iuto-estado, ou estado estacionãrio, do sistema pois a

interação entre os componentes do cristal permite, o seu desloca

mento através da rede.

De maneira análoga ao problema dos modos de vibração

de um cristal dever.os, então, expressar cada autoestado eletrô-

nico excitado do cisterna cono uma combinação linear adequada dos

elementos de excitação, associada a um vetor de onda £. A estes

ai!toestados, Frenkcsl deu o nome de excitons. 0 conjunto destes

autoestados com energias L = E(£) forir.a uir.a banda de excitons de

cristal (é importante lembrar cue o vetor de cada onda da luz

é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda, que é

da ordem de IO3 vezes maior que o parâmetro da rede do cristal. *<

Assim podemos considerar o vetor de onda da luz como sendo nulo

quando comparado ao cos excitons. Logo, sõ podemos excitar oti-

camente excitons con r.omentun muito próximo de zero).
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De maneira resumida, podemos dizer que o exciton é

uma excitação delocalizada constituída de um par elêtron-buraco

a uma distância relativa $ e que possui um vetor de onda £.

0 aparecimento dos já citados picos de absorção com

energia menor que a permitida pela teoria de bandas, fica expliL

cado nesta teoria pela interação joulombiana atrativa entre o

elétron e o buraco, que dininue a energia de excitação. (A dife

rença entre a largura da banda proibida e a energia de excita-

ção do exciton nos da uma medida da energia de ligação do par

elétron-buraco. Veja tabela em [26j). Obviamente este efeito

não poderia es Lar presente na Teoria de Bandas pois, nesta teo-

ria é feita a aproximação inonoeletrônica onde cada elétron inte

x-age com uir. potencial médio devido a todo o resto do cristal.

II 1.2. Exciton» cie V.'annier e de Frenkel.

£ particularmente importante a análise de dois casos

limites de excitons quanto a distâr.cia relativa do par elétron

-buraco.

0 cí!-ir:;ad~ sy.citon de Wanr.ier caracteriza-se por pos-

suir urna dis-tância elctron-Lmraco grande quando comparada ao

parâmetro de rode io cristal (Figura 2a).

lieste lirr.ite podemos fazer um modelo bastante simples

ignorando todas outras partículas do cristal, exceto o par elé-

tron-buraco. 0 efeito do cristal é incluído, considerando o ele

tron e o buraco como partículas que possuem massas efetivas m*

e mg respectivamente. Considerando, além disso, que o elétron e o
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(a)
(b)

Figura ?. - Representação csquenvãtica dos excitons de Wannier (a) e de

Frenkel (b).
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buraco interagem de acordo cor. o potencial coulocbiano, blinda-

do pela constante dielltrica de cristal, teremos ura problema a-

nãlogo ao átomo de hidrogênio e poderemos encontrar níveis de

energia hidrogenõides no interior da banda proibida.

Este modelo, apesar da sua simplicidade, reproduz bas_

tente bem as principais características de muitos espectros de

absorção e reflexão medidos axperimentalmente, cciao por exemplo,

nos cristais de Pbl2, CdS e C112O. (Para uma discussão mais pro-

funda e detalhada dos excitons de Wannier veja [jZa]).

0 outra Cciso limite caracteriza-se por ura par elétron

-buraco cuja distância relativa ê pequena quando comparada ao

parâmetro ãn r=do, ou ísja, quando este par está localizado no

r.esmo átorco ou molécula do cristal. Estes são os chamados ex~

citens cie Krenkí:! (Fi.£.<ra 2b).

Net t-oria fT-:'ilacla por Frenkel, cs CÍUJ: o estados cle-

trõniccs excitados do cristal sao expressos como uma combinação

linear dos estado!, excitados atômicos (ou r.oleculares), que são

supostos conhecidos.. Esta procedimento se justifica nos casos

••::.-. que a energir» de ligação dos elétrons aos respectivos ãtor.os

í.:.jlócul.aô > é grcsiiclf: 0.̂  comparação ã interação er.zva os Stor.;os

(...oiScuias) do cristal. i.r:';e c o caso, por exemplo, dos sõliuos

. .̂:i-í3 r.obrí.̂  (urr.:- !:a -.liscussão a respeito de. excitons Je

Z:-»;ikcl no argônio sei ide pode ser encontrada em [2&J) e dos

cri-itais moleculares T2S] [*27"j .

Assim, o exciton de Frenkel pode ser considerado corno

u.'..«3 c;'.citação interna aos átomos (moléculas) do cristal, pouco

e.fetada pèlá presença do meio cristalino, guardando assim mui-
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tas das suas características atômicas (noleculares), de forma

que o espectro de excitação do cristal é bastante similar ao

dos gases.

Nos cristais moleculares, por exemplo, podemos obser-

var em muitos casos as transições vibrônicas da molécula (veja

Cap. I D com energias aproximdanente iguais as observadas em ga

ses (podemos citar ccmo exemplo o benzeno [28][29]).

Obviamente, isto não ocorre em todos os cristais B O Í £

eu lares, mas apenas no caso ideal em que a interação entre as

moléculas c muito pequena. Ainda assim, a influência do meio

cristalino pode provocar o aparecimento de novos picos de absor

ção não observados em gases [2$] .

Um outro efeito <io neio cristalino que pode ser obse£

vci-io, é o acoplantentc das excitações eletrônicas com os modos

de vibração da rede (acoplair.ervto exciton-fenon) como diecuiire-

mos a seguir.

Pode-se isostrar que a regra de seleção AK=0 para

transições eletrônicas se torna A(K+k) = 0 quando as vibrações

da rede participam do processo, onde k é o vetor de onda do fo-

ne n envolvido na ti-anEição. Ccno conseqüência, podemos excitar

6>. Lcantente excxi:oi\a qu.1 possuar. vetores de onda f. diferentes Ze

z-:>ro. Desta r.aneir,?. a transição não :>e dar£ ern apenas uir. valer

dafinido de energia -ás para teda umd faixõt de er.ergias. 0 re-

sultado deste processo e que as bandas de absorção observadas Í -U

rão alargadas quando na presença de for.ons [2$} L̂ TÜ •

Em termos mais simples, podemos dizer que quando a

rede vibra, a energia de excitaçãò de um dado átomo do cristal
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e afetada pela mudança de posição dos átomos que o cercam.

No caso ideal do exciton de Wannier, como já dissemos»

o par elétron-buraco possui uma distância relativa equivalente

a muitos parâmetros de rede do cristal, de forma que o efeito

das vibrações da rede é tornado em media, e se torna praticamen-

te nulo.

.No caso ideal do exciton de Frenkel, a excitação está

localizada num sitio da rede, e a interação do átomo (molécula)

que ocupa esse sitio com o meio cristalino é pequena, de modo

que as vibrações do cristal praticamente não afetam a energia

de excitação.

Diz-se que, nesses casos, o acoplamento dos excitons

coir. os fonons é pequeno e espera-se que as bandas de absorção

<J'\ scrvcidas sejam estreitas.

Mais ospocificamer.te, eia muitos cristais moleculares

observa-se que as transições vibrõnicas são pouco afetadas por

esEo mecanismo devido ao fato de as energias destas Transições

ser^m muito maiores que a energia do acoplamento exciton-fonon.

QI.:Ú:-. to aos estades r-oteteionais, dsve:r.os lembrar que a diferença

ds-í energia entre -_-:;tGo estacas e r.uito pequena (-la 10cm"1)

qua:.do comparada 3 scoarição em entrg.ia dos estados vibxacic-

i.ai.z ou eletrônicos. Por este motivo, mesTio um pequeno acopia-

Zi&r.zo com fonons nao pornite que ã estrutura rot acionai das trai.

sições vibrônicas seja observada nc espectro, ao contrário cc

que ocorre nos espectros dos gases.

Convém ressaltar que, até aqui, fizemos ur.a análise

bastante genérica do problema, procurando mostrar de maneira
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qualitativa os principais efeitos envolvendo os excitons e sem

nos preocupar com nenhum caso em particular. Na prática, cada

caso específico certamente apresenta suas particularidades, no

entanto, estamos certos de que suas principais características

podem ser bem compreendidas com base no que foi exposto.

A seguir analisaremos o caso particular dos excitons

em halogenetos alcalinos.

III.3. 0 Caso Intermediário: Os Halogenetos Alcalinos.

Os espectros de absorção ótica ultravioleta dos halo-

genetos alcalinos já são conhecidos ha muito tempo [J3Õ] , e no

decorrer dos anos foram estendidos a energias iais altas [3l].

Entreta.vto, estes espectros mostram, como veremos adi-

anto, que cs estaco.-, eletrônicos excitados destes cristais não podei! ser a.

pi içados pelos moci-j]os de Wannier e IVexikel discutidos na seção III. 2.

Ho estado eletrônico fundamental de um halogeneto al-

calino, os átomos do cristal estão na sua forma iônica, ou sejc:

o metal alcalino perdeu seu elétron mais energético (e ficou ca

a configuração ls2... ns0) para o halogênio (que fica com c

conf iguraçao ls1. .. np 6). Por volta de 1930, Kilsch e Pohl QJCT

sugeriram que o efeito i<a absorção de um fõton seria transferi!

esta elétron excedente do halogênio para um átomo alcalino vizj

nho (Figura 3a).

Baseados nesta idéia eles foram capazes de expressai

a energia requerida neste processo na forma:



I
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(a) (b)

Figura 3 - Representação esquemática do modelo antigo (a) e do modelo,

mais recente (D para os excitons de transferência de carga

em halogenetos alcalinos.
J
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E = E A - Ej + oíte
2/a (III.1)

ít

onde EA é a afinidade eletrônica do halogênio;

Er é a energia de ionização do alcalino;

a» é a constante de Madelung; e

a é a distância entre primeiros vizinhos no cristal.

• Esta equação nos dá o valor da energia do primeiso pi

co de absorção observado em diversos halogenetos alcalinos com

um erro nunca irtaior que 7%, o que é surpreendente para um r.ode-

lo tão simples (veja tabelas em [2*f] e [25]).

Apesar deste ir.odelo predizer tão bem a posição dos

picos observados, a forir.ula serai-err.plrica (III.1) não estr cor-

reta. A maneira correta de expressarmos a energia de excitação
V

e:

E = KA - Ej + (2an - I)e
2/a CII.2)

pois, realizamos urr. trabalho (ĵ e2/e para retirar o elétron do

halogênio e uir. trabalho <s«.-*l)e2/a :>ara levá-lo ao 7r.etal aloali

v.j í-ois agora oxiito ur.a carga a jr.sr.os que deva ser subtraída.

Esta í^rn.ula, «p^sar de ;~r.eeítualoente rr.ais correta,

nio nos dá result'-^'ÍS r.ão bons quanto a equação (III.1).

O estaca excitado que cor.siderair.os até agora não pode,

entretanto, constituir U.T. auto-estado do sistema. Devido ã sime

tria do cristal, todos os estados em que o elétron é transferi-

do do halogênio para ura átorr.o alcdlino vizinho são equivalentes.
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Assira, num auto-estado excitado real do sistema, o elétron deve

ficar compartilhado por todos os primeiros vizinhos do halogênio,

onde fica localizado o buraco (Fig. 3b). Formalmente, podemos

considerar o exciton, neste caso, como sendo um exciton de

Wannier com raio muito pequeno. Uma discussão mais profunda des

te modelo, chamado de transferência de carga, pode ser encontra

d a era JJ25J .

Ur.. outro nodelo, chareado modelo de excitação, também

é utilizado na tentativa de encontrar os estados eletrônicos ex

citados dos halogenetos alcalinos. Não entraremos nos detei

lhes deste modelo mas, vale a pena mencionar que, neste caso os

excitor.3 são praticamente localizados no halogênio sendo análo-

gos aos exc'.tons de Frenhel (uiaa discussão mais detalhada pode

s.ir encontrada em [2 5 j, enquanto que, para uma mostra da equiva

lência dos moJeloü ae transferência de carga e de excitação, ve

ja [32] ).

Neste caso internediãrio, ao contrário dos casos de

Wanrúer e de Frenkel (veja discussão na seção III.2), devemos

esperar que o acopu.air.ento exciton-fonon seja grande. COMO disse_

mos, no modulo de transíerência do carga, o eTetron esta dis-

tribuído entre vários átomos alcalinos, assim, as oscilações de

rede devem alterar üónsivelmer.te o eütado eletrônico e, conse-

quontâmente, a energia de excitação. Cs picos de absorção dever,

ser, então, rruito mais alargados pela presença de fonons qm

nos outros casos .

Um outro efeito que nos interessa analisar aqui é i,

absorção ótica de halogenetos alcalinos contendo inpurezau, er
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particular, o caso em que a impureza ê também um halogênio.

Nestes cristais, a impureza ocupa o lugar de um ânion

do cristal e a sua presença, nesno em concentrações bastante pes

quenas, provoca o aparecimento de um novo pico no espectro de

absorção ótica do cristal.

Diversos halogenetos aicalinos contendo impurezas fo-

ram estudados, como por exemplo: KBr: i" [33], NaBr: i" [33] ,

KC1: I" [314] p q [36] , NaCl: i" [3SJ e KC1: Br" [37].

0 estado excitado da impureza pode ser interpretado

de maneira análoga ao exciton de transferência de carga descri-

to anteriormente, ou seja, a absorção de um fõton provoca a

transferência do elétron mais energético da impureza para os

seus primeiros vizinhos. Neste case, entretanto, não existe si-

metria de translaeão e lofío a e/.citação não pode se deslocar pç:

Io cristal, fica.~it.!o localizada r.o sitio da impureza. Por estí*

motivo, dã-se o nome de exciton localizado ã* esta excitação.

Podemos avaliar a posi;ão do pico de absorção da impu

reza pela fórmula de Iíilsch e ?ohl (Eq. III.1), tomando E. come

sendo a afinidade eletrônica da impureza c nac do halogênio que

compõe o cristal, ÜJ resultados, como most ri a tabela 3, são ba:

t«:.nte bons para os poucos dados que temo a disponíveis.

t importante observar que esta fórmula apenas leve

en conta os efeitos devidos ã 1- vizinhança da impureza, atravl

dâ energia de ionização do metal alcalino. Os efeitos do res-

tante do cristal slo apenas levados em conta através do parâme-

tro da rede, na energia de Made-lung.



TABELA 3 - Coir.paração entre as energias do pico de absorção ótica de impurezas em halogenetos

alcalinos e as energias obtidas da formula de Hilsch e Pohl (eq. III.1).

jjfej ET(eV) [2CJ (eV) ECALC ( e V ) EOBS ( e V ) ERRO

KBr:I

NaBr:l"

KC1:I"

NaCl:I~

KC1:Br~

3,06

3.0Ü

3,18

3,21

3,52 «4,34

3,30

2,98

3,14

2,81't

3,14

7,63

8,44

8,01

8,94

8,01

6,35

6,36

6,73

6,86*

7,03

6,40

6 ,41

6,57

6,82

7,12

[333

T33]

D'G
Doj

i%

i%

21

11

1%

I

to

I
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Uma característica muito interessante dos haloger.etos

alcalinos -ã que é possível crescer cristais com uma concentra-

ção de impurezas (halogenios ou metais alcalinos) tao alta, que

não é mais possível distinguir a impureza do átomo que compõe

o cristal.

Desta forma podemos obter cristais mistos, também cha

mados soluções sólidas, numa. faixa de concentrações de zero a

100%.

A absorção õtica de haloger.etos alcalinos mistos foi

estudada por diversos autores (por exemplo, KCl-KBr QsF] Q̂ Cf] ,

KC1-KI [kl] e NaCl-Nal jjif]) e mostra que tanto a posição quan-

to a intensidade dos picos de absorção depende da concentração

da solução solida. A análise destes resultados pode ser encon-

trada em

III.4. Os Cianetos Alcalinos

Como diceemos na introdução deste trabalho, o espec-

tro de excitação õtica na região do ultravioleta dos ciar.atos

alcalinos 5 até hoje bem pouco conhecido. Alguns poucas traba-

lhos foram realizado:; neste campo, tendo sido observadas ~rctn-

sições óticas associadas tanto a ex.citons moleculares quar.to a

excitons de transferencia de carga Q*23 D*CI • A seguir discuti-

remos alguns aspectos relacionados com estas transições.

Bõsch e Zumofen &£] mediram a refletividade de KCN

na região do ultravioleta, obtendo ur. espectro que apresenta

uma estrutura de picos estreitos, próxima a 7 eV que pode ser
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associada a excitons moleculares e ur.a banca, bastante larga ,

situada entre 9 e 10 eV devida a excitons de tranferincia de

carga.

A estrutura de picos por eles observada foi atribuída

a excitons moleculares associados Is transições vibrônicas per

mitidas XlE+-*-Altr do ion molecular CN . Estas transições ja

haviam sido observadas em experiências de absorção ótica era

halogenetos alcalincs tiopados com uma pequena concentrarão de

ClC (NaCl: CX~, KC1: C;i~, RbCl: ClD [23].

A comparação dos resultados destes dois trabelhos mo£

tra que as posições dos picos estão l.astarr.e de acordo, o que

indica que a interação antre ions CK vizinhos deve ser peque

na. Assim, podemos e u siderar astas transições conto sendo bas-

tante localizadas, ao contrario do que faz-3m Von der Keyden *

Fischer ao atribuir- um caráter de transferencia do c~Ui;a a el.i;;.

De fato, a pequena largura dos picos observados mostra que o

acoplamento desLas excitações com fonons é pequeno, indicando

o caráter fortemente molecular destas excitações.

Fazendo uií:a estimativa da energia do pico da transi-

ção de transferenciei de carga pela fórnulr. d-2 íiilich e Pohl

(Eq. III.1) para ir-.urey.at; de CN ir;, ha.l o sonetos alcalinos, ob

temos ujn valor cerca de 0,5 eV (~ 7:) ac.ir:.£ do víilor n.edido por

\'z>n der üey.ieii e Fischer, ccr.̂ ideraTido a =.finid-i:1.̂  eletrortína

ic Cl» como uencio 3,2..* eV Q;4j . Etta diEcr-i-pãncia est.í rr.uito a-

ci!ra da obsorvada nos dados relativos a hilogenetos alcalinos

contendo halogSnios como ínpurezas (veja tabela 3, seção 111,3).

Cor.tu-Jc, o valor da energia obtido pelí» fõrr.ula de
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Hilsch e Pohl para a transição de transferência de carga em

KCN também está em desacordo com o valor medido por Bosch e

Zumofen.

Assim, concluímos que ao contrario dos halogenetos al̂

calinos, a fórmula de Hilsch e Pohl não é satisfatória para

estimar as energias das transições de transferência de carga

do Ion molecular Cíí".

Alêra das transições vibronicas X1! -«-A1*, von der Ke£

den e Fischer também mediraia em seu trabalho os espectros de

absorção e emissão de NaEr: CN~, e observaram picos por eles

atribuídos ãs transições vibronicas proibidas X1!*-»- a3w do

radical CN~.

Finalmente, a luminesceneia de cianetos alcalinos

(NaCK, KCM e RbCK') foi medida por von der Weid [kf] eir. nossos

laboratórios. Os pic:or> observados foram atribuídos a excitons

moleculares associados as transições vibronicas proibidas

a3ir-*X1E de íon molecular CM .
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CAPÍTÜLO IV

DETALHES EXPERIMENTAIS

O procedimento experimental do presente trabalho ê

bastante simples» embora sejam necessários uma série de cuida

dos fundamentais para se garantir uma bca qualidade dos resul-

tados. A seguir faremos urna breve discussão destes detalhes ex

perimentais.

IV.1. Preparação das Amostras.

Os cristais utilizados neste trabalho foran crescidos

noc laboratórios de crescimento de cristais do Instituto de

Física e Química da USP - São Cariou e do Departamento d» FÍsi.

ca da Universidade de Utah, aos quais manifestamos nossos agra

decimentos.

0 primeiro cuidado a ser tomado com os cianetos alca-

linos e cianetos halogenstos alcalinos e evitar seu contato d̂L

reto com a umidade presente no ar. Isto se faz necessário pois

os cianetos alcalinos são muito higroscopicos, ou seja, o radi.

cal CM reage facilmente com a água, dando origem a compostos

que tornam a superfície do cristal ecbranquiçada, dificultando

tremendamente as medidas de absorção ótica.

Por este motivo, toda a fase de preparação das amos;

trás foi feita no interior de uma caixa de luvas onde nanteve-

-se um fluxo constante de nitrogênio gasoso.



Assim, apôs colocar todo o material necessário no

interior da caixa de luvas e de purgá-lo durante cerca de uma

hora, clivou-se o cristal xio tamanho desejado. Novamente, no

processo de clivagem, tomou-se o cuidado de as superfícies do

cristal serem bastante planas, com o mínimo possível de imper-

feições, a fim de evitar que estas provoquem espalhamento de

luz, o que ê crítico sobretudo nas medidas na região do ultra-

violeta.

Os cristais utilizados forair. clivados com espes-uras

que variam de décimos de milímetro até cerca de um csr.tír.etro,

dependendo da densidace ótica a. ser medida.

Após a clivagem da amostra, ainda no interior da cai-

xa de luvas, montou-se o cristal no porta-amostras cio criosta-

ro e fez-se vácuo primário eu seu interior, de -~neira que o

cr-iostato podo ser rotirído cio interior da c< i>:~ de luv •. s e

instalado no espsctrcfotômetrc a fim de se efetuar as medidas.

Utilizamos r.estas medidas dois criostatos distir.tos ,

um para as medidas a temperatura de hélio líquido (U,2K) e ou-

tro para as medidas a temperatura de nitrogênio líquido (77K)

= temperatura ambiente. Ambos são oriosíratos co.-.vericionaic que

iispsnaan» qualquer l^zzx içãc r.-ais detalhada.

IV.2. Medidas de ALicr^ao

Mestas medidas foi utilizado um espectrofctômetro Ca-

ry 17-D, nas faixas de 2600nir. a 2300nm e de 250 nr.i & ISfcr.m ( H

mite inferior do aparelho).
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As ntecidas na região do infra -verbal ho foram utiliza-

das apenas na determinação da concentração de Icr-S CK nos

cristais mistos de citnetos e halogenetos alcalinos (MCN Y, ,

onde M é ura metal alcalino e Y um halogênio), conio explicare-

mos a seguir.

No crescimento de ur. cristal misto, a concentração re

lativa dos cGr.pcner.tis do cri "tal QM-I va: is forrando, em ge-

ral não 5 ô. mei.-na que -a tia icJu^ao uxilizciu no seu csresoirr.sri-

to, ocorrendo variações úe cor.-extração ao longe do cristal

listes afeitos provocai discr^-ar.c.as, qu'j cm alguns "cisos po

deia até mesmo chegar a 1C%, entre o valor especificado e o va-

lor real da concentrarão cia dt;eriúinado ponto de crir.tal nis-

to \}} 5j .

Por e^te motive, ';or:.cu-SG riece^sário efetuar medic'aa

et cioru ontvaçío ::.JS ;.. :..-itd.iu ••'.stOj uxilir.c-tos r.?3ta trabalho.

0 iR-íto-io de r^difia d^ concentração por noa utilizado

consiste em ms-iir ti i^ic-içãc órica ecrreupondenxii ã transição

vibraoional do estado fu!;'la!:.er.t«».l para o segundo estado cy.ci-

zaio .̂o ío:i r;̂ !' eoul^.r -V." (vefa Cabeia 4>.

* a rr,e..:r>j >vos -.4 í-/T-T :,. t; cr::sti'.í Tiif.L:--" so iep'::r.dentlo îo metal

alcãlino. linvr-t̂ cr̂ r̂c f'-.l o ;.->i •:!..". -sco t;ut: a ..e.rgvir:-. do pico -ai;r.tn.

ta quando a concinírejãc do Cl', diminui, "-crrio £ seção de cho-

que total desta transição 5 prcporcicral a concentração de

CK io crista.1, basta y/j'ilr ;» área ?job este pi^o de absorção

nos diversos cristüií; nistos e tomar a do cristal puro como

sendo igual ã unidade que terer.os uma medida da concentração x.



TEBALA NT - Posição do pico de absorção ótica correspondente £

transição do estado fundamental para o segundo es-

tado excitado vibracional do íon molecular CN~, nos

cianetos alcalinos a temperatura ambiente.

NaCN 2U05±l nm

KCil 24 20+1 nm

KbCN 7«+2?5±i nn

CsCN 24 3S+1 nm

Ê importante notar que esta medida de concentração ê,

na realidade, uzia medida da concentração media dd C!i r.a re-

gião da amostra onde o feixe de luz do espectrofotometro inci-

de. Não foi feito nenhum controle da uniformidade dssta concen

tração ao longo da amostra.

Este nitodo de medida da concentrarão apresentou ,

entretanto, uma precisão da ordem de 10%. Assim, estas medi-

das x^ram utilizadas apenas «n-.o uraa constatação do valor dà

concentração especificado pelo .laboratório onde o crint-ii foi

crescido.

Após r.edir a concentrarão de u:n determinado cristal

partimos para a observação do seu espectro na região do ultra-

violeta.

Nesta faixa de comprimentos de onda devemos purgar o

interior do espectrofotômetro com nitrogênio gasoso de forroa a



nsaximizar a resolução na região de absorção do oxigênio. Desta

maneira, conseguimos uma largura de banda de cerca de 0,QSnjr.

(0,2ran nos piores casos).

A principio efetuamos estas medidas a temperatura am-

biente, temperatura de nitrogênio líquido (77K), e hélio llqui

do (4,2K). Mas, como não foi observada nenhuma alteração signi

ficativa entre os espectros a 77K e 4,2K, nos limitamos daí em

diante a realizar apenas as medidas a temperatura ambiente e

a 77K.

Entretanto, alguns dcs cristais mistos apresentam uma

transição de fase (vt;)^ Capítulo 1) que torna c cristal opaco

e impede a realização de medidas de absorção ótica. Por este mo

tivo, obtivexnos espectros a 77K somente para os cristais mis-

tos com concentrações menores que 70% a 80%.

Um método para se efetuar medf.tías óticas em ciar.etos

halogenetos alcalinos a temperaturas abaixo da transição de fa_

se consiste na aplicação de pressão ur.iaxial sobre a amostra ,

da forma a alinhar os diversos domínios XJO interior do cristal

e evitar o espàlharaento de luz ?or eates dor.unioc [JlOj .- A rea-

lização de medidas de absorçac ultravioleta nesses cristais ,

ut:ilizarido asce tipo ãe técnica, fica corno sugestão para um

trabalho futuro.



CAPÍTULO V

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

V . l . Cianetos Alca l inos Puros

Os espectros de absorçio ótica, ã tenperatura ambiente, dos cia

netos alcalinos poros está apresentado na Figura 4. Para maior clareza da

figura, estes espectros foram deslocados verticalmente. Padeiros identificar

três pequenos picos nos espectros de KCN e RbCN, dois no espectro de CsCi,

enquanto que o espectro cie líaGJ apresenta uin conjunto de três bandas rão re

solvidas.

Como podemos observar na Figura l i , e s t e s pequenos p i -

cos e s t ão s i t u a d o s sobre uma l inha de base <^e cresce rapidameri

t e quando diminui o comprimento de onda. Esta l inha de base de-

ve c o n t e r alguma con t r ibu ição devido ao espalhamento Rayleigh da

luz nas superfícies dos cristais , e certamente indica a presen-

ça de uma outra banda, situada a energias mais altas, de inten-

sidade muitíssimo maior que a dos picos observados.

Varias amostras de blocos cristalinos distintos foram

medidas e apresentaram o mesmo tipo de espectro, comprovando que '

os picos observados, apesar de muito pouco intensos, são devi-

dos a propriedades intrínsecas dos cianetos alcalinos e não

devidos a alguma impureza.

As energias dos picos observados, assim como a seção

de choque de absorção do pico de menor energia, estão apresenta

dos na Tabela 5. Para se determinar estas energias e seções

de choque foi necessário subtrair a linha de base sobre a qual
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Figura M - Espectro de absorção ótica dos cianetos alcalinos ã
temperatura ambiente.



TAKE!.A 5 - Energias dos picos üe absorção dos cianetos alcalinos e

seção de choque Je absorção do pico de menor energia.

NaCM

XCN

RbClJ

CsCN

5

5

Ü

5

E0<

, 0 6 + 0

, 8 3 + 0

,8?AU

, 7 9 + 0

eV)

, 0 ?

. 0 1

, 0 1

. 0 1

G

«j

t.

Ex(eV)

,1.3±C.O2

, 0 7 + 0 , ü l

,O:MO,O.I

, ! Í 7 + 0 , 0 2

E2(eV)

6,26+0,02

6,26+0,02

6,19+0,02

-

-M

5,8+0

7 , 5 ± 0

25+3

cm2)

, 5
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•t?
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os picos estão situados. A determinação destas linhas de base e

sua posterior subtração dos espectros constituiu a principal fon

te de erro destes cálculos. Os dados relativos ao NaCN foram

obtidos decompondo-se o espectro em bandas gaussianas.

A pureza espectral do monocromador do espectrofotôme-

tro (~0,0Snm, -0,001 eV) utilizada nestas medidas nos leva a

concluir que a largura de cerca de 0,1 eV observada nestes pi-

cos é inerente às transições, e não devido a alargamentos in-

trínsecos ao instrumento de medida.

Esta pequena largura dos picos aliada ao espaçamento

praticamente regular entre eles indicam que estas transições de

vem estar relacionadas a excitons moleculares associados a tran

sições vibrônicas do radical CN~. Como vimos no Capítulo III ,

pelo fato de serem bastante localizados, os excitons molecula-

res preservam muitas das características da molécula prôpriamcjri

te dita. Assim, poder.os interpretar as principais característi-

cas dos espectros tendo em mente a estrutura eletrônica do lon

molecular CH~, ou equivalentemente, da molécula de CO (veja se-

ção II.2).

As transições vibrônicas permitidas X'z+ * A'n do

íon molecular CN~ foram observadas em KCN [4 3] e em halogenetos

alcalinos dopados com CN [23] e se situam próximas a 7 eV.

As transições que observamos estão situadas em ener-

gias cerca de 1 eV mais baixas e possuem uma intensidade cerca

de IO6 vezes menor que aquelas (na realidade, observamos nossos

picos sobre o início do primeiro dos picos associados ãs transi

ções X!£* -f
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Assim, os picos da Figura t devem ser devidos a uma

transição proibida para os estados vibracionais de ura dos três

estados eletrônicos tripletes que possuem energia mais baixa

que o estado AÍH (veja Tabela 2, seção II.2).

Na molécula de CO estes estados, d3n, a'3l e a3fi ,

possuem seu estado vibracional fundamental situado 0,31 eV ,

1,1U eV e 2,03 eV, respectivamente, abaixo do estado vibracio-

nal fundamental do estado A*H. Estes estados também devem exis-

tir no Ion molecular CN e se situar en energias similares a

estas.

0 primeiro pico por nós observado se situa cerca de

1 eV abaixo do primeiro pico correspondente ãs transições

Assim, podemos descartar o estado d3n por se situar

muito próximo do estado A1 It. Ale- disso, medidas de luminescên-

cia em cianetos alcalinos Q}23 situaram o estado vibracional fun

damental do .estado a3ll cerca de 1,5 eV abaixo co estado vibra-

cional fundamental do estado Aln. Mão é razoável esperar uma

diferença de 0,5 eV entre a emissão e a absorção no caso de ex-

citons moleculares pois estes são muito localizados e os efei-

tos de relaxaçao da rede não poderiam produzir uma diferença tão

grande.

Com base neste raciocínio concluímos rue os picos ob-

servados nos cianetos alcalinos são devidos as transições vibro

nicas proibidas X'l+ -*• af3£+ tio íon molecular CN", correspor.den

do is bandas de Hopfield-Birge da molécula de CO (veja snção

II.«O.
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Para reforçar esta conclusão, devemos mencionar que

observamos no CsCN um pico próximo a 5,5 eV com uma intensidade

cerca de 5 vezes menor que a do pico situado em 5,79 eV. Este

pico provavelmente deve ser devido a uma transição para \xn dos

estados vibracionais do estado eletrônico a3n do radical CN~.

Poderíamos obter os parâmetros do potencial de Morse

associado ao estado a'3l ajustando a equação 11.10 aos dados

da Tabela 5. 0 erro experimental destes dados, entretanto, não

permite que determinemos o coeficiente do termo anarmonico (3?

termo do lado direito da eq. 11.10) pois este coeficiente é ,

em geral, bastante pequeno.

Assim, nos ÜjrdtajrDS a obter os valores de >vu a jaitir da c:i-

ferença de energia entre os picos, e uma estimativa da diferen-

ça entre as distâncias internucleares de equilíbrio, utilizando

a equação 11.18. Estes dados estão apresentados na Tabela 5.

TABELA 6 - Parâmetros do potencial associado ao estado

a'3E do lon molecular CN em cianetos alc£

linos.

NaCN

KCN

RbCK

CsCN

ha» (eV)ee

0,15±0,03

0,19±0,02

0,18±0,02

-0,18

-

-0,1

-0,1

-
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Não obtivemos os valores de 6 em NaCN e CsCN devido

ao grande erro experimental nas intensidades dos picos observa-

dos nestes cristais.

Para o estado fundamental X1! , hu = 0,2566 Q.1] ,

es

ou seja, maior que os valores por nós obtidos, como era de rspe

rar numa transição de um elétron situado num orbital ligante pa

ra um orbital antiligante. Alem disto, nossos resultados estão

razoavelmente de acordo com os obtidos em NaBr : Clí" [23],

Tendo identificado as transições que dão origerr» aos

espectros obtidos devemos agora discutir o efeito que campo cris

talino causa sobre estas transições. Como não existem dados dis

ponlveic a respeito do radical CN livre, nos limitaremos a com

paração entre os dados dos diferentes cianetos alcalinos.

Podemos observa?1 na Tabela 5 que a energia do estado

al3£ decresce, quando cresce o número atômico do metal alcalino.

0 mesmo comportamento pode ser observado em relação ao estado

Aln do íon CH~ em halogenetos alcalinos [23]•

Este fato pode ser explicado da seguinte maneira: os

estados excitados do lon molecular CN devem apresentar U.T: cer-

to recobrimento com as funções de onda S dos cations vizinhos ,

ou de outra maneira, deve existir um certo recobrírr.ento entre os

estados excitados do íon CM co?r. os estados de excitons de tran£

ferência de carga. Obvia ir. ente, quanto mais delocalizado for o

estado do exciton de transferência de carga, maior será o reco-

brimento, e maior será a interação, entre estes estados.

Entretanto, CORO ja dissemos, os estados excitados do

radical CN" são bastante localizados, o que implica qua esta in
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teração deva ser pequena. Assim, podemos analisar qualitativa-

mente este efeito por uma teoria de perturbação»

Podemos concluir ã partir dos dados relativos ao halo

genetos alcalinos Q]Q que ã medida que aumenta o número atômi-

co do metal alçalino, diminui a energia dos estados de excitons

de transferência de carga.

Logo, ã medida que o número atômico aumenta na s€rie

dos alcalinos, notamos que além de os estados de excitons de

transferência de carga serem mais delocalizados, sua energia se

situa mais prõxira da dos estados excitados do radical CN . Es-

tes dois fatos contribuem para o aumento da perturbação sobre

os estados dos excitons moleculares e, consequentemente, as

energias são cada vez -uais deslocadas para valores menores e as

probabilidades de transição aumentam.

õbvíairento esta discussão está demasiadamente simpli-

ficada e nos dá apenas uma visão qualitativa do fenômeno. De ma

r.eira a entender- melhor este mecanismo pretendemos realizar me-

didas de absorção ótica em cristais mistos da forma A, A' Clí
X x — X

onde A e A' são dois metais alcalinos. Estes cristais apresen-

tam ã vantagem df» não transicionarem de fase quando reofriado..,

de mcào que pode.T.o.'> efetuar as medidas a baixa temperature e co£

seguir espectros mais resolvidos.
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V.2. Cianetos Halogenetos Alcalinos

Os espectros de absorção ótica no ultravioleta dos

cianetos halogenetos de potássio (KCU Y, , onde Y = F, Cl, Br eu

I) foram obtidos para diversas concentrações x, nas temperaturas

de 300K, 77K e 4,2K. Dois exemplos típicos destes espectros es- ,

tio apresentados na Figura 5. Aléra desses obtivemos o espectro

de absorção de alguns cianetos halogenetos de sódio. Kos Imita- *

remos, por enquanto, â discussão dos cianetos halogenetos de

potássio.

Como podemos observar na Figura 5, os espectros obti-

dos apresentam as mestras características gerais dos espectros des

cristais puros apresentados na seção V.l.

No presente caso, entretanto, pudemos realizar cedidas

à baixa temperatura devido ao fate de estes cristais não espalh^

rem luz quando res.fri.ados devido a inexistência de transição de

fase cristalina (veja Capítulo I).

Quando resfria;r.os os cristais de 300K a 77K observamos

um estreitamento e, consequenterr.er.te, um aumento da intensidade

dos picos de absorção. O resfriamento de 77X a U,2K, entretanto,

não provocou nenhuma nudançc» significativa nos espectros. Ests

fato nos leva a concluir que o acoplamento destas excitaçces co:r.

fonons ê pequeno, como ora de se esperar no caso de excitor.s r.-j

leculares (excitons de Frenkel, veja seção III.2).

O estreitamento dos picos, como conseqüência do resfria

mento dos cristais, nos permitiu obter suas energias com u.?.a

precisão maior que nos cristais puros. Assim, pudemos obter os
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Figura 5 - Dois exemplos típicos dos espectros de absorção ótica

de cictnetos halogenetos alcalinos a 77K.
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parâmetros do potencial de I'orse associado ao estado a>3£ utili

zando as equações II.8, II.10 e 11.11. Estes dados estão apresen

tados na Tabela 7.

Nesta tabela, não figura o valor de ó (eq. II.18) pois,

como veremos adiante, existem outros fatores que influenciam as

intensidades dos picos.

Comparando estes resultados com os obtidos en KaHr:CK~

[2Í], vemos que apesar de o valor de hw estar num acorde razoa

vel, obtivemos um valor àe x excepcionalnente grands, ou seja,

um potencial r.uito ar4arir:£r.ico. Em conseqüência disto, obtiverr.es

um valor da er.ergia de dissociação da molécula neste estado exci

tado (D e> muito pequeno quando comparado ao valor encontrado e-r.

MaBr:CN i2Í] ou ír.eŝio aos cados disponíveis para a molécula de

CO [if] .

Além doe pices apresentados na Tabela 7, foi possível

observar nos ciantítoc halogenetos de potássio dois outros picos

de intensidade bastante pequena em torno de 5,fc eV e 5,7 eV apre

ximadamente. Estes picos dsveia ser devidos ãs transições XlZ+-»-a3.i

do íon molecular C"~.

Embora as energias dos picos de absorção sejam as :?.es-

mas, dentro da precisão experimental, p3ra todos os cian«:os ha-

lcgonetos de potássio, foi observado que a seção de choque d*-

absorção dectes p-icos dopsr.de fortemente do halogênio e ca con-

centração x. A figura 5 rostra este comportamento para dói;-

cristais de :r.esma espessura e concentração de ions CM".

Ao contrário do que se poderia espelhar observou-se que
i

a intensidade dos picos de absorção cresce quando a concentração



TABELA 7 - Energias dos picos de absorção e parâmetros do potencial de

Horse do estado af3Z+ do íon molecular CN" nos cianetos ha-

logenetos de potássio.

CeV) E2(eV)

5,375*0,003 6,07U:t0,003 6,258±0,003

E3(eV)

G,H20±0,003

1 , 3 i O

V)

5*1 0 , 2 2 * 0 , 0 1

x e e

(i»±2)xlO"2
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x de ions Cíl diminui, fias figuras de 6 ü 10 aposentamos o com

portamento das seções de choque de absorção dos dois primeiros

picos observados a 30OK e 77K, como função da concentração x. Po

demos ver nestas figures que quanto maior o número atômico do

halogênio, maior £ o fator de amplificação na seção de choque, e

que no limite de baixa concentração (X<<1) este fator se torna

máximo e independente de x.

Além dos dados apresentados nas figuras de 5 a 10, ob-

tiveroos o espectro de absorção de um Cínico cristal de KCN ? _ ,

con: x = 0,95. Apesar do grande erro experimental deste espectro,

pudemos observar o primeiro pico com energia e seção de choque

essencialmente as mesmos cite no cristal de KCN puro.

Este comportarr.erto da seção de choqut de absorção po-

de ser explicado em \.ryc:?.ys d<2 urr.a int^rarSo entre as transições

moleculares e as tran.i.íçeos do Transf^rêricia de carga dos r.alo-

gênios. No limite do baixa ccr;c-:ntreção (x << 1) -is excitaçSes

moleculares interagem coir. os excitons de transferência de carga

ào halogeneti alcali.no, enquanto .̂ue, no limite de alta concen-

tração (x « 1) os excitor.s moleculares tripletes interager. cora

as excitagões de tranaferência áe carga cia impureza de halogênio.

Em qualquer urr. dos casos podemos considerar a haniilto

niana do sister.a como SÍII-ÍO;

., e K Y
 s*° as hümitonianas da ijipureza ou do cristal d

do limite que estiverir.os considerando, c $\i é a haniltoníana

de interação entre a impureza e o cristal.
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Deveiaos agora escolher uma base de funções a fim de

poder escrever a haniltoniana acima de forma simplas. Escolhemos,

como usualmente se faz a base de auto-funções de ft = flL», + Í0y .

Assim, denotaremos por |M O v> e |M, > as autcfunções mo

leculares do \»-ésimo estado vibracipnal do estado eletrônico fun

damental X XE e do estado excitado a ' 3 Z + , respectivamente. De

maneira similar denotaremos por |Yo> e \YX> os estados funda-

mental e excitado do halogênio. Convém lembrar que estas funções

corresponder, às fur.çõsc atômicas (moleculares) ou funções da bari

da de excitons, deper.áenclo se consideramos o limi~a de alta ou

baixa concentração.

Sejs:: então !",- , Y^> (i, j = 0,1,... v = 0,1,2,...) as au-

to- funções ar.~is3iif.e-ri^.adaí» cio sistema r.isto não perturbado. Nes-

ta baso a hand I tor.iüna ;ica:

c, Yo> ...'Mn, YB> J

0

c

0

1 + L?
i

V"

0

Vn

Vi

Tff * E»

0

0

0

0

j

!
!
i



onde E M
V e E^ são as energias dos correspondentes estados da

molécula e do halogênio.

Nesta hamiltoniana fizemos os elementos de matriz dia-

gonais de fvj como sendo nulo?- pois, como foi observado experimen

talmente, as energias dos picos não são afetados pela presença

dos halogênios. Todos outros elementos de matriz, exceto V , Vi,

etc, foram também tomados cono nulos pelo faro da diferença de

energia entre os estados correspondentes ser muito grande ou por

que estamos supondo que a rr.olScula de CN no seu estado eletrcni

co fundamental não interage co;n os halogênios.

Em primeira ordem, podemos escrever as funções de onda

perturbadas como:

|M00.

|MlO, V0> = |Ml0, Y0> -

(V.2>

onde:

fiiv,j l tM Y ^M "Y ^ Y V Ufí LM *

£ a diferença c r t r e as er.ergias de t rans ição do ha io-

gerdo e do íon molecular •

Util izando as fur^c-es ciadas pei/a eq. V.? obt-rros o norrento de

dipolo de transição para as excitaçÕes iroleculatea, cono sendo:
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«OP» V = <Mlv, Yo!p i Moo, V -

v - O, 1, 2 ... (V.3)

onde podemos notar a contribuição da transição de transferência

de carga do ha2ogênio para o momento de diplo da transição mole_

cular.

Tendo-se em mente o significado da equação V.3 e sua

validade para cada valor de v, daqui em diante, omitiremos os ín

dices pov questão de simplicidade.

Assim, a partir de V.3 podemos obter a .seção de cho-

que da transição molecular amplificada como:

í-j o'M = al' ~ 2 ~ía]-av)l/?' + l-í a" CV'l4)

onde

w é a seção de choque da transição molecular para o v-Ssimo e£

tado vibracional do estado eletrônico a'3E+.

o., é a r,eção de cb.oque desta mesr.a transição, caso ela não fes-

se aryylificada (üeção do choqus de absorção r.o cristal puro).

A ê a diferença entre as energias desta transição n.olscalar e

da transição de transferência de carga do halogênio.

oy e a seção de choque da transição de transferência de carga

do halogênio.



e V é o elemento de matriz de VÜj entre os estados considerados.

A seção de choque dos picos de absorção que observamos

é simplesmente a soma das seções de choque de absorção de cada

íon molecular CN da amostra, dividida pelo número de ions CN que

ela contém.

No limite de baixa concentração de CN~, todos os Ions

moleculares estão interagindo igualmente com a banda de excitons

do halogeneto alcalino e possuer:. sua seção de choque amplificada.

Logo, neste limite a seção de choque dos picos de absorção obser

vados dera dada pela equação V.u:

9 V
0 = °M ~ — ^°I.«°Y + l""l ° v (V.5)

A

(x << 1)

Como podem: J ver ;.= j figuras 6, 3, 9 e 10, no lir.ite

de baixa concentração a seçã.% de choque realjr.eitte é inclcnpenden

te de x. De posse do valor ca seçãc de choque de determinado pi

co de absorção nu limite x << 1. pocorr.oü estimar o valor do ele-

msiito de matriz V pela coua^Sc 7.5, bastando para isto resolver

a equação do 29 grau.

Dos gráficos obte;r.c-â o valor de o (em alguns casos

e necessário fazer uma certa extrapolação nas curvas) e da se-

ção de choque no cristal pure i,A (a 7 7K este valor tem que ser

estimado). 0 valor das posições dos picos obtemos dos espectros.

0 valor das energias das transições de transferência de carga e



- 67-

uraa estimativa das suas seções de choque foram obtidos em [jlU.

Na tabela 8 podemos encontrar um resumo destes dados juntamente

con os valores estimados para o elemento de matriz V.

Como podemos observar, das duas raízes da equação V.5,

a raiz positiva á essencialmente a mesma nos diversos casos

Lembrando que alguns parâmetros na tabela 8 são estimados, che-

gamos a conclusão que os valores obtidos para V estão numa con-

cordância excepcicnaliuante boa. Assim:

V ? (5 ± 1) meV ( x « 1)

Deste resultado poáemos tirar algumas conclusões:

A prir.&ira delas é que a aproximação de 1- ordem em

V/& íeita na eq. V.2 íica justificada pelo pequeno valor de V

obti-o.

0 valor ds V independe co pico de absorção molecular

que consideramos. AÍ>GÍIS, concluírros que na interação entre cs

icr.s moleculares CK" e cs excitor.3 de transferência de carga o

que in.por-ta é a parte eletrônica ia funçso de onda .•noiecular.

COTÍC1UT..O:> t-::-.!:õif. cue e::à iritüraç^o não depfer.de da

ten:;-:, rat ura.

Pactsrv;^ ager^ a-; .-.iini* i óo ÍÍ_":S cc::ce;»trarão de Cl"

(x * ! ' . ) . Neste ii.-.ite, V 5 a interação entre a banca dfe exciccr.s

moleculares e as impurezas de haiogênio. Afim de simplificar cs

cálculos, vanos considerar que apenas os íons moleculares que

possuem um halogênio como primeiro vizinho, terão sua seção de

choque amplificada.
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X 1 - X

TI»
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77

"

*

PICO DE A3SCRÇA0
KOLEOJLAR

CeV)

r.,se

C,07

5,88

6,07

• ^iri

a. 07

'••,07

0

(xlO~2! 'c^)

16

29

/VU

-ÜÜO

335

800

(xiQ-2t*cm2)

-15

-16

5,7

3,3

-15

-16

PICO DE ABSORÇÃO
DE TRANSFERENCIA
rr: CARGA (e\o (31]

7,69

7,69

7,75

7,76

G,W

6,59

6,77

6,77

°Y
(xlO-18^)

-7

-7

-10

-10

-7

-7

-10

-10

V(neV)

u

5

5

y

5

6

7

-1

-1

-0,08

-0,7

- ' i

-4

- t i

-5
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Assin, no calculo da densidade ótica dos picos de

absorção, devemos considerar dois termos distintos, um relati-

vo aos Ions CN~ que não possuem una impureza como primeiro viz^

nho e outro relativo aos CN que possuem e que consequentemente

terão sua seção de choque de absorção amplificada:

D.O. = - 12Ny) oM + 12NY (V.6)

onde:

N-w e o nuniero de íons Cl', na amostra;

Wy e o numero de impure^e.s na ancstra; e

a.V i dado pela eq . V. U .

obter.os:

= o K * 12

(x « 1)

ior de o', íeq. V.'f) na equação V.G,

(V.7)

liiíj .fl^ur^G 7 =. 0 cipríiti--;:-~úniOE o" rcísulta^os da £

polaçao ciüSia ».qv.açâc , il:--s valo:->n ;:»ecí:LC'_ S ,

íiesta interÇíOliçãc utiliia:T:-.>s c valor da energia da

t rans ição cie t r ans fe renc ia de car^a cio Lúlogcriio estiiriariü a par

t i r da fórnula d-s Hilsch «a Pohl (eq. I I I . I , veja t abe la 9 ) . ík>

caso da KCN I , , utiliisaníos també;:, os valores medidos da pos i -
ív J. ̂  *%



TABELA ü - LüQVrjiüii das tr-anaiçoes de Lransit-rGncia .a carga de halogênios em KCN, calculadas

pela formula de Hilsch e Pohi (eq. III. 1), Comparação com o valor medido em KCN:I".

Todas as energias estão err.

KCN :

KCN:

KCN:

<

Br"

C l "

[?6j a(X̂  [l] - 4 — ErA.f. IU, T W, ERRO

;,u- ii , 3' i J,;.ll 7,73 C,'i!i u,17±0,03

3,3;5 U,3U ?,>Sb 7,73 6,7 5 -

.1,61 U,3i! 3,255 7,73, 7,00 - ,



ção do pico e da seção de choque desta transição. Este mesmo va

lor da seção de choque foi utilizado como estimativa para os ou-

tros casos.

Utilizando estes dados (veja tabela 10) obtivemos conto

resultado da interpolaçao da equação, V.7 pelos valores medidos »

dois valores distintos para V.

Neste caso, novamente, temos que o valor positivo de V

é essencialmente o mesmo r.os diversos casos:

V £ (2 ± 1) meV (x - 1)

Este resultado nos per.-ite tirar as mesmas conclusões

que no caso anterior, c rr.cstra eus o elemento de r.atriz V e ag£

ra ligeiramente manor.

Uma outrvi observação i se fazer e que quanto nenor o

efeito de amplificaçâo (veja figuras 7 e 9) ir.ais a curva corres-

pondente ã equação V.7 se apro::ir.a doa valores experimentais, am

pliando a sua região àn validade. No caso de KCN Cl por exem-

pio, a equação V.7 apresenta bor:; resultados para valores na con

centração até cerca de TJh\ já fera da região x»l.

Na região interr.ediérií (x e^ torno de 0,5), nenhuma

das duas equações obtida; vais, ;:,is tsnto ss transições molecu-

lares como as de rrancferêrici» -•= cãrgâ siío delocalizadã» e o cal

culo da seção de choque ta r.b.s:r;ão seria bem mais complexo.

Resta-nos agora, ar.&Lisar r.ual oeria a natureza cesta

interação entre as excitaçoes r.^leculares e de transferência de

carga.



TABELA 10 - Dados ia o cálculo do elemento de matriz V pela da equação V.7 no limite x « 1,

EJT. KC. -•-, V, OS valores da posição úc pico de transferência de carga entre paren-

!e y iorajn meaiuoc .

KCN C l ,
X x-X

KCN Br?

X i-X

KCN 1

| PICO DE AsSOFC/^0 » crM

a ( K ) j MOLECULAR ' ; ( x l G ^ - n 2 )1 (eV) : vxi--> -IA ^

- o -

J

b , 8 8 j b , 7

6 , 0 7 j 3 , o

5 , 8 S ! 5 , 7

6 , 0 7 j 3 , 6
t

300 j 5 , 8 S j 5 , 7

1 1

PICO DE ABSORÇÃO
DE TRANSFERÊNCIA
BE CARGA (eV)

7,00

7,00

5,75

6,75

6,4 5 ( 6 , 1 7 )

°Y
(>ilO" l8cm2)

-7

-7

-7

-7 -

7

V(meV)

2

1
j

2

2

3(2)

-0 ,07

-0,07

-0 ,5

-0,7

-zi-i;



0 mecanisr.o mais simples seria o de interação dipolar

elétrica entre os isctientos de dipolo elétrico daquelas transi-

ções. Podemos fazer uma estimativa da energia de interação dipo

lar, tomando como valor aproximado do dipolo de transição de

transferência de carga, 0,56D [f»3] e para o dipolo da transição

molecular um valor IO3 vezes menor, pois a razão entre as seções *

de choque destas transições ê 10s (veja seção 7.1). Fazendo

isto obtemos uma energia de interação de cerca de 13 eV.

Assim, podemos concluir que a interação dipolar não po

de sor a responsável pelos efeitos observados, fíerr. mesmo socan-

do esta energia para os 12 primeiros vizinhos ou considerando as

interações a maior distância, poderíamos obter os cerca de 5ineV

de energia de interação .

Outro mecanismo possível Ce interação seria o de reco

brimento das funções de onda da molécula e do halogenio excita-

dos. Sabemos que r.zz transições de transferência de carga ocor-

re a transferência ce um elétron do halogênio para o metal alca_

lino (veja seção III. 3), de modo que o recobriinento que deve ser

cons irlerado é entre o ion molecular CM excitado e a função de

onda í) do metal al-a".i:.o.

Unia OÍ;*.:Í:.'.Í'.iva î'C.5seira r.os u.octra que u;r. recobri^ier.

to de cerca de. lü 3 seria suficiente para justificar os S meV

obtiios para a energia de interação entre as excitaçoes, levan- V

do-r.cs a concluir que este mecanismo de interação deve ser o res

ponsável pelos efeitos observados.



Além disto este raecanisco explica o fato de a energia

"de interação ser a mesma para todos os cianetos halogenetos de

potássio, pois o recobrimento depende essencialmente do cetal

alcalino. Convém lembrar que o mesmo tipo de interação foi uti-

lizado para se explicar o comportamento da posição dos picos com

o metal alcalino na seção V.l.

Contudo, ao analisarmos esta interação entre as exci-

tações moleculares e de transferiria de carga, poderíamos argu

mentar que, no liznite x=l, a interação não se c^ria apenas cem

todos os radicais: CM primeiros vi-inhos de uma impureza cs ha-

logênio tuas, con todos os radicais CK~ que são primeiros vi::£

nhos dos metais alcalinos que circundar» esta kpureza. AESÍ-U ,.

teríamos 10 radicaio CK interagindo cora os metais alcalir.os ,

para cada componente do can.rc e.létrico da lar. incidente, r.urr. to

ta.l cie .18 radie i.i a CV. pai'5 an ÚK^Z componentes.

Além tliísy, não podemos sararvtir que todos estes r&di^

cais Cí» teriam recabri»ien;o3 iguais com os netaia alcalir^s.

Asoim, por niwplicidade, manteremos o modelo utiliza-

do, mesme porque, a troca do fator 1? por qualquer outro r.úmero

proximo des:e, pr-.ticamente ruío al-.era o valor posíLÍvo oitido

para V.

Ainda e.Ti relação a e.~te; cristais, deve.-nos mer.cior.a-?

que no linite de baixa concentração x Onaiy especificamente nos

cristais cor. x = 0,2, 0,1 e 0,05) foi observado ux. desdobramen-

to de cada um tíos. picos er. dois (veja fícura 11).

Nas medidas da absorção ótica de halogenetos alcali-

s dopados com Cíi" [23]] e de rcfletividade em KCN puro Q3j tam
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Figura 11 - Espectros de absorção ótica de cianetos halogenetos
de potássio com baixa concentração de CN~ .
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béia foi observado um desdobramento dos picos das transições

,XlE+-»- Aln do radical CM~. Neste último tra* ilho, seus autores

atribuem o desdobramento observado a um desdobramento de Davy-

dov (veja [25]).

No nosso caso, além de estarmos observando outras tran

siçoes, o desdobramento só se manifesta a baixas concentrações

de CN~. Por este motivo não podemos afirmar que este também se-

ja um desdobramento de Davydov. Assim, deixaremos, por enquanto,

esta questão em aberto.

Nos cianetos haloger-etos de sodic observamos una depen

ciência da posição dos picos de absorção na concentração de CH"

do cristal. Ma maior pai^te dos casos os picos apresentavam-se

não resolvidos, foriüar.co urna banda bastante larga (veja. figuro

12).

Este so:npor*:=».ner.to au~ere ou-- as ei.erglci;; áos picos

são perturbadas em primeira ordem pela presença dos halogênios,

ou em outras palavras, podemos dizei' que r.rCite caso os elemon-

tos de matriz diaponais da haniitoniana de interação ̂ . não

são r.ulon.

De mane ira a ü̂jupr-jcr.der ir.clhor õ̂-.e coi;porti;:î v.to ,

estar.es real.i^ ri rido rr.e i idas d3, absorção 5ti:_i c-:;, outros cianetos

halogtnetos d-j r,í-.tÍG ^ pr'ütí.:.--ic-:!:os t^rh-im :-?ali:íá-laG err. c

tos r.í.atos de s'jio c potííseío.
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V.3. Conclusões

Para resumir as principais conclusões deste trabalho,

podemos dizer que os picos de absorção ótica no ultravioleta ,

observados nos cianetos ai ca linos e cianetos halogenetos alcali.

nos, são devidos às transições vibrônicas proibidas X l£ +*a l 3E

do íon molecular CN~.

lies cristais puros foi observada uma dependência das

posições dos picos no r.etal aicalino, o que sugere a existência

de um certo recobrimento entre as funções de onda. da molécula

excitada e da excitaçHo de transferência de carg...

Nos cristaiõ nistos o recobrimento cor; as excitações

de transferência de Ccirga do halogênio provoca ur. grande aumen-

to da seção de choque da transição molecular, que depende essejrç

cialmente ca diferença da c.-.ergiã ei.tre as duas excitações. A

energia das traüsiçõo:; moleculares não é afetada por esta inte-

ração, pelo nienos no CÍSU dos cianetos halogenetcs de potássio.

0 modelo apresentado explica a amplificação da seção

de choque ir.as nao explica o desüocamento das posições dos piccs

observado r.os r. lanet'̂ r:> halogenetos de sódio.

Le ;:-.ir.;:n.-i „ :j-').-.-,:;r-render r.elhox1 e:5teL; outros efeitos

pretendemos cor/riiivî v «. :".:̂ l:!.zav ;:.edidas de al>K̂ r-ção ótica em

outros cristais ::.i'J'.-.:;, CC<:.. Z. cer'.t;:a <lc q;.o c^tis cririte-ác sío

ur.. exemplo nuito útil -ara -:-.. cj.-'.pree.-isao tíoü cr.lztais iônicoe

jr.Dleculares em geral.

Neste sentido, soria também <le grande valia a realiza_

ção de mais trabalhos teóricos neste campo, tanto para uma
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corcpreensão do mecanisiao de interação entre as excitações destes

-cristais, quanto para a elaboração de um modelo que relacione «ÍS

ta interação com os efeitos observados na seção de choque e posi.

ção dos picos de absorção de maneira mais rigorosa.

No campo experimental» além de dar continuidade às ex-

periências de absorção ótica» pretendemos também realizar expe-

riências de catodq-Iundnescêr.cia nestes cristais mistos, de ma-

neira a medir diratar.ente a vida media das excitações observadas.
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