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RESUMO

F ^
•studar al-guns centros de cor nos cristais

de KCN puro e KCN dopado com KC1 ou KOH em várias proporções.

^ As técnicas usadas para a deteçlo desses centros foram:

absorção ótica e ressonância paramagnética eletrônica (RPE). A

obtenção dos centros foi feita sempre através da exposição dos

cristais aos raios X. Com a técnica de absorção ótica foi ana li

sado um centro de cor criado após a irradiação com raios X segui

da de fotoguímica conveniente. Através da técnica de RPE o cen

tro F e três outros centros que são produto do dano pela radia

ção foram observados em diversas fases sólidas do KCN.
Como na fase ortorrômbica e ferroelãstica (temperaturas

entre 168K e 83K) o cristal de KCN apresenta uma estrutura de do

mínios cristalinos que faz com que os sinais de absorção ótica

sejam perturbados por intenso espalhamento de luz e os espectros

de RPE não apresentem a mesma resolução encontrada acima de 168K,

construiu-se um sistema de alinhamento dos domínios por meio de

pressão uniaxial capaz de reduzir o número de domínios distintos,

o q le permitiu a observação da resolução parcial das linhas de

RPL. •



ABSTRACT

•ome color centers in KCN pure and

KC1 or KOH doped}^^-^ —^

The used techniques for detection of these color

centers were optical absorption and electron paramagnetic

resonance (EPR) . To obtain this color centers tpaaafttarays

eaipajgwdbMtfr urystalsyíó~X-rays. With an optical absorption

technique, one color center was analysed after X-ray irradiation

followed by a suitable photochemical process. Throught the EPR

technique the F center and three other centers produced by

radiation damage were observed through several KCN solid phases.

^ AL in the orthorhoiobic and ferroelastic phase

(temperatures between 168K and 83K), the crystals of KCN present

one multidomain structure responsable for strong light scattering

on the optical absorption spectra and EPR spectra that does

not present the resolved lines, formed above 168K, \m obfaain one

system of aligned domains^through mechanical stress built

specifically to be capable of reducing the number of distinct

domain, and this allowed us to observe of partially resolved

EPR lines.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

Dentro da área do Estado Sólido, o estudo de cristais

ocupa uma posição de destaque. A idéia de uma estrutura crista

lina uniforme sem imperfeições, apesar de atraente e útil, não

corresponde sempre â situação real . Ã medida que as técni

cas de análise das estruturas cristalinas vão sendo aprofunda-

das, mais e mais tipos de desvios daquela regra simplificada (de

feitos) vão sendo identificados, bem como também a dinâmica de

sua criação e destruição vai sendo conhecida. Os defeitos (in

cluindo as impurezas) trazem ao estudo dos cristais novo inte

resse e várias possibilidades de aplicações.

Várias técnicas de análise têm sido empregadas nesta

área. Podemos citar como mais usadas a absorção e emissão óti

ca, a fluorescência, a ressonância paramagnética eletrônica (RPE),

a ressonância dupla eletrônica e nuclear (ENDOR), a ressonância

magnética nuclear (RMN) e o espalhamento Raman. Este fato faz

dessa área de estudos uma importante fonte formadora de recur

sos humanos.

Os cristais analisados são de diferentes tipos e estru

turas que, ultimamente, vêm se tornando cada vez mais complexas.

Ao lado dos cristais mais simples já bem conhecidos, novos cris

tais vêm sendo formados usando-se diferentes dopagens, permitin

(2)
do a obtenção de novas espécies moleculares e consequentemente

o enriquecimento da área em questão.

No presente trabalho são utilizados cristais de KCN pu
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ro, bem como cristais mistos de KCN:KC1 em diferentes propor

ções, NaCN : NaBr, KCN : KC1 : KOH , KCN : KOH e KCN: KOCN.

Em temperatura ambiente o radical CN~ gira quase livre

mente no cristal de KCN, que portanto possui a estrutura orien

tacional aniônica totalmente desordenada . Esse cristal per

tence a uma classe de cristais moleculares que ocupa uma posi.

cio intermediária entre cristais e sólidos amorfos nos quais a

simetria translacional cristalina ê destruída pela desord*. TI orien

tacional.

Com o contínuo abaixamento da temperatura os íons vão

reduzindo seus graus de liberdade tendendo a congelar-se em

orientações regulares levando o material a sofrer transições de

fase do tipo ordem - desordem que culminaro em uma fase c i s t a H

(4)na ordenada com simetria translacional

O cianeto de potássio (KCN) tem a estrutura do tipo dos

halogenetos alcalinos (por ex.: KC1) acima de 168K (ver Cap.II.b)

Neste cristal a ordenação é feita em duas etapas. A 168K (1?

transição) os íons de CN são congelados com seus eixos nas di

reçÕes <110> do cristal cúbico (alinhamento dos dipolos elãstj.

cosr vide II.b). 0 número de graus de liberdade de movimento

do CN~ diminui mas ainda é possível a troca das posições do car

bono e do nitrogênio . A fase cristalina totalmente ordenada

só é atingida com a 2. transição (83K).

Abaixo de 168K o cristal de KCN apresenta uma estrutu

ra de multi-domínios (ver Cap. II.b), tornando-se, dessa forma,

opaco, mas podendo voltar a ser transparente (pelo menos par

cialmente) quando esquentado acima de 168K ou quando submetido

â pressão uniaxial (ver Cap- II.c).
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O fato de o cianeto de potássio possuir acima de 168K

estrutura semelhante ã dos halogenetos alcalinos e de sofrer

duas transições de fase cristalina tem atraído a atenção de di

versos grupos de pesquisa para o estudo de diversas propried£

des deste cristal, incluindo a análise dos centros de cor.

Entre as aplicações tecnológicas dos centros de cor co

nhecidas até hoje, contam-se as de construção de memórias õti

cas, isto ê, armazenagem de dados através da criação de centros

localizados. Com isso pode-se escrever, ler e apagar informa

ções de diferentes formas.

Como exemplo de centro de cor usado para construção de

memórias óticas, podemos citar o centro M en KC1 . 0 modelo

atômico do centro MA em um halogeneto alcalino ronsiste em 2

centros F (elétron aprisionado numa vacância negativa) associa

dos a uma impureza substitucional catiônica. O centro Mft é em

pregado como indicador binario, fazendo-se uso de sua capacida

de de reorientação na rede de KC1 quando excitado com luz poLa

rizada. A informação é lida com luz circularmente polarizada.

Esse processo de construção de memórias tem a vantagem de poder

6 2
armazenar muitos dados (cerca de 10 bits / cm ) em tempos bem

pequenos (menos de 5ys) .

Motivados pelas possibilidades de estudos oferecidas ne£

te cristal, desenvolvemos o presente trabalho em duas áreas, en

volvendo duas técnicas distintas : RPE e absorção ótica. Com a

primeira técnica, contribuímos com a criação de uma estação de

pressão uniaxial que permite a análise de um número reduzido de

domínios em cristais ferroelasticos, que de outra forma só pode

riam ser analisados em uma estrutura de multidomínios. Com a se
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gunda técnica, analisamos o centro L que tem características in

dicadoras de uma possível aplicação na construção de memórias

óticas. Além disso, dois centros aniônicos foram cuidadosamente

estudados em -temperatura ambiente.

O método empregado na primeira área de trabalho consis-

tiu na construção da estação citada e o seu uso na análise de a.1

guns centros de cor resultante de danos de radiação através da

comparação de resultados obtidos com e sem a aplicação de tensão

uniaxial.

Na segunda área, o método empregado para colher informa

ções relativas ao centro L constituiu-se no estudo da cinética

de formação e destruição dessas bandas, visando a caracterização

do modelo do centro correspondente.

Iniciaremos a apresentação deste trabalho com uma revi

são dos artigos mais significativos publicados na literatura re

lacionados ao cristal de KCN e também com os fundamentos teóri^

cos das técnicas utilizadas. (Capítulo II).

No Capítulo III, apresentamos os resultados experimen

tais obtidos com as diferentes técnicas utilizadas.

Com a técnica de RPE são apresentados 2 centros ã tempe

ratura ambiente. Um dos centros é o F, citado acima. Quanto ao

outro sabe-se com segurança tratar-se de um centro aniõnico so

bre o qual hipóteses de modelos são apresentadas e cujos espec

tros podem ser observados no Capítulo III.a.

Também com a técnica de RPE, observou-se a transição de

fase do tipo ordem-desorder. através da perda de resolução do es;

pectro do centro F que passa a ser formado de diversas linhas li
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gadas aos diversos domínios cristalinos (Capítulo III.b). Ainda

nesta seção mostra-se o efeito obtido com a redução do número de

domínios nos cristais submetidos a pressão uniaxial; os espec

tros de 3 centros - o (CN)_, um centro aniõnico obtido a tempera

tura ambiente e um centro extrínseco - tornam-se resolvidos. Des

sa forma confirmou-se ser possível o alinhaiR3nto dos domínios

após a 1? transição de fase. Nenhum espectro de RPE foi obtido

que pudesse ser relacionado com o centro L.

Com a técnica de absorção ótica analisou-se um centro

cuja estrutura não é ainda totalmente conhecida (centro L ) , ao

lado de centros jã bem estudados em halogenetos alcalinos como o

centro F e o centro M. Esses resultados são mostrados no Capítu

Io III.c, Com o uso dessa técnica, sabemos agora qual a cinéti

ca de formação do centro L e outras diferentes informações sobre

o comportamento desse centro.

No Capítulo IV são expostas as diferentes técnicas uti

lizadas. São explicados os materiais empregados bem como o pro

cedimento seguido para obtenção dos resultados.

No Capítulo V são feitas análises dos resultados experi

mentais bem como sugestões para outras experiências.

No Apêndice I são apresentadas as montagens experimen

tais utilizadas: o cristato para absorção ótica e a estação de

troca de terminações e pressão uniaxial.

Finalmente nos Apêndices II e III são apresentados cal

culos referentes ao Capítulo III (itens a e c respectivamente).
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CAPITULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

a) Cristais e defeitos

A forma externa regular dos cristais induziu os primei

ros observadores a acreditar que eles eram formados pela repeti^

çlo uniforme de blocos constituintes elementares. Quando um

cristal cresce num ambiente mantido em condições físicas conji

tantes, sua forma permanece imutável durante o crescimento, como

se blocos constituídos por átomos, ou por grupos de átomos (ou

íons), estivessem sendo empilhados continuamente. Desde o sécu

Io XVII", mineralogistas descobriram que índices inteiros pode

riam ser atribuídos às direções de todas as faces de um cristal,

conforme mostrado por Haüy, em 1784 , para um arranjo de pa£

tícuias idênticas numa arrumação periódica tridimensional.

Após um trabalho de Laue, Friedrick e Knipping, ee
/OI _

1912* , ficou definitivamente demonstrado que os cristais são

constituídos por uma estrutura periódica de átomos. Isso marcou

o início dos estudos sistemáticos da Física do Estado Sólido.

Um cristal é constituído pela repetição continua de uma

mesma estrutura elementar formada de um único átomo (cobre, pra

ta, ferro, metais alcalinos, etc), um conjunto de átomos ou Ions

ou um grupo de moléculas (até cerca de 100 para critais inorgãivi

cos e 10.000 para cristais de certas proteínas) arranjadas em

muitas estruturas diferentes encontradas em diversos tipos de

cristais (tetragonal, trigonal, etc)
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O presente trabalho versa sobre o cristal de KCN, cuja

estrutura elementar, ã temperatura ambiente, ê formada por um

Ion de potássio (K ) e um íon de cianeto (carbono e nitrogênio -

(CN) ) e apresenta uma estrutura pseudo-cübica, como mostra a fi

gura II.1.

Figura II.1

Estrutura do cristal de

KCN (908K a 168K)

a) plano (100)

b) célula unitária

o» - íons CN~

O - ions K

Muitos cristais apresentam (ã temperatura ambiente) a

mesma estrutura fcc (cúbica de face centrada), semelhante aos ha

logenetos alcalinos do tipo do KC1, com diferentes parâmetros de

rede (a), conforme mostra a tabela II.1. 0 parâmetro de rede é a

distância entre xons na célula primitiva, isto é, na célula de

volume mínimo.

ristal

LiH

MgO

MnO

NaCl

AgBr

Tabela II.1

o
a (A)

4,08

4,20

4,43

5,63

5,77

istal

PbS

KC1

KCN

KBr

o
a (A)

5,92

6,29

6,51

6,59
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Essa periodicidade nem sempre é mantida. Surgem, por

vários motivos, imperfeições (defeitos) que quebram a uniformi

dade da rede. As imperfeições localizadas mais comuns são: im

purezas químicas substitucionais ou interesticiais, sítios va

zios na rede (vacâncias) ou deslocações.

A presença de defeitos, bem como sua concetração, tra

zem modificações nas propriedades de um cristal, que às vezes

po^e servir apenas como matriz das imperfeições (ou solvente sô

lido). As modificações surgem na condutividade, cor, luminej;

cência, propriedades mecânicas e plásticas, etc. Os cristais

semicondutores, que hoje em dia são tão usados em componentes

eletrônicos como transistores, retificadores, etc, são um exem

p]o de aplicação de cristais com impurezas controladas ( dopa-

gens). Essas impurezas, doadoras ou receptoras, afetam drasti

camente as propriedades elétricas de um semicondutor.

Na tabela II.2 vemos alguns defeitos em cristais de ha

logenetos alcalinos (que possuem estruturas semelhantes â do

KCN) e que são ilustrados na fig. II.2.

Tabela II.2

Centro Constituição

F vacância aniônica que captura um elétron

F1 vacância aniônica que captura dois elétrons

FÍ 2 vacâncias vizinhas que capturam um elétron

M agregado de 2 centros F

M 2 centros F associados a uma imDureza catiônica
A
R agregado de 3 centros F

ü H~ substituindo um halogênio.



09

F' F"

M R U

Figura II.2 - Modelos dos centros citados na tabela II.

Alguns desses centros apresentara absorção ótica na r<3

gião do visível (daí a denominação de centros de cor).

Os centros de cor podem ser criados de diferentes for

mas, entre elas:

- introdução de impurezas químicas

- introdução de excesso de íons metálicos - coloração

aditiva.

- bombardeio de raios X, de raios y, de neutrons ou de

elétrons, seguido de dano na rede cristalina

- aquecimento na presença de campos elétricos (da ordem

de 100 V/cm) - coloração eletrolítica.

- radiação ultra-violeta em cristais dopados com OH e

H".

Esses defeitos podem ser estudados com o uso de várias

técnicas, entre elas a de absorção ótica e ressonância paramagné

tica eletrônica (RPE), que foram utilizadas no presente trabalho.
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b) O cristal de KCN

Conforme foi dito no item anterior, o cristal de KCN

ã temperatura ambiente apresenta' uma estrutura pseudo-cúbica.Nes

ta temperatura, ele apresenta uma rede semelhante ã dos cristais

iõnicos do tipo dos halogenetos alcalinos (por ex.: KCt). Isso

ocorre devido à promediação da anisotropia molecular do Ion CN~

pela rápida reorient ação da molécula. O Ion CN~ age como um ro

tor que gira suficientemente rápido (3) com freqüência superior

ã dos fõnos da rede, que portanto não conseguem acompanhar aque

Ia rotação.

Como o Ion CN~ se assemelha em tamanho e massa aos

Ions Br~ e Cl~ respectivamente, o estudo dos cianetos alcalinos

pode se apelar nas informações já obtidas com os já bem estuda-

dos haloçjenetos alcalinos.

Devido à estrutura diatõmica linear dos Ions CN~, o

cristal de KCN apresenta-se como um cristal iônico-molecular. A

presença do Ion CN~ introduz graus de liberdade associados ã mo-

lécula diatõmica, graus estes inexistentes nos halogenetos alca-

linos: vibração de estiramento (em 2080 cio"*) e movimento rot-a-

cional ou libracional (em 200 cm' ) . No presente trabalho, 2 ban

das (centro L) provenientes da vibração de estiramento de alguma

molécula ainda não identificada são observadas no espectro de

absorção ótica do KCN. Esta vibração depende essencialmente da

molécula e não da rede. Este fato é confirmado pelo aparecimento

das bandas sempre nos mesmos comprimentos de onda, também em

outro» cristais.

Ocorrem duas transições de fase sólido-sôlido do tipo

ordem-desordem no KCN quando este é esfriado: a Ia em 168K e a
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2a em 83K. Nas novas estruturas, um plano (100) do cristal apre

senta-se como na figura II.3 (5).

«8-63K •3-0 •

2a fase 3a fase

Figura II.3

2 a fase - CN~ elasticamente ori-

entado nas direções <110> - os

dipolos elétricos podem se re-

orientar efetivamente pela troca

de posição entre o carbono e o

nitrogênio.

3a fase - CN~ eletricamente ori-

entado de maneira antiferroelétri.

ca (9).

A l . transição produz uma deformação na célula cúbica

do tipo cisalhamento (componente T- ) e distorção tetragonal (can

ponente Eg) que faz com que a estrutura do cristal se torne or-

torrômbica de corpo centrado (10) . Nesta 2a fase os dipolos elé-

tricos dos Ions CN~ permanecem desordenados apresentando uma es-

trutura ferroelastica.

Um cristal é ferroelástico se ele puder apresentar dois

ou mais estados (orientações) na ausência de tensão mecânica e

se puder ser transformado de uir. para outro destes estados pela

aplicação de uma tensão mecânica. Esses estados são chamados do-

mínios elásticos e são semelhantes aos domínios elétricos e mag-

néticos. A transformação de um domínio para outro é irreversível.
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isto é, permanece mesmo que a pressão uniaxial seja retirada (ana

logamente a uma estrutura ferroelétrica sob um campo elétrico) .

Esta transformação é independente da temperatura (nos limites

da fase ferroelástica do cristal), está relacionada com mudanças

nas dimensões macroscópicas cristalinas (5) e pode ser represen-

tado por uma certa operação de um grupo de rotações (incluindo a

inversão). Em geral há mais de uma operação que pode representar

a transformação de um domínio em outro.

Para que um cristal seja ferroelastico não é suficien-

te que existam várias orientações possíveis no cristal, mas é

necessário também que uma possa ser transformada em outra por le

ves movimentos dos átomos. Assim, todo o cristal ferroelastico

pode ser considerado como uma pequena modificação de um cristal

ideal não ferroelastico, o qual é chamado de cristal protõtipc

(11). O grupo pontual do protótipo pode ser dividido em dois sub

grupos: o grupo de operações de simetria que levam um domínio em

outro diferente e o grupo de operações de simetria do grupo de

simetria do domínio, isto é, operações que levam um domínio no

mesmo donínio.

No caso específico do KCN o grupo pontual do protótipo

é o grupo do cubo (0R) e o grupo pontual do cristal ferroelasti-

co ê o grupo de simetria ortorrômbica ^ 2 ^ ) - (4)

Conforme já foi dito, a 1? transição de fase faz core

que o cristal apresente uma estrutura de domínios cristalinos. A

figura II.4 ilustra os 12 tipos de domínios ortorrômbicos prove-

nientes dos dois tipos de distorções (5).
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Figura II.4

12 domínios ortorrômbicos. Os

planos originais (100) da estru

tura cúbica, que permanecem ixial

terados na transição de fase

estão pontilhados (5).

Como 3 (ângulo de cisalhamento - ver fig. II.3) é pe-

queno (10,5°), os eixos C e as orientações moleculares em cada

domínio estarão próximos âs direções <110> do cristal cúbico ori

ginal. Para simplificar, podemos desprezar o ângulo com o qual

os domínios se desviam das direções <110>. Com essa aproximação

o número de domínios distintos fica reduzido a 6 (ver figura 11.5}

e as orientações moleculares (ou eixo C - ver fig. II.3) fican

sendo considerados como sendo as direções <110> do cristal ori.

ginal (5).
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Figura II.5 - Domínios cristalinos inequivalentes era um cristal

de KCN comparados com as direções cúbicas. Os re-

tângulos apresentados são faces ab de cada domí-

nio.

Nesta transição os ions CN** se orientam de forma paralela den-

tro do domínio ortorrômbico. Os dipolos elásticos desses ions

formam então um dipolo elástico gigante dentro da estrutura ma-

croscópica cúbica do cristal. Esses diferentes dipclos gigantes

têm normalmente energia 6 populações iguais (5).

Na 3a fase, abaixo de 83K (2? transição), a estrutura

é antiferroeletrica, totalmente ordenada. Conforme pode ser vis-

to na figura II.3, esta estrutura consiste em planos {a, c) con
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dipolos elétricos ordenados de forma paralela com direções inver

tidas dos dipolos em planos vizinhos ao longo do eixo b. Esta

transição não é de I a ordem como a Ia transição, ã 168K.

A caracterização termodinâmica de uma transição de

fase ê feita através dos potenciais termodinâmicos. Segundo a

classificação de Ehrenfest uma transição de fase ê dita de I a o£

dem quando a I a derivada de um potencial termodinâmico ê descon-

tínua. Quando a i . derivada é contínua e a segunda derivada é

descontínua a transição é dita de segunda ordem (12) . A anomalia

do calor específico na 2. transição foi medida por Suga, Matsuo

e Seki (13) em 1965, no cristal de KCN e foi medida recentemente

em cristais mistos por Luis Guivelder (14).

c) Pressão uniaxial

A pressão uniaxial aplicada a um cristal age como uma

perturbação externa, analogamente â aplicação de um campo magné-

tico que é uma perturbação representada pela interação Zeeman.

A aplicação da pressão uniaxial ("stress") muitas ve-

zes levanta degenerescencias e é de interesse para o estudo fei-

to com pressão uniaxial saber o número de componentes desdobra-

das bem como a intensidade das mesmas e a variação de energia so

frida por componente. É importante também saber a simetria do

tensor "stress" aplicado e dos poços de potencial associados a

reorientação molecular. Uma das técnicas utilizadas para a inter

pretaçao dos resultados do alinhamento obtido pela aplicação de

pressão é a de absorção ótica por luz polarizada e o conseqüente

dicroísmo revelado pelo espectro obtido.

No caso mais comum, o desdobramento provém do fato de
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o defeito ser anisotrôpico e de suas orientações serem equiva-

lentes apenas antes da aplicaçãoda pressão uniaxial.

Para calcular o efeito do "stress" aplicado nas pro-

priedades do cristal precisamos saber a forma da hamiltoniana do

stress correspondente. Considerando a rede como osciladores har-

mônicos com coordenadas Q^, esta hamiltoniana pode ser escrita

como:

*P
 =

onde F- é a componente da força constante aplicada em cada osci-

lador. (16)

0 efeito da pressão uniaxial é tirar da posição de

equilíbrio cada oscilador. A perturbação nos estados do centro é

feita através da interação elétron-rede (16) .

A pressão uniaxial pode ser representada por um tensor

o com componentes o,. = n.n.p, onde n. e n. são os cossenos dire_

tores entre os eixos i e j e a direção da pressão cuja intensida^

de é representada por p (15). Este tensor é simétrico e possui 6

componentes independentes (17).

Por exemplo, em um cristal cúbico de simetria 0^, se

a pressão aplicada for na direção <100>/ as componentes presen-

tes são as da representação E c, enquanto que se a pressão for na

direção <110> as componentes são Er e T2 (simetrias tetragonal

e trigonal respectivamente).

As duas componentes poderr. ser representadas da seguin-

te forma (ver figura II.6).
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•

•
*

/

V

Figura II.6 - Componentes E e T 2 do tensor "stress" aplicado na

direção <110> do cristal cúbico (simetria 0^).

Conforme foi dito no item anterior, com a 1. transição

de fase no KCN pode-se tomar como boa aproximação a formação de

apenas 6 domínios cristalinos com degenerescencia na orientação.

Esses domínios possuem simetria ortorrômbica e são formados pe-

las distorções de componentes E e T~ no cristal original, pro

venientes da transição de fase a 168K. Esses domínios são degene

rados e essa degenerescencia pode ser levantada com aplicação de

pressão uniaxial. Coro isso pode-se fazer o alinhamento dos dorrá

nios nas direções favoráveis energeticamente conforme a figu-

ra II.7 (5).
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(a) Pressão <100> (E )

£ p \ i J.•
(b) Pressão <110> (

Figura II.7 - Níveis de energia

e alinhamento dos dipolos elásticos

nas direções <110> cúbicas.

a) pressão aplicada na direção <100>.

b) pressão aplicada na direção <110>.

A pressão uniaxial na direção <100>, de sir.etria E ,

produz um desdobramento em 2 níveis devido â quebra da degenere]»

cência introduzida. As direções de menor energia são as 2 perpeii

diculares ã direção da pressão. 0 alinhamento então será efetua-

do por rotações de 60° dos outros domínios.

Na direção <110>, a pressão uniaxial tem componentes das

representações E e T~ e produz um desdobramento em 3 níveis

Conforme mostra a figura II.6b, os tipos de desdobramentos se-

rão determinados pela grandeza relativa das componentes E e T2 C

do tensor stress aplicado. O alinhamento será efetuado por rota-

çõeb 'le 60° (componente E ) e 90° (T2tJ) dos domínios.

Experiências anteriores já comprovaram ser possível o

alinhamento dos domínios cristalinos nos cristais de KCN.(5)e(32)
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d) Ressonância paramagnética eletrônica - RPE

A absorção de ondas eletromagnéticas associada ã técni

ca de RPE ocorre devido ao fato de os elétrons possuírem momento

magnético e é sensível a interações com a vizinhança. Com o uso

dessas propriedades, podem-se obter várias informações com gran-

de sensibilidade e resolução. Entre as várias informações pode-

mos citar: identificação de impurezas e sua concentração (propor

cional ã área sob a curva de absorção), extensão e característi-

cas de bandas de condução, estruturas moleculares e cristalinas,

spin nuclear (através da interação hiperfina), interação com a

vizinhança na rede (interação com campo cristalino, interação su

per-hiperfina, etc), entre outras (18).

Una substância paramagnêtica na ausência de campo mag-

nético não possui momomento magnético resultante devido ao fato

de os dipolos magnéticos permanentes (atômico ou nuclear) esta

rem randomicamente alinhados. (Esses dipolos magnéticos permanen

tes existem guando os átomos ou núcleos possuem momento angular

resultante). Os momentos magnético eletrônico (p) e angular (G)

são proporcionais. Então

v =

onde y é o fator giromagnético y = ~ S ~^~ e

2mc
g -»• número adimensional

e •*• carga ào elétron (ei?, valor absoluto)

m •*• massa do elétron

(II.1)
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O momento angular eletrônico pode ser orbital e de

spin e os números guânticos correspondentes são L e S respectiva

mente. O fator g depende da natureza do acoplamento entre os mo

mentos angulares. No acoplamento L-S (spin-órbita), o momento an

guiar resultante está associado ao número quântico J, onde J=L+S.

O momento de dipolo magnético resultante é então:

(II.2)

Classicamente o efeito da aplicação do campo magnético

estático pode ;er visualizado conforme mostra a figura II.8.

• H. Figura II.8 - Precessão de um

dipolo magnético í com momento

angular 6 em torno de um campo

magnético aplicado H -

Sob um campo magnético, os dipolos ficam submetidos a

um torque y x S, e a equação do movimento é: — = p x S, torque
d t

esse que provoca um movimento com velocidade angular u- = ~ Y H Q

(ver fig. II.8) once o sinal negativo significa que a precessão

será como na figura II.8 se Y é negativo como no caso do elétron.

A componente de p na direção de H permanece constante. Com isso,

a energia do diplo no campo H (energia Zeeman) é uma constante do

movimento
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W = -y.Ho = gp3.3o (II.3}

Os possíveis níveis de energia são dados por:

EM = 9BHOM (II.4)

onde M são as componentes do momento angular na direção de H

e cujos valores podem ser escritos como:

M = -J, -J+l, .... J-l, J

São 2J+1 níveis separados de AE = gf$H .

Se um campo magnético oscilante H, perpendicular a

H for aplicado, então haverá transições entre os níveis vizi.

nhos de energia (AM = ±1). 0 quantum de energia absorvida será

hv = gjBHQ, que é uma energia na faixa de microondas (da ordem

de décimos de cm ) para campos magnéticos usuais.

Esta forma simples de interação Zeeman é valida quando

o multipleto representado pelos 2J+l níveis são degenerados na

ausência de campos magnéticos externos e bem separados de ou-

tros multipletos.

Esse efeito é independente da temperatura enquanto os

estados excitados correspondentes a outros multipletos não estive

rem apreciavelmcnte populados termicamente.

Os campos magnéticos usuais são da ordem de 3500G e

a freqüência da microonda da ordem de 10 GHZ (banda X).

Quando se estuda um centro paramagnético em um cristal,

a vizinhança de íons, distantes de 0,2 a 0,3 nm exerce forte in-
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teração com o centro paramagnético, produzindo um forte campo

eletrostãtico (campo ligante cristalino). A energia associada com

a interação entre o centro paramagnêtico e o campo ligante varia

de IO2 a IO4 cm"1.

As muitas interações que atuam sobre um centro paramaçj

nético podem ser representadas pelos termos abaixo apresentados

de um hamiltoniano geral de um sistema constituído por muitos

elétrons:

"HFS + *CC

onde: H-ç. - energia cinética mais energia eletrostática

# - interação Zeeman eletrônica

//_„ - interação Zeeman nuclear

h „„ - interação do spin eletrônico com o spin nuclear (hi

perfina).

H - interação cora o campo cristalino

H - interação spin-órbita dos elétrons.
SO

Outros termos podem ainda ser considerados. Na maioria

dos casos, entretanto, somente alguns termos são importantes.

Dentre esses termos um que é de importância relevante

no presente trabalho e o termo correspondente ã interação do spin

eletrônico com o spin nuclear, ou seja, interação hiperfina (R,^ç>

(15) . A existência de linhas de interação hiperfina resolvidas

constitui um dos aspectos mais importantes no estudo âo RPE.

Por interação hiperfina entende-se a interação de um

spin eletrônico (S) com os momentos magnéticos dos núcleos
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nhos com spin nuclear (I) diferente de zero. Esta interação pro-

duz desdobramento dos níveis e transições.

O termo da hand ltoniana de spin correspondente ã inte-

ração hiperfina pode ser escrito da seguinte forma:

*HFS = I- A* s (II-6)

O tensor hiperfino tA) pode ser dividido em duas par

tes: uma escalar (a) e uma tensorial (B) . A parte tensorial, que

depende da direção de aplicação do campo magnético, é provenien

te de uma interação clássica dipolo-dipolo do elétron e dos spins

nucleares (pg e v>j) » separados por uma distância r. Esta parte

é chamada interação anisotrõpica ou dipolar. Por causa da sua

dependência angular, o termo de interação dipolar exerce us im-

portante papel na determinação da orientação das espécies pararaac

néticas em um sólido.

A outra parte do tensor hiperfino (A), a parte escalar

(a) , é não clássica e provêm da probabilidade de encontrar o ele

tron em uma posição nuclear, isto é, ê proporcional ao quadrado

da função de onda eletrônica na posição do núcleo. Esta intera-

ção é isotrópica e é chamada interação de contato de Fermi.

Com isso a hamiltoniana de spin (18) pode ser escrita

da seguinte forma:

H = grê.H + Í(a+B)í> - gnÊn Í.H (II.7)

0 primeiro termo é a interação Zeeman eletrônico, o

segundo a interação hiperfina e o terceiro é a interação Zeeman



24

nuclear que pode ser desprezado por ser pequeno em relação aos

outros dois termos.

A forma da equação II.7 pressupõe que as interações

Zeeman eletrônica e nuclear dependem sõ do ângulo entre o ve-

tor spin eletrônico efetivo S e o campo magnético e do ângulo en

tre o vetor spin nuclear efetivo I e o campo magnético respecti-

vamente. Em muitos casos isso não ocorre e as interações depen-

dem do ângulo que o campo magnético faz com certos eixos defini-

dos pela simetria local. A forma mais geral, desses termos, que

leva em conta esse tipo de anisotropia é

*ZE

Os valores das interações hiperfinas anisotrópica e

isotrópica podem ser obtidos com o auxilio das seguintes expre£

soes:

a " —

BiK

onde x. e xK são as coordenadas cartezianas (i,K = 1, 2, 3) e

6>K é o S de Kronecker.

Para o caso de simetria axial o tensor B é simplific£

do. Usando B z z = 2b (onde z é o eixo de simetria) c hxy = B y y=-b
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o tensor pode ser escrito como:

2
WHFS ~ * + b ( 3 c o s a"1) (11.10)

onde o é o ângulo entre o campo magnético e o eixo de simetria.

As transições de RPE seguem as regras de seleção:

= 0

As freqüências de transição são então obtidas (em

ordem):

(Ii.ll)

Se o campo magnético é muito alto o termo Zeeman pre

domina e os bons números guânticos são mg e m». S e I são quanta,

zados independentemente ao longo da direção de K . (19)

e) Absorção ótica em halogenetos e cianetos alcalinos

•

A absorção ótica é o estudo da absorção de radiação

eletromagnética na faixa da luz visível, ultravioleta ou infraver

melho por uma amostra. No presente trabalho variou-se o compriren

to de onda desde - 1500 ntn (infra-vermelho próxirao) até - 200 nr.

(ultra-violeta próximo).

üm cristal de cianeto alcalino apresenta-se, em seu
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estado puro em temperatura ambiente, transparente ã luz visível

(incolor) e à luz infra-vermelho próximo, absorvendo pouco na

região de ultra-violeta próx^-io.

Com a produção de defeitos em sua estrutura (veja item

a), como por exemplo, centros de cor, o espectro de absorção ôti

ca apresenta bandas na região espectral inicialmente transparen-

te do cristal. Esta absorção seletiva, devido a defeitos com ní-

veis ^e energia eletrônico com transições na região visível, pri

va o espectro da luz refletida ou transmitida de algumas frequin

cias existentes na luz branca incidente, fazendo com que o ma-

terial apresente uroa cor.

A energia absorvida causa transições entre os níveis

de energia eletrônicos de átomos, centros de cor, etc, ou transi

ções da banda de Valencia para a banda de condução.

Como exemplo podemos citar o centro de cor mais beir.

estudado nos cristais de halogenetos alcalinos que é o centro F.

As bandas de absorção em diferentes cristais de halogenetos alça

linos são apresentadas a seguir, na figura II.9.

COMPRIMENTO DE ONDA (mu)

400 800 400 800400 800 400

3 2 3
ENERGIA (eV)

Figura II.9 - Bandas de absorção do centro F em alguns halogens

tos alcalinos, à temperatura ambiente, segundo Pohl (20).
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Estes aspectos correspondem ã transição do estado

ls fundamental do elétron do centro F para o 19 estado excitado

2p. Conforme o cristal, esta energia de absorção varia um pouco.

Energias de absorção experimentais para centros F em

eV são apresentadas na tabela II.3.

Cristal

LiCl

NaCl

KC1

RbCl

CsCl

LiBr

Tabela II.3

Energia

3,1

2,7

2,2

2,0

2,0

2,7

Cristal

NaBr

KBr

RbBr

LiF

KaF

KF

KCN

Energ

2,3

2,0

1,8

5,0

3,6

2,7

2,12

Uma mesma banda, F por exemplo, tem posição e largura

diferentes para cada halogeneto ou cianeto alcalino, mas pode

ser identificada pelo processo de obtenção e pelas propriedades

semelhantes que apresenta.

A técnica de absorção ótica é muito útil para diferen-

tes estudos como por exemplo: o desdobramento de níveis de ener

gia por campo cristalino, a medida dos parâmetros de rede, a

concentração de centros, etc.

Um espectro de absorção nos fornece quantitativamente

a absorbância de um material. Matematicamente temos:
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,2

onde E - amplitude do campo elétrico da luz incidente

E - amplitude do campo elétrico da luz transmitida pela

amostra.

ei(»t-kvz)

E = e e
i u ( t" z / v ) = e e

i(ü)t"kz)

o o

Matematicamente usa-se representar o índice de refra

ção por um número complexo N = n - in., cuja parte real (n ) a-

parece ligada com a velocidade de fase da onda do meio (coi «stan

te de propagação) e cuja parte imaginária (n.) dá origem a um

fator exponencial real negativo, que caracteriza a absorção da

onda (constante de absorção) (21).

N = r
v

Com isso temos:

,iu(t-z/v) _ i(wt-|ü/vjz) _ m i (ut-E>/c] N z)
E = co e - "o " "o

fei(wt-N kvz)
'O

i(«t-nrkvz) -nik
e
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Substituindo na expressão de A:

2n.k z
A = 2,3026(lg10e

 x v )

onde n^ é uma função do comprimento de onda. Os dois termos (real

e imaginário) do índice de refração não são independentes e a

relação entre n. e n está na lei de Kramers-Kronig (22).

Para um estudo mais detalhado sobre a absorção da luz

em cristais veja referência 23.

No presente trabalho utilizaram-se além do cristal de

KCN, cristais de KCNrKCl para medidas de absorção ótica, uma

vez que os cristais de KCN tornam-se opacos devido ao espalhamen

to de luz pelos domínios. (24)

Uma característica interessante e importante nos espec

tros de absorção ótica é o aparecimento de uma linha muito estrei

ta e bem localizada proveniente de transição sem troca de fõ-

nons, isto é sem incluir modos vibracionais da rede. É chamada co

mumente de linha "zero-phonon". Ha muitos detalhes da estrutura

dos níveis e interação vibracional de centros de cor que podem ser

melhor compreendidas estudando-se as raias do tipo "zero-phonon".

0 descobrimento de que, em baixas temperaturas (muito

menores que a temperatura de Debye do cristal,hospedeiro), há

estreitas linhas "zero-phonon" (15) e estrutura vibracional dis;

creta no espectro dos ceitros de cor, abriu a possibilidade para

uma aproximação mais direta desses centros. Com isso o espectro

de modos acoplados da rede é revelado explicitamente na forma

das bandas vibracionais resolvidas. Também, um estudo direto de

pequenos deslocamentos e desdobramentos dos níveis de centros de
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cor sob vários campos âe perturbação torna-se possível com a

linha "zero-phonon".

A presença de características linhas estreitas em

transições óticas não é âe todo incomum: a linhi "zero-phonon" o

corre em espectros de defeitos em sólidos da mesma forma que as

linhas de efeito Mossbauer ("recoil-free") (15) aparecem em es-

pectros de raios y em sólidos e muitas teorias se baseiam na ana

i.ogia entre os dois efeitos. No caso da absorção ótica, hã un

"displacement recoil" associado com uma transição eletrônica quan

do os Ions vizinhos sofrem relaxação para novas posições de

equilíbrio. Tal "displacement recoil" envolve excitação de vá-

rios modos vibracionais do cristal e a energia extra é fornecida

por fótons óticos, resultando em afastamento e alargamento do

pico de absorção. Visto que os estados de excitação são quantiz£

dos, hã uma probabilidade finita de nenhum modo ser excitado. E£

te caso contribui para uma única linha "zero-phonon", que nunca

é deslocada nem alargada pela transferência de energia devido acs

modos da rede.

A posição das linhas "zero-phonon" é sempre independeu

te da concentração do defeito, do método de coloração e da quan-

tidade de impurezas.

Na figura II.1C vemos alguns exemplos de espectros de

absorção em que aparece a linha "zero-phonon".
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Figura 11.10 - Espectros de

absorção da banda R^ na temperatu-
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Ao lado da linha "zero-phonon" há a estrutura "multi-

phonon" (fig. II.11).

Algumas das mais importantes bandas de absorção de

centros de cor (como banda F, banda M) não revelam nenhuma linha

"zero-phonon". Em principio, há uma linha "zero-phonon" associa-

da a cada uma dessas bandas, mas o acoplamento com a rede é tão

forte que estas linhas são muito fracas para serem observadas ex

perinentalmente. A intensidade da transição "zero-phonon" dimi-

nui a medida que as transições envolvendo emissão termicamente es

timulada ou absorção de fônons se tornam mais prováveis. Na figu

ra 11.11 podemos ver a dependência com a temperatura observada na

banca N-̂  em NaCl.
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Para um estudo mais detalhado sobre linhas "zero-phonon"

e "multiphonon" ver referência 15.
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CAPITULO III

RESULTADOS EXPERIMENTAIS

a) RPE do centro F e de um outro centro aniônico em KCN.

No presente trabalho, cristais de KCN nominalmente pu-

ros irradiados com raios X (55KV, 16mA) ã temperatura ambiente

apresentaram 2 conjuntos de linhas de RPE com g isotrópico. A

partir da temperatura de transição de fase cúbico - ortorrômbica

o espectro torna-se radicalmente diferente. Este fato será discu

tido no próximo item.

A análise do espectro de RPE observado em temperatura

ambiente é descrita a seguir.

As figuras III.1, III.2 e III.3 apresentam 3 espectros

correspondentes ã aplicação do campo magnético paralelo respecti.

vãmente, ãs direções cristalograficas <111>, <110> e <100>, onde

os 2 conjuntos de linhas acima citados poder* ser vistos.

As linhas de naior interação hiperfina correspondem ao

centro F. Estudos anteriores foram feitos relacionando as linhas

obtidas em RPE com o espectro de absorção ótica. Desta forma Clax

ton et ai (26) identificaram o centro F em cristais de NaCN subme

tidos aos raios X. A banda de absorção ótica, que concorda com

a lei de Ivey, (lei que relaciona a energia do pico de absorção

ótica entre o estado fundamental e o 19 estado excitado com a

distância entre os primeiros vizinhos da rede) já havia sido icon

tificaáa por Isetti e Neubert, em 1957 (27). Complementando este

trabalho, Susman (28) em 1964 analisou as bandas de absorção õti
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Figura III.l - Espectro de RPE do centro F e um outro centro aniõnico em KCN a 300K H // <1H>.
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Figura III.2 - Espectro de RPE do centro F e van outro centro aniônico em KCN a 300K H // <110:
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ca em cristais de KCN. Além da banda identificada por Isetti

e Neubert (em 585nm) outras bandas foram observadas e atribuídas

ao centro M. Também L.C. Scavarda (3) analisou essas linhas rela

cionando-as assim, definitivamente ao centro F.

As linhas correspondentes ao centro F são resultantes

da interação hiperfina com os 6 primeiros vizinhos (K). Se N nú-

cleos com seus números quânticos m~ são equivalentes, podem ser

reunidos e.T grupos cora número quãntico total:

N
M T = I ro1

Os valores individuais de Mj têm diferentes pesos es-

tatísticos, correspondendo ao número de combinações possíveis de

m_ que formam MI.

No caso do centro F, os valores de Mj = -9, -8, ..., 9

são provenientes dos 6 vizinhos que dão origem ãs 2NI + l=2x6x~-5-

+ 1 = 19 linhas, devido ao spin — dos potãssios. As figuras III.1,
2

III.2 e III.3 apresentam apenas as 13 linhas centrais devido ã

grande diferença de intensidade das mesmas. Correspondendo aos

valores de Mj, a linha central é 580 vezes maior que as externas

do conjunto de 19 linhas, o que torna difícil a deteção. Com is-

sc apenas as linhas, que possuem tamanho relativo a partir de.

56, apresentam uma relação sinal-ruído que permite deteção.

Outro conjunto de linhas localizado na região central

possui interação hiperfina menor. Claxton também jã as havia obsor

vaâo em KaCN (26) . L.C. Scavarda (3) fez algumas hipóteses para u~

modelo do centro correspondente ãs mesmas (em KCN) .

Linhas semelhantes foram observadas na sodalita natu-



ral branqueada a 450°C e irradiada com raios X (90 KV, 10mA) em

um trabalho recente de Pizani (29). Algumas outras hipóteses fo

ram levantadas. Um resumo das hipóteses de Pizani e L.C. Scavar-

da é feito adiante (Capitulo V) .

As linhas centrais são semelhantes, era relação de in-

tensidade, ãs linhas do centro F. Da mesma forma que o centro

F, são então resultantes da interação hiperfina isotrópica com

6 vizinhos equivalentes de spin nuclear 3/2. Com isso podemos gâ

rantir que ambos os centros são aniônicos.

O espectro observado com o campo magnético (H) parale-

lo ã direção cristalocrafica <100> apresenta 2 conjuntos de li-

nhas coir, int ens idades diferentes devido ã interação hiperfina a-

nisotrópica.

Essa diferença pode ser relacionada a deis grupos ãxs

tintos de potássios que fazem diferentes ângulos cera a direção

de H. Quando H é paralelo ã direção <100> dois potássios ficam

de maneira tal que o ângulo entre a direção de H e o raio vetor

úo centro ao áto-o é G°. Os outros 4 fcrma- âr.gulc de 90°. As iri

t.oraçõcs hiparfinas observadas para cs 2 conjuntos são as rasnas.

A direção <lii> faz ângulos iguais a 54,74 com todos

os vetores correspondentes aos 6 potássios. Con isso o espoctro

apresenta apenas UBI conjunto de linhas, espaçadas igualmente ,

correspondente aos seis primeiros vizinhos equivalentes. A dire-

ção <1IO> 1&7. angules cs 45° cor c mesmo conjunto que na direção

<100> fazia 0C . O outre conjur.wC correspondente ao âr.çulo de 90°

da direção <! Oj;- é díviiiüc, T.Í. cirecão <110> err. 2 conjuntos ás

2 átomos com ângulos de 90° e 43W. Nenhuma diferença nas linhas

pode ser observada em espectros cujo campo magnético tinha dire
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H .

Fiaura III.4 - Ccnjuntos de primeiros vizinhos inequivalentes de

um sitio aniônico em KCN - H //<100>.

K - primeiros vizinhos

CN~ - segundos vizinhos

O K - terceiros vizinhos

® centro aniônico

conjuntos distintos de primeiros vizinhos:

- raios vetores que fornam 0 o com a direção de K:

01 e 02.

- raios vetores que formam 90° com a direção de K;

03, 04, 05 e 06.
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ção paralela a <110> de forma que os 2 grupos não puderam ser

distinguidos nessa direção (mesmo em espectros tomados de forma

mais detalhada que os apresentados na figura III.2)-

A figura III.4 apresenta os 2 conjuntos de átomos ine-

quivalentes com H paralelo ã direção <100>, bem como os ângulos

correspondentes.

O espectro de RPE observado oom H//<100> apresenta um

número maior de linhas devido aos 2 conjuntos de Ions inequiva-

lentes, os 2 que fazem 0 o e os 4 que fazem 90° cora a direção H .

Valores obtidos para as constantes hiperfinas e fator

giromãgnético correspondentes aos 2 centros são apresentados na

tabela III.1 bem como em cristais de NaCN e KCl para comparação.

Comentários quanto a obtenção de alguns desses valores são fei-

tos mcàis adiante, (ver Apêndice II)

Tabela III.l

Centro

em KCl

Centro

em NaCN

Centro

em KCN

F

(15)

F

(26)

F

(3)

Centro*

aniônico

em KCN

g

1,9958

2,0019

±0,0004

2,0001

r0,0002

2,0008

±0,0002

a l

7,2

19,5

±0 ,5

6 ,0

± 0 , 1

0,SG2

± 0 , 1

a

2

*

<0

<0

2

,4

-

, 3

, 1

b

o ,

-

o ,

o ,

!
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*presente trabalho
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Onde g - fator giromagnêtico

a, - interação hiperfina isotrópica com os primeiros vizi-

nhos em Gauss.

&2 - interação hiperfina isotrópica com os segundos vizi-

nhos em Gauss.

b - interação dipolar com os primeiros vizinhos em Gauss.

Para um cálculo experimental mais exato das constantes

hiperfinas poder-se-ia fazer a variação angular em 3 planos ine-

quivalentes do cristal e dessa forma poder identificar com preci

são o eixo de simetria do centro.

No caso de um cálculo teórico pode-se usar as expres-

sões II.7 e II.8, podendo a função de onda ser escrita do tipo

da função de onda do centro F em halogenetos alcalinos. (3)

- exp (-nr/a)

onde r - distância ao centro F

r, - parâmetro característico do halogeneto alcalino

a - distância interatômica

Os valores de a-,, a2/ e b para o centro F foram obti-

dos por L.C. Scavarda (3) bem como a2 no caso do centro aniônico.

Conforme comentado acima, o espectro de RPE muda dras- ^

ticamente com a transição de fase cúbica-ortorrôrcbica mas o cen- >

tro aniônico continua com suas linhas resolvidas até temperatu :

ras em torno de 130K. Esse espectro será motivo de análise da

próxima sessão.



42

Um outro fato experimental observado referente ã obten

ção desse centro aniõnico foi que cristais de KCN submetidos a

doses maiores de raios X não apresentam espectros com a resolu

ção dessas linhas, (ver Capítulo V)

Quanto ao tempo de vida desse centro aniõnico verifi-

cou-se ser maior que o do centro F, sendo possível a observação

desse centro sem a presença do centro F, uma vez que este já te

nha decaído termicamente.

O tempo de vida tanto do centro F como do outro centro

aniõnico depende do processo de formação, bem como do cristal hos

pedeiro, das impurezas presentes, dos defeitos e da temperatura

em que é mantido o cristal. Centros produzidos por colocação adiL

tiva são estáveis, o mesmo não ocorrendo com centros provenien-

tes da exposição do cristal aos Raios X, que desaparecem em cer-

ca de 3 dias. Os centros produzidos por iluminação com luz ultra

-violeta em cristais dopados com OH são também instáveis e d3sa

parecem em poucos dias. (15)

Em experiências feitas com cristais de KCN dopados com

1% de KOCN observou-se um decaimento dos 2 centres em algumas ho

ras. A estabilidade pode ser alterada pela presença de defeitos

como buracos e de anticentros capazes de se reconbinarerr. com cen

tros de cor.
*

A temperatura de estabilidade do centro F em KCN está

liçada provavelmente a mobilidade do radical CN que õ capaz de

refazer a rede cristalina quando ern temperatura apropriada, no

caso de não ter sido dissociado pela radiação ionizante aplica-

da (raios X por exemplo).



43

b) Alinhamento dos domínios cristalinos na fase ferro-

elâstica.

Conforme foi dito no item anterior (a), a partir àa

temperatura de transição de fase (168K) o espectro de RPE do KCN

se apresenta mal resolvido devido ã formação da estrutura de do-

mínios cristalinos.

Com a transição, o cristal sofre uma perturbação na

rede cristalina. Dessa forma, cada domínio possui simetria mais

baixa que a do cristal protótipo (cúbico), representada por um

subgrupo do grupo de simetria desse cristal. A simetria de cada

domínio é ortorrõmbica. (ver seção II.b).

0 cristal de KCK é cúbico (48 operações de simetria) .

Com a transição de fase cübica-ortorrômbica (8 operações de sine

tria), formam-se 6 domínios ínequivalentes de cristalização. O

número de orientações Ínequivalentes dos domínios é dado pela or

derc do grupo pontual do protótipo (0^) dividida pela ordem do

grupo pontual do cristal na fase ferroelástica (D--) (48 z 8 = 6)

(30) .

Os elementos de simetria do cristal cúbico se dividem

em dois subgrupos onde um deles é o grupo de simetria dos domí-

nios (ortorrômbico) e o outro é o grupo de operações de simetria

que transformam um domínio e~ outro. Como este último grupo tem

ordem 6 então o núnero de dorr.ír.ics é 6. A aproximação comentada

em II.b de 6 = 0 está senão utilizada.

A simetria local de cada domínio é ortorrõmbica porérr.

a simetria macroscópica continua sendo cúbica. Este fato mostra

que é necessária a existência de vários domínios de cristalização,
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a) son pressão uniaxial
b) após aplicação de pressão uniaxial na direção <110> - 200 kgf/cm2.
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Figura II.1.6 - Espectro de RPE do KCN a 130K - \\J( <110>, *
a) san pressão uniaxial _ 2
b) apôs aplicaçno de pressão unlaxial na direção <110> - 200 kgf/an .
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Tinira TTT.7 - Es]X3CtlO do RPE do KÇN a 130K - HQ// <110>.
a) son pressão uniaxial .
b) após aplicação de pressão urdaxial na direção <110> - 200 kgf/cm2.
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para que a simetria cúbica seja estatisticamente mantida.

A presença desses domínios naturalmente multiplica por

6 o número de linhas do espectro de RPE associado a um domínio ,

a menos de equivalencias acidentais. Dal a origem dos espectros

vistos nas figuras III.5a, III.6a e III.7a. Vi-se apenas a reso-

lução parcial do centro aniônico de constante hiperfina menor que

a do centro F (citado no item anterior).

Estudos anteriores foram feitos (31) que mostraram ser

possível o alinhamento ferroelãstico dos domínios cristalinos em

cristais de KCN na 2 a fase. Não foi encontrado por nós na litera

tura nenhum trabalho onde a análise do alinhamento de domínios

ferroelasticos tenha sido feita com a técnica de RPE. Dessa for- '
t

ma, acreditamos que o presente trabalho junto com o de H.J. KaLi í
v

nov/ski (32) sejam pioneiros nesta area. ;

As figuras III.5b, III.6b e III.7b mostram os espec- •
i

_ ~ •* !•

tros obtidos após a aplicação de pressão úniaxial na direção <110> t

2 í
cúbica. A pressão aplicada foi de 200 kgf/cm . As figuras III.5a, *

tIII.6a e III.7a estão apresentadas para comparação e foram obti- j

das sem a aplicação da pressão úniaxial, porém com os demais pa-

râmetros experimentais idênticos.

Os espectros dos cristais submetidos a pressão úniaxial

apresentam as linhas de 3 centros. Um dos centros é o (CN)~ (32),

outro ê o centro extrínseco (3) e o 39 é o centro aniônico cita-

de no item a. A resolução des 2 prir.eiros é melhor quando Ho é $
.- . íparalelo a direção cúbica <111>. Nesta direção o centro anionice ^

i

não pode ser observado.

A tabela III.2 mostra os valores dos tensores g e k

do (CN)~ e do centro extrínseco.
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Tabela III.2

(CN}~ em

(32)

KCN

centro ex-

trlnseco

KCN (3) •

era

g (ill) g

2,0014

1,9844

2,0028

1,9963

1,9901

(110)

2,0010

1,9910

2,0040

1,9936

± 0,0002

g

í

í

í

(100)

,9932

,9988

,9967

A (110)

7,3

4,3

8,5

12,6

A (110)

12,77

6,89

0,76

7,35

2,5

A

4

13

3

(100)

,74

,72

,91

Os sinais ãe RPE do centro (CN)2 são detectáveis ape-

nas em temperaturas abaixo de 125K (32), sem pressão uniaxial no

cristal. Em temperaturas mais altas um forte alargamento áas li-

nhas impede a sua observação. A interação hiperfina desses cen-

tros forma conjuntos de quintupletos com relação de intensidade

14 121:2:3:2:1. Como o spin nuclear do N e C sao respectivamente 1

e 0, o spin da molécula pode assumir valores 0, 1 ou 2, o que

justifica aquela relação de intensidaáes.

0 (CN)- não tem seus eixos de simetria coincinão com

os 3 eixos cristalinos. Na figura III.8 vemos a posição do (CN)„

con. relação ãs direções ortorrômbicas do KCN (32) .



Figura II1.6 - Posição relativa de um centro CK^ cor. relação ãs

direções ortorrômbicas do KCN (32).

i
t
9
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c) Absorção ótica após fotoqulmica

O cristal de KCN, irradiado com raios X ã temperatura

ambiente, submetido a um processo fotoquímico a 77K, apresenta

2 bandas de absorção ótica nos comprimentos de onda 505nm e

459nm. Essas bandas foram obtidas primeiramente por L.C. Scavar-

da (33)

A figura III.9 apresenta um espectro de absorção do

cristal de KCN a 77K, após ter sido submetido tanto ã pressão

uniaxial como ao espectro de lâmpada incandescente de cor bran

ca (com maior intensidade na região do infra-vermelho) (33).

Esse mesmo cristal, quando submetido ã pressão uni-

axial e luz polarizada a temperatura do hélio 3Iquido (4K) aprt-

senta um dicroísmo conforme mostra a figura III.10a (33). 0

alinhamento desse centro é semelhante ao do Ion (CN) (5) , isto

é, no plano perpendicular ao "stress" aplicado (direção <100>) .

Esse tipo de alinhamento pode ser visto na figura II.7a.

Na figura III. 10b vemos as duas bandas em KCN submeti-

do a "stress" na direção <100> e luz polarizada na direção do

alinhamento. A banda em 505nm fica ladeada por 2 pequenas outras

bandas e ao lado da de 4 59nm aparece outra menor, no lado de riais

alta energia. Em KCN com 30% de C uma banda bem mais acentuada

aparece, porén\ no lado de energia mais baixa e a outra (505nrr.)

13
não r.uda em relação ao cristal não dopado cor. C . (ver fig. III.1D

(33). Esse fato mostra que o carbono está envolvido no centro

em estudo.

Não se tem ainda um modelo para essas bandas. Propõe-se
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Figura III. 9 - Absorção ótica óe KCN - 77K - subiuetido acs

raios X era temperatura ambiente e pressão unia>:iai na direção

antes do processo fotoquímico

após exposição a luz branca por 20 min.



fa)

Figura III.10 - Absorção ótica de KCN - 4K - submetido aos raios x ã temperatura

ambiental e pressão uniaxir1.

a) -— antes do processo fotoqulmico (s//<100> EIS)

depois cio processo fotoqulmico "

b) (ir>talhc cia parte (n) - KJ.S

KiíJ • luz polarizada perpendicularmente 5 direção do streas

K//K > luz polarizada para 1 o.l..mionto ã direção do stironn



53

soo 5t>5

Figura III.11 - Absorção ótica do KCN com 30% de C submetido a

pressão uniaxial na direção <1CO> e luz polarizada perpendicular

í-

mente (4K) .
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tratar de algo ligado ao íon (CN)~, devido ao espaçamento de

-1
aproximadamente 2000 cm correspondente ao modo de estiramento

do (CN)~. Pode também ser a molécula (CO) uma vez que o N e o O pos-

suem massas com valores próximos ou ainda (C2).

Muitas experiências foram feitas a fim de obtermos no-

vas informações sobre o centro em questão. Veremos agora esses

resultados que possivelmente contribuirão para identificação do

centro.

Utilizamos nas experiências cristais de KCNrKCl que í

não transicionam de fase, a fim de obtermos espectros sem o espa

lhamento causado pelos domínios cristalinos. Desse modo não foi

necessária a aplicação de pressão uniaxial, como nas experiên-

cias feitas com KCN, citadas anteriormente, para melhorar a trans

parência do cristal, e portanto a qualidade dos espectros obti-
í

dos. [
i

Para o enriquecimento das informações, usamos tambêir. j

NaCNrNaBr, RbCN e KCNrKCl:K0H. \
t

Os espectros foram medidos variando-sc o comprimento ;

de onda desde a região do infra-vermelho prõxiir.o (~ 1500nm) até !

o ultra-violeta próximo (- 200nm). }

A figura III. 12 apresenta um espectro de absorção óti-

ca do pristal de KCNrKCl 75:25, â temperatura de nitrogênio lí-

quido (77K), submetido a raios X â temperatura arribiente e expos- . :
i

to â iuz monocrcr.ada nc comprimento de onda de 395nm a 77K. C

método da escolha oeste comprimento àe onda será exposto adiante

nesta sessão.

Na figura III. 12 podemos ver as 2 bandas do centro L

(505nir. e 459nm) . As demais bandas são: centro M, centro T, bar.
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—- antes do tratamento fotoquimico
depois - luz de 395nm, 20min.

F.tqura I I I . 12 - Absorção ótica de KCNrKCl 75:25 a 77K sufcmetido aos raios X (40KV,
11mA, 15ndn) a tonpcjratura ambiente.
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da E associada a um centro extrínseco (citado na sessão ante-

rior) , a banda K também associada ao centro F (15) e outras seis

bandas pouco intensas. Dessas seis, quatro jâ estavam presentes

em temperatura ambiente e as duas de mais alta energia aparecem

com o baixamento da temperatura. Estas últimas são devidas ao

centro HCN (12) . O Ion HCN possui bandas em outros comprimen-

tos de onda r.as ficar, encobertos pela linha de base do cristal

provocada pelo forte espalhanento de luz.

Nesta mesma figura (III.12) podemos observar que com

a fotoquímica, outras modificações são produzidas além da for-

mação do centro L. A figura III.13 mostra as diferenças resultan

tec do processo.

Figura III.13 - Diferença entre os espectros de absorção ótica

em KCK:KC1 75:25 subr.etido aos raios X e err. seguida 395nir. (ver

figura III.12) .

Há uma região de comprimentos de onda desde - 50 5nir; a-

té - 350nm que produz esses mesmos efeitos, sendo que com 395nm

a fotoquímica é mais efetiva. Esta região corresponde ã banda
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de excitação do centro L. Os testes foram feitos com o auxilio

de lâmpada xenon e monocromador, e varreram o espectro desde

350nm até 760nm, região em que a lâmpada apresenta intensidade ra

zoavelmente constante. A figura III.14 apresenta esta banda de

excitação.

3O0 400 50O fcOO

Figura III.14 - Banda de excitação do centro L.

Submetenào-se esses cristais ã luz com comprimento de

onda fora da faixa de excitação, os efeitos produzidos são vis

tos nas figuras III. 16 e III.17: não há formação das 2 bandas

e o centro M ao invés de diminuir como no caso anterior, aumenta.

Esse resultado concorda com os resultados já obtidos (15).
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•K - antes do tratamento fotoqulroico
depois - luz de 520nm, 20min.

Figura 1IT.15 - Absorção ótica dG KCK:KCl 75:25
15min) ta^peratura ambi.cnte.

- 77K submetido aos ra ios X (40KV, llmA,
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Figura III.16 - Diferença entre os espectros de absorção ótica

em KCN:KC1 75:25 submetido aos raios X e em seguida submetido a

luz de 520 nit.- (ver figura III. 15).

Uma vez tendo sido identificada a banda de excitação co

centro L, ainda outras experiências foram feitas para novas in

formações.

Tentamos produzir o centro L ã 77K e acima, e constata

mos que a produtividade é maior em 77K. Na temperatura ãe hélio

liquido (4K) também é possível a formação do centro L (33) con-

forme pode ser visto na figura III.10. Esse dado nos diz que a

fotoquímica usada está envolvida com movimentação d& elétrons ou

buracos, sem envolver movimentos iônicos, uma vez que tal fato

seria impossível a 4K.

As duas bandas crescem até um certo tempo de ilumina-

ção e eir. seguida saturar.. Na figura III. 17« e b, vemos o cresci-

mento dessas bandas com fotoquímica de até lh, que é o tempo de

saturação para as intensidades de luz empregada.
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v I

r-tlr»

Figura III.17 - a) Crescimento das bandas de absorção ótica de

505mr. e 4 59n.-r. eir. fu.';ção do ter.po de iluminação

cor 39 5njr. (xenon) a 11}'..

b) Crescimento ãas bandas de absorção ótica de

505r»iri e 4 59mn er. função do ter.po de ilumina

ção com 350nm a 77K.

Cristal - KCW:KC1 75:25
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A figura ill.18 apresenta o crescimento das 2 bandas

em funçlo do tempo de raios X com fotoquímica de 395nm. O cresci

tnento dessas duas bandas foi acompanhado dos crescimentos dos

centros F e M.

Figura III.18 - Crescinento das bandas de absorção ótica de

505nm e 459nm em função do tempo de raios X, sempre seguido de

exposição ã lâmpada de xenon da qual filtrou-se a região de

durante 20 min.

Em cristais de NaCN:NaBr 85:15, tentamos formar o mes

mo centro, cor. resultado negativo.Wa figura III.19 vei?.os os es-

pectros de absorção ótica. A fotoquímica foi feita a 77K com

395nm. Não houve formação de centros M no cristal. A figura 111.20

mostra um esquema do resultado da fotoquímica. Como em KCN, o re

sultado geral é o aumento da transparência na região do UV próxi^

mo.
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Kicjuui 1.M.19 - .ftbiioryão ótlcxx tlc NaCN:Ncüir 85; 15
20min).

- 77K submoti<3o aos r edes X (50KV, llrnA,
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Figura III.20 - Diferença entre os espectros de absorção ótica

em NaCN:NaBr 85:15 submetido aos raios X (temperatura ambiente) e

em seguida lâmpada de xenon da qual filtrou-se a região de 395nni

durante 50 min (ver figura II1.20).

Em cristais de RbCN (ver fig. III.21), aparecem as

2 bandas, sendo que a de 505nm é bem mais visível que a de 459nm.

A excitação foi feita com a mesma luz branca usada nas experiên-

cias das figuras III.9 e III.10, o cristal foi submetido a

"stress" na direção <100> e a medida foi feita com luz polariza-

da perpendicularmente a <100> (33).

Não conseguimos obter um espectro resolvido das 2 ban-

das em cristais submetidos aos raios X a 77K. Irradiamos até 3h

e 40 min e nada conseguimos. A figura III.22 apresenta o espec

tro de um cristal de KCN:KC1 70:30 submetido aos raios X durante

2h e fotoquínica durante 20 nin cor. lâmpada de mercúrio. 0 cen-

tro F produzido foi err. quantidade bem pequena e não houve forma-

ção do centro K. A mesma quantidade de centro F é produzido com

raios X a temperatura ambiente em 2 min. 0 efeito da fotoqulmica
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Figura III.21 - Absorção ótica de RbCN - 95?:, subnetido a raios X

e pressão uniaxial na direção <]00>.

antes do tratamento fotoquimico

- .- depois - luz branca (33).
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Fiĉ iro III.22 - Absorção ótica de KCNiKCl 70:30 - 77K submetido aos raios X (40KV, 18mA, 2h, 77K).
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é visto na figura III.23 - a banda de 360nm desapareceu e o cen

tro F diminuiu. Esta banda de 360rcn nada tem a ver com a que é

formada com raios X à temperatura ambiente, em 395nm, uma vez

que esta apenas diminui sob fotoquimica e permanece mesmo em tem

peratura ambiente, fato este que não ocorre com a banda de 360nm

fornada em 77K.

Figura II1.23 - Diferença entre os espectros de absorção ótica em

KCNrKCl: 70:30 (77K) subir.etião aos raios X (77:-'; 4ÜI-:V, 18zJx, 2h ,

e em seguida lâmpada de Kg, long-v/ave durante 20 mir. (ver figura

III.22).



3O0 '100 «00

antes do tratamento fotoqulmico
depois lâmpada de Hg e raios X

Figura HT.2'1 - Absorção ótica an K(.̂ :KC1 50:50 - 77K subnrticb oos raios X (40KV, 18mA, 12min), terrperatura ambiente,
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A produtividade das citadas bandas diminui a medida

que se aumenta a quantidade de KC1 em KCN. Em cristais de KCN

coro 50% de KCl, obtén-se pequena quantidade das duas bandas. A figu

ra III.24 mostra um espectro de KCN:KC1 50:50 onde vemos que a

banda de 505ntn quase não é vista. A lâmpada usada nessa experiên

cia foi de mercúrio, durante 30 min. Na figura III.25 podemos ver

o efeito produzido pela fotoquímica aplicada.

Figura III.25 - Diferer.ça entre os espectros de absorção ótica

em KCN:KC1 50:50, subrr.etido a raios X e em seguida lâmpada de

mercúrio, lonç-wave (ver figura III.24).

As bandas observadas em 77K podem também ser vistas er.

tempsraturas de até 145K. O espectro do centro L vai diminuindo

proporcionalmente ao aumente de temperatura até desaparecer.
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Figura III.26 - Absorção ótica de KCN:KC1:KOH 50:50:10 - 77K raios X (40KV,

18mA, 3 min), temperatura ambiente.

antes do tratamento fotoquimico

- . - depois - luz de Hg, long-wave, 30 min.
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Na figura III.26, vemos um espectro de absorção de

um cristal de KCN:KC1 50:50 dopado com KOH (10 ) . Não houve for

mação das 2 bandas do centro L e a fotoquxmica produziu apenas os

efeitos esquematizados na figura III.27.

Figura III.27 - Diferença entre os espectros de absorção ótica

_2

em KCN:KC1:KOH 50:50:10 (77K) submetido a raios X {temperatura

ambiente - 40KV, 18mA, 3 min) e em sistema lâmpada de Hg, long-

wave, 30 min.

Além dessas experiências, com uso da técnica de absor

ção ótica, usamos a técnica de RPE para observar os efeitos pro-

duzidos no cristal pela fotoquimica. Em cristais de KCN:KC1 70:30,

observamos apenas a formação do HCN~ (12), e em KCN puro nenhuma

mudança foi observada nas linhas de RPE.
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CAPÍTULO IV

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

Neste capitulo explica-se como foram obtidos os resul-

tados experimentais do capitulo anterior. As seções são as se-

guintes:

a) Produção dos centros de cor

b) Medidas de temperatura

c) Ressonância paramagnitica eletrônica

d) Absorção ótica

e) Pressão uniaxial

a) Produção de centros de cor

Os centros de cor foram produzidos em cristais cliva~

dos em forma de paraleleplpedo de dimensões aproximadas de lmm ,

4mm e 2itun, sendo todas as faces paralelas aos planos (100) do

cristal. Foram também utilizados cristais cortados corri as mes-

mas dimensões (para RPE) e com 2 faces paralelas aos planos (110)

e outra paralela aos planos (100). Para os cortes foi utilizada

uma serra Minarik modelo SL 52.

Para a produção dos centros ã temperatura anbiente en-

volveram-se os cristais em papel alumínio e estes foram colocados

em frente ã janela de berllio do tubo dtí raios X.

Foram também produzidos centros a temperatura de ni-

trogênio líquido (77K). Para tal utilizou-se criostato apropria-
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do (ver apêndice I).

Os equipamentos de raios X utilizados foram: Philips

com tubo de cromo KW2168/21 e equipamento Hipotronics com tubo

de tungstênio Philips modelo PW2184/00. Os cristais foram irra-

diados em média durante 10 a 60 min (um pouco mais no caso de ir

radiações a 77K) com voltagens entre 40 e 55KV e correntes entre

10 e 18 mA.

b) Medidas de temperatura

Durante as experiências a temperatura foi variada en-

tre - 300K (temperatura ambiente) e 77K com o uso de nitrogênio

líquido e monitorada (quase sempre) por um diodo.

O diodo utilizado foi do tipo FD10U de silício da

Fairchild. Este diodo tem um comportamento quase linear de sua

resistência direta com a temperatura. Temos então:

R = -aT+b, onde a e b são constantes.

O controle do valor da resistência foi feito com o

uso de um multí-etro Keithley 179 Trms digital.

De posse de alguns pontos fixos construiu-se um gráfi-

co Tx R, como se vê na figura IV.1.

Outra técnica, menos utilizada, para rr.eâidas de tempe-

ratura em RPE foi um termo-par de cropel e constantan preso ao

tubo ãe cobre, porta amostra (ver apêndice I), próximo â arr.os-

tra. A junção de referência foi colocada numa mistura de égua

e gelo picado a 0°C e a leitura da força eletroraotriz (f.e.m.)
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foi feita com o mesmo multlmetro usado para as medidas de tempe-

ratura com o diodo.

O processo mais utilizado como medidor de temperatura

foi o diodo por ser mais prático, dispensando o uso de temperatu

ra de referência. Um termo-par pode vir a fornecer resultados bas

tante precisos da temperatura mas para tal é necessário que a

junção de referência esteja exatamente a 0°C, o que nem sempre ê

fácil de ser mantido. A leitura da resistência R do diodo é fei-

ta de forma direta e simples.

10 0 1

(o IO

Figura IV.1 - Variação cora a temperatura da resistência do diodo

FDlOO.

diodo usado no criostato para medidas em ótica.

- . - diodo usado na estação de troca
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c) Ressonância parair.agnêtica eletrônica (RPE)

As medidas de RPE foram realizadas com o espectrometro

V-4502-12 da Varian Associates constituído de:

- imã v-3400

- ponte de micro-onda - 4500 - 4IA

- fieldial V-4502

- unidade de controle V-4500 - 10A

- fonte de potência V-4260B

- modulador de campo V-4560 100KC

- fonte de potência da Klystron V-4500-20.

Os resultados foram plotados em um registrador x-y

(Hewlett Packard 7030 AM). A cavidade utilizada foi do tipo ei

líndrico, rotativa (V-4533) que opera no modo TEQ.. (cilíndrico),

cuja freqüência nominal de ressonância quando vazia é 9,5 GHz e

Q entre 15000 e 20000.

C campo magnético variou sua orientação através Cz.

rotação do imã V-3400. Varreram-se ângulos num intervalo de 90 .

O cristal foi sempre colocado na extremidade de un-;

criostato (12) e mantido em vácuo (em torno de 10~ Torr} e en

tão introduzido na cavidade ressonante.

Ao colocar-se nitrogênio líquido no criostato purgamos

a cavidade com nitrogênio comprimido através de um orifício pró-

prio, como medida preventiva, para manter a cavidade totalmente

seca e assim não haver perigo de absorções devido ã água.

Algumas medidas de RPE foram feitas com o espectrometro
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da Varian na USP em S. Carlos.

A figura IV.2 apresenta um diagrama de blocos típico

de um espectrômetro de RPE Varian.
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Figura IV.2 - Esquema do espectrômetro Varian V-4502,

Um oscilador Klystron gera um campo de microonda cor.

frequência 9,5 GHz, freqüência de precessão dos elétrons err. ur.

campo magnético de apiDxi.-adamente 3400 Gauss. O campo de micro-

onda é aplicado na cavidade de RPE, que é ressonante na nesrr,=

freqüência. A cavidade é conectada a um braço da ponte de r.icrc—

onda e o outro braço conté~ um detector de cristal, e a ponte é

ajustada em ausência de ressonância eletrônica. O campo naçnéti

co oscilante é aplicado na amostra, na cavidade e uma mudança

de energia ocorre como um resultado da ressonância. Esta mudança
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de energia desajustada a ponte e ê sentida pelo detector. Então

o campo magnético estático sofre variação lenta e o sinal é de-
»

tectado.

Um conjunto de espiras é montado nas paredes da cavida

de permitindo a modulação do campo magnético na posição da amos-

tra. 0 sinal de RPE então aparece como uma modulação alternada

na energia da microonda refletida da cavidade para o detector

Pela amplificação, filtragem e detecção em fase desta Informa-

ção, otimiza-se o sinal-ruído do sistema. O sinal é então apre-

sentado em um osciloscõpio e em um registrador (34).

d) Absorção Ctica

Os experimentos de absorção ótica foram realizados no

espíctrofotômetroCary modelo 17D da Varian com as seguintes caracte

rlsticas:

- região de comprimento de onda - 186nm a 2650nm

- precisão do comprir.énto de onda - < iO,4r.in

- reprodutividade -< 0,05nm em U.V. e VIS.; < 0,25nm

em infra-vermelhe.

- resolução - 0,07 em UV e VIS; 0,3nm em IR

- dispersão da luz: < 0,0001% entre 240nru e 500nm

< 0,001% entre 210nri e 1800nm

< 0,1% em 186nir; e 2650nm

Este espectrofotômetre é feito para medir essencialmente a

intensidade com que gases, líquidos ou sólidos absorvem (ou trans



77

mi tem) a luz em diferentes comprimentos de onda. 0 instrumento re

gistra automaticamente um gráfico de absorbância (ou transmitân-

cia) versus comprimento de onda.

Podem ser feitas medidas com o uso de qualquer compri-

mento de onda de luz no visível, ultra-violeta e infra-vennelho

próximos.

O sistema de funcionamento pode ser descrito âimplifi-

cadamente da seguinte forma (35) : um raio de luz de comprimento

de onda escolhido passa através da amostra. A porção dessa luz

que é transmitida é coletada e comparada em intensidade com a

luz de referência (idêntica ã que entra na amostra). Isso ocorre

como mostra o esquema abaixo.

sistema de
análise

K. registrador

detector

Figura IV.3 - Esquena do espectrometro Cary 17D.
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Entra no monocromador luz visível, infravermelha ou

ultra-violeta proveniente da lâmpada â esquerda (ver fig. IV.3).

O monocromador dispersa a luz (separa a luz em componentes es-

pectrais) e seleciona o comprimento de onda particular escolhido

para a medida.

A luz ao deixar o monocromador não e exatamente de

"um comprimento de onda" mas é na verdade uma banda estreita de

luz. O conjunto de comprimentos de onda incluídos nesta banda es

treita é chamado "largura da banda espectral" do monocromador

Esta largura é controlada principalmente pela largura da fenda

que faz parte do monccromador.

A luz de comprimento de onda selecionado atinge um

espelho rotatório que direciona o raio de luz alternadamente a-

través da amostra e ao longo da referência.

Os dois raios de luz convergem no detector â direita

(ver fig. IV.3) constituído ou de um fototubo, para medidas que

usam luz ultravioleta ou visível, ou um elemento de resistência

foto-sensitiva de sulfeto de chumbo para medidas no infra-verr.e-

lho.

A intensidade relativa dos dois raios que alternadanen

te chegam ao detector fornece uma medida da quantidade de luz absor

vida (ou transmitida) pela amostra.

A absorbâr.cia de uma amostra é definida como:

luz transmitida pela referência
10 "-IO

luz transmitida pela amostra

No caso a iuz transmitida pela referência é a luz

incidente uma vez que nada foi colocado como referência.
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Colocou-se o cristal na extremidade de um criostato

(ver apêndice I), mantido em vácuo, em torno de 10 Torr.
>

O controle da temperatura foi feito com um diodo FD100

(ver item b).

e) Pressão uniaxial

A pressão uniaxial, sobre o cristal, foi aplicada com

o uso de um sistema por nós projetado. Usamos a estação de troca

de terminações e pressão uniaxial (ver apêndice I) .

A aplicação da pressão uniaxial foi feita em cristais

irradiados com raios X (conforme item a deste capítulo) e sempre

feita na faixa de temperatura entre 168K e 83K, onde o cristal

apresenta um comportam.er.to ferroèlãstico, após a Ia transição de

fase. Preferimos usar temperaturas de cerca de 130K, isto nos ga

rantia que o cristal estava realmente na fase ferroelastica, ca-

so houvesse algum erro na medida da temperatura.

Os cristais previamente submetidos a pressão uniaxial

foram analisados por ressonância paramagnética de elétrons.

0 procedimento das experiências é explicado abaixo.

Uma vez o cristal tendo sido irradiado, este era colo-

cado na extremidade do criostato (ver apêndice I) que era então

levado ao sistema de ressonância para que fossem plotados os

espectros, em temperatura ambiente, inicialnente. Tendo sido fei.

to vácuo no criostato a temperatura era aos poucos baixada, en-

quanto outros espectros erarr. colhidos, até cue a temperatura che

gasse a 130K. Com isso eram obtidos espectros bem resolvidos, do

centro F, na 1? fase (ver capítulo III.a) e espectros não resol-

vidos, do centro F, na 2f fase (ver capitulo III.b).
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A esta altura o cristal já podia ser pressionado.

O criostato era r?tarado do espectrômetro de RPE e le-
>

vado ã estação de troca terminações e pressão uniaxial. Era

então feito vácuo n? Citação e então removida a terminação de

RPE (tubo de qua^tio). A tampa da estação (ver figura AI.4-apên

dice I) sofr.Vi v*'ma rotação e com isso o cristal era levado até

a peça on<f- <x pressão seria aplicada (ver figuras AI.3 e AI. 6; -

apêndice I).

A pressão era aplicada no sistema hidráulico (ver figu

ra AI.6-apêndice I) com o uso de nitrogênio comprimido.

O embolo do sistema hidráulico era deslocado até pres-
2

sionar o cristal. Este embolo possui uma area de 0,8 cm e o cris
- - 2 ~

tal uma area media de 0,04 cm . Com isso a pressão nominal apli-

cada no sistema era amplificada por um fator 20. Foram utilizados
— 2 ~

pressões da ordem de 10 kgf/cm . O cristal então recebia pres-

sões da ordem de 200 kgf/cm (desprezando-se pequenos atritor no

embolo). Após submetido ã pressão, o cristal podia ser novamente

levado ao sistema de ressonância. Para isso a tampa da estação e

ra novamente girada até que o cristal ficasse ev.etaments sobre

a terminação de RPE, que era novamente colocada no criostato.

Coin isso os espectros eran novamente plotados. Algumas dif£

renças foram verificadas (ver Capítulo III.b) e assim constatado

o alinhamento parcial dos domínios cristalinos.

0 controle da temperatura foi feita com o use de urr.

diodo FD100 na peça de aplicação de pressão (na estação) e com

um termo-par na extremidade do criostato, próximo ao cristal
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CAPITULO V

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E SUGESTÕES

a) Um centro aniônico era. KCN

Conforme o Capitulo III.a, analisamos com a técnica

de RPE em temperatura ambiente 2 centros aniõnicos com intera-

ções hiperfinas bem diferentes e fator g pouco diferentes. O

centro de maior interação já sabemos, por experiências anterio

res (3) ser o centro P. O de menor interação não está bem conhe-

cido até agora. Embora nâo se tenha ainda um modelo definitivo te

mos informações que nos permitem fazer algumas hipóteses de mo-

delos provisórios.

Esse mesmo centro foi encontrado em KCN (3) e (37) ,

NaCN (26) e aparentemente também na sodalita (29) . A sodalita i

um mineral da família dos aluminosilicatos cuja fórmula ideal é

NagAl-SigO^4CI2. Sua estrutura pode ser construída com grupos

de A10/ e SiOí, onde cada átomo de Al e Si está no centro de

um tetraedro de oxigênios, formando gaiolas. Dentro de cada gai£

Ia encontra-se um átomo de Cl centrado num tetraedro de átomos de

Na, formando assim uma estrutura cúbica de corpo centrado, com

parâmetro de rede da ordem de 9A (37).

0 sítio aniônico do Cl" tem como primeiros vizinhos 4

sõdios (Na) . Por meio de raios X, o Cl" pode ser expulso e a

vacância decorrente captura um elétron forcando um centro F. A

analise de RPE desse centro aponta a interação hiperfina com os

4 primeiros vizinhos através de um espectro característico de
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13 linhas. (No KCN o número de primeiros vizinhos é 6 e consequen

temente forman-se 19 linhas) . Na sodalita, como no KCN, juntamen

te com o centro F forma-se também o centro aniônico com intera

çlo hiperfina menor e igualmente com 13 linhas, como o centro F.

Os parâmetros hiperfinos são mostrados na tabela III. 1

e os cálculos no apêndice II.

Sabemos pela relação do tamanho das linhas e pelo nume

ro delas, que o centro é aniônico (ver Capítulo III-a).

Com os 3 espectros obtidos nas 3 direções cristalográ-

ficas principais observamos que o fator g é isotrópico, a largu-

ra das linhas, a intensidade e a separação entre elas são variáveis

com a variação angular do campo magnético aplicado.

É possível que esse centro seja um centro F modificado

ou um centro formado por alguma impureza ou radical livre, coro

momento nuclear nulo e vim único elétron magnético, num sitio do

CN~. A interação é feita com os spins I = 3/2 dos 6 Ions de K+

vizinhos. Como a função de onda do centro F é espalhada pelo

cristal e portanto interage nais fortemente, com cs spins nuclea-

res dos priir.eiros vizinhos (Y. ) , a hipótese de uma iir.pureza ou

radical livre é bem razoável pois dessa forma o elétron magnéti-

co tem sua função de onda mais localizada sobre o íon ou radical

livre de origem (29) apresentando portanto uma interação hiperfi.

na menor que a do centro F.

Esse Ion pode por exemplo ser o C . 0 carbono é o úni-

co átono norinal da rede que não possui momento nuclear. O oxigê-

nio é une ir.pureza freqüente e aparece na forma de OCK (mas está

excluído pois o mesmo centro foi obtido em cristais de KCN refi

nado por zona e que são extremanente pobres em OCN~.)
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Na sodalita (29) atribuiu-se essas linhas com peguena

interação hiperfina â interação com apenas 4 íons de Na vizinhos,

daí ver-se sempre apenas 13 linhas, não ocorrendo assim o que

foi verificado em KCN com o campo magnético paralelo ã direção

<100> (ver Capítulo III.a).

O fato de este centro aniônico desaparecer guando o

cristal de KCN é exposto a doses maiores de raios X parece con-

cordar com a hipótese de ser este centro formado por alg'una im-

pureza ou radical livre com momento angular nulo no sitio do

CN . Talvez o defeito seja formado com doses peguenas de raios X

que quando aumentadas poden expulsar a impureza ou radical livre,

deixando uma vacância, formando assim maior quantidade de centro

F. Ou então a maior dose de raios X favorece a formação de algu

ma reação combinando a impureza ou radical livre, formando assim

um defeito molecular, 0 mesmo foi observado por Pizani com um

tratamento térmico a 700°C que com esse processo aumentava a

quantidade de centro F ãs expensas do outro centro aniônico.

Para outros resultados que possam possivelmente escla-

recer o modalo procurado, fazemos algumas sugestões.

1) Medidas usando a técnica de ENDOR visando analisar

o comportamento do centro aniônico não identificado através de

um melhor conhecimento de seu ambiente local.

2) Estudo comparativo do centro aniônico em cristais cs

sodalita, NaCN e KCN e assim conhecer seu comportamento eir. cri£

tais hospedeiros diferentes.
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3) Usar cristais enriquecidos com 3c e assim definir

melhor a hipótese de ser o lon ura c".

4) Estudar a variação angular do espectro de RPE do

centro aniônico em KCN para ura cálculo experimental mais exato

das constantes hiperfinas do centro e uma melhor determinação da

posição e função de onda do centro.

b) Alinhamento dos domínios cristalinos

Nas experiências com pressão uniaxial em KCN, 3 cen-

tros foram observados: (CN)I , um centro extrlnseco e o centro

aniônico comentado acima. Tentaremos através dos espectros obtjl

dos com e sem pressão uniaxial detectar o alinhamento ferroelás-

tico dos domínios.

O centro extrínseco E encontrado foi associado por

L.C. Scavarda (3) a um centro observado através CÜ técnica de

absorção ótica, com uma banda centraoa em 405nm e coir. 0,4 eV de

largura. No item C do Capitulo III esta banda está apresentada na

figura III.12.

Acredita-se ser este centro E forrado com a captura de

um elétron, uma vez que ele inibe a.formação do centro F até a

saturação de sua formação.

É provável que o centro E seja proveniente da modifica

ção de alguma impureza feita durante o processo de irradiação com

raios X â temperatura aisbiente (por exemplo: a perda ou captura

de um elétron).

O centro aniônico comentado no Capitulo III.a e no
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item anterior a esse é visto em RPE normalmente (com a resolução

usual da fase cúbica) até temperaturas próximas de 125K. Seu apa

recimento nesses espectros de KCN submetido ã pressão tomados a

130K, portanto, não nos surpreende.

O (CN)2 jã havia sido encontrado por L.C. Scavarda (3)

e mais tarde então identificado (38) . Na tabela III.2:são apresen-

tados os valores de g e A referentes a esse centro.

O aparecimento do (CN)~ em espectros tirados a 120K

após aplicação de pressão uniaxial (ver figuras III.5, III.6 e

III.7) traz duas possibilidades:

— a pressão uniaxial alinhou os dipolos elásticos e

permitiu a obtenção de sinais de RPE do (CN) _ em temperaturas su

periores ãs temperaturas em que ele é encontrado em cristais não

submetidos a pressão uniaxial. A pressão aplicada possivelmente

privilegiou algumas direções que tiveram suas linhas aumentadas

e portanto sua deteção facilitada.

- a temperatura foi ;nal controlada e era na verdade

mais baixa, permitindo a obtenção das linhas de RPE do (CN)..

Apesar do resultado positivo acima mencionado, ainda

poãeríamos ficar em duvida se houve ou não alinhamento dos do-.í-

nios. Mas, co-o os espectros revelam também um centro extrir.s&co,

este nos fornece um argumento definitivo que nos assegura ter

havido o alinhamento.

0 espectro de RPE do centro extrínseco ã temperatura

ambiente é formado de um dubleto isotrópico com separação ás



Fig. V.I _ RPU a temperatura ambiente de -in\ centro extrinsc JO em KCN (3).
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14G (ver figura V.l). Com a primeira transição de fase o espec

tro de RPE deste centro desaparece (3).

L.C. Scavarda obteve um espectro de RPE desse centro

extrlnseco a 135K, mas o cristal usado por ele também apresentou

resolução do centro F a 77K. Esta resolução do centro F a 77K ga

ran te ter havido o alinhamento dos domínios, pois as linhas

do centro extrinseco desaparecem após a primeira transição de

fase, sendo detectáveis apenas sob aplicação de pressão uniaxial.

Com isso, então podemos assegurar ter havido alinhamen

to dos domínios cristalinos.

Para tentar melhorar os resultados obtidos com "stress"

fazemos algumas sugestões:

1) Tentar aplicar pressões maiores no cristal de KCN

para melhores informações do alinhamento dos domínios.

2) Aplicar pressão tembém na direção <100> que poderá

fornecer novos resultados uma vez que o alinhamento será diferen

te (ver Capitulo II.c).

c) Absorção ótica após fotoquíroica

Não se tem ainda um modelo para o centro L referente

ãs duas bandas obtidas era absorção ótica com o uso de fotoquími-

ca. Podemos, com os dsios experimentais obtidos, fazer algumas

hipóteses.
—1

O espaçamento entre as 2 bandas é de 1980 cm . Este

valor é bem próximo do modo de estiramento do Ion CN e das mole
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cuias CO e C2» que são todos da ordem de 2100 cm no estado

eletrônico fundamental.
>

Como os poços de energia dos estados vibracionais ex-

citados são em geral mais rasos, a constante de mola para esse

modo é menor, o que faz com que as energias vibracionais dos

estados excitados sejam geralmente menores. Com isso, considera-

mos razoável o fato de ternos um valor experimental para a yner-

gir do modo de estiramento (1980 cm" ) menor do que os valores

tabelados para as moléculas citadas.

A presença do carbono foi confirmada pela experiência
13 13

de KCN com 30% de C . A abundância do C é de apenas 1%. Coir.

o aumento da quantidade de C surgiu um pico também em ~ 460nm

(ver figura III.12). Este fato indica que o carbono está envolvi^

do no centro uma vez que o C possui massa maior que o carbono
12mais abundante (C ) e esta introdução de carbono com massa maior

traz modificação na energia de vibração da molécula.

Sabemos que a distância entre os picos depende ca ener

gia de estiramento das moléculas, ou seja, de LE = tit>. A fre-

qüência angular w âepenõ? inversamente da massa reduzida da

molécula . Se a massa for aumentada, a freqüência diminui e con-

sequentemente a energia diminui. Então o pico se desloca para ur.

comprimento de onda maior. E foi exatamente o que aconteceu cor.

o pico de 459nm no KCK, quando introduziu-se o C

Esse deslocamento encontrado experimentalmente foi ce

50 cm , no sentido de baixas energias.

Podemos então fazer 3 hipóteses para a molécula envol-

vida no centro:
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(CN)

CO e

Comparamos os resultados experimentais encontrados com

os valores previstos teoricamente e observamos que as 3 moléculas

satisfazem as relações de massas reduzidas (para esclarecimento

dos cálculos veja Apêndice III ) . Entretanto, a experiência não nos

permite escolher um modelo definitivo entre as 3 hipóteses cita-

das.

Qualquer uma das 3 moléculas é igualmente provável vis

13to que outras moléculas dariam uma relação de massas com o C

muito diferente.

Vimos também que junto com as duas bandas em 5t)5nm e

4 59nm em KCN aparecem 2 menores perto de 505nm e uma ao lado

de 459nm. Esse resultado foi obtido em KCN submetido a stress e

em seguida fotoqulmica e analisado com luz polarizada (ver ficu-

ra III.lib). Lssas pequenas bandas são o que chamamos de linhas

Stokes e anti-Ctokes.

A figura III.12 mostra bem a linha Stokes da banda em

505nm e com menor intensidade a linha anti-Stokes. Ao lado da

banda em 459nm vemos apenas a Stokes. A anti-Stokes deve ter in-

tensidade muito menor e por isso não aparece.

Podemos coir. o que sabemos até agora, fazer um modele

dos níveis de energia relacionados com o centro em questão. Isso

é mostrado na figura V.2.
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Figura V.2 - Diagrama dos níveis de energia relacionados ao cen

tro L, em KCN, obtido após raios X e fotoquímica.

Ainda outras considerações podemos fazer a respeito do

centro L.

As 2 bandas e* estude rSc parece*, sscar relacî r.aJfíK

com o centro F uma vez que em cristais irradiados em temperatura

de N.L. houve formação de centro F e não pudemos observar c cen-

.tro L. A produtividade do centra F â 77K é muito pequena, Para

comparação irradiamos um cristal áe KCN à temperatura ambiente

durante poucos minutos e obtiveres Õ mesma quantidade de centre

F obtido durante horas de irradiação à N.L. Com esta pequena

quantidade do centro F, foi possível formar o centro L nos cris-

tais irradiados ã temperatura ambiente.

Quanto â ausência de sinais paramagnéticos nada pode
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mos ainda afirmar uma vez que, sendo as bandas pouco intensas,

se tiverem sinal paramaçnêtico, este poderia estar oculto sob

linhas do sinal de RPE de outros centros (como o centro F), que

são mais intensos. Se o íon for C0~ o sinal paramagnético terá

um fator g próximo ao do centro P visto que o momento de dipolo

magnético do CO ê nulo, tendo um único elétron magnético.

Observamos que só há fonr.ação das 2 bandas do centro

L quando o centro M está presente e quando o processo fotoquími-

co de geração desse centro é feito o centro M diminui. Não sabe-

mos se o centro M estaria envolvido no processo fotoqulmico.

Com a fotoquímica não só a banda M diminui mas também

a banda E, banda F e a região de ultravioleta. Sabemos que como

o centro M possui duas bandas de absorção na região da banda F

(15), a aparente redução do centro F poderia apenas significar o

decréscimo do centro K. 0 cristal de NaCN não revelou centro M

em seus espectros e observamos tanbém uma redução na banda F ,

sem formação do centro L.

Podemos afirr.ar que a fctoquímica usada não envolve

movimentos iôr.icos. Foi observaSc ser possível a formação do cen

tro em estudo também a 4K e sabemos que nesta temperatura só é

possível movinento de elétrons ou buracos.

Essas bandas em 505nn> e 4 59nm possuem características

de "zero-phonon" (ver Capítulo II.ei. É possível que estejam

associados a usa bar.cr r.ultí fônon 23rresponder»te a fônens da

rede) que não foi encontrada, possivelmente por ser a probabili-

dade das lir.r.íiS "zero-phenor." beir r.aior que das bandas envolven-

do fônons.

Os dados experimentais obtidos até aqui não são sufi-
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cientes. Seriam necessárias, para a identificação desse centro,

ainda outras experiências. Faremos agora algumas sugestões para

experiências futuras.

1) Uma importante informação seria obtida submetendo-

-se os cristais não aos raios X mas à coloração aditiva. Obteve-

se centro F em cristais de halogenetos alcalinos submetidos a

esse processo, sem formação de outras bandas. Com isso poderiam

ser eliminadas algumas hipóteses relacionadas a bandas de outros

centros.

2) Submeter o cristal de NaCN a doses maiores de raios

X e possivelmente formar centros X e assim tentar produzir as

duas bandas.

3) Ver se a relr.ção de áreas de saturação das duas fcan

das para o centro F é constante variando a concentração de KCI

em KCN.

4) Fazer experiências con fotoqulmica em KCN com N
15
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APÊNDICE I

Material utilizado nas experiências

a) Criostatos

As medidas realizadas no espectrometro Varian de RPE

foram feitas coin o criostato (frasco Dewar) usado por Jean Pierre

von der Weid (12).

Foram adaptados alguns tipos diferentes de porta-amostra, no

mesmo criostato para permitir que o campo magnético varresse pia

nos (100) e (110) do cristal, conforme a figura abaixo.

cristal

Figura AI.l - porta amostras utilizados nc criostato de RPE.

Para as medidas de ótica foi utilizado um criostato con

forme mostra a figura AI.2.

A parte inferior externa do c-riostato pode girar em

relação ao suporte fixo da amostra graças a um anel de borracha

lubrificado. As 4 janelas nels existentes podem assumir então 4

posições diferentes de 45° diante da amostra. Para as irradia-

ções a N.L. utilizou-se 2 janelas de alumínio diante do cristal.

Em seguida para as medidas de ótica girava-se a parte externa infe

rior de 45° para que as outras 2 janelas, de quartzo, pudessem
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Figura AI.2 - Criostatc utilizado para as nedidas de absor

çao ótica.
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ficar diante do cristal e assim permitir a passagem da luz.

Este mesmo criostatò foi utilizado na irradiação dos

cristais à 77K.

b) Estação de troca de terminações e pressão uniaxial

Para as experiências de alinhamento dos domínios cris-

talinos usamos uma estação de troca de terminações e pressão uni

axial.

A figura AI.3 apresenta um esquema geral da montagem

para aplicação da pressão uniaxial. Mo tubo, â direita coloca-se

uma conexão para a aplicação da pressão através do uso de nitro-

gênio pressurizado conforme explicado no Capítulo IV e . 0 cris;

tal pode ser visto na extremidade inferior do criostatò.

A tampa, com orifício para a estrada do criostatò, po-

de ser vista na figura AI.4. Esta tampa é móvel, podendo girar

sobre um "o'ring". A vista da estação sem a tampa, bem como a

tampa com o tubo auxiliar a rotação são mostrados na figura AI.5.

A parte inferior da estação contém 3 terminações para

serem usadas em RPE, ótica e raios X. A vista de baixo da esta

ção é mostrada na figura Al.6.

O embolo usado para pressionar o cristal faz parte de

um sistema hidráulico, A peça de aplicação da pressão é mostrada

na figura AI.7. I

Na figura AI.8 pode ser vista a montagem ca estação em j
i

detalhes como o tubo de quartzo (terminação de RPE), diodo para

medidas de temperatura e sistema hidráulico.
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FIG. A 1-5 VISTA DE BAIXO DA ESTAÇÃO DEPRESS*
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APÊNDICE II

Cálculo das constantes hiperfinas de um centro aniônico em KCN

Para a obtenção dos valores da tabela III.1 (constan

tes hiperfinas do centro aniônico em KCN) podemos fazer algumas

considerações:

O valor de W H F g com HQ nas direções <100> é de 0,45G

mas podemos observar dois grupos distintos de linhas sendo a

distâncias das linhas 0,90 ± 0,lG. Os 2 grupos apresentam in terá

ções hiperfinas iguais.

Com H na direção <111> os primeiros vizinhos são equi

valentes sendo W^g = 1,08 + O,1G e na direção <110>WHps fica em torno

de 1 ± O,1G.

Com esses valores observados nos espectros, podemos

calcular os valores das interações isotrópica e anisotropica com

os primeiros vizinhos (a, e b,) .

Conforme a expressão 11.10:

WHFS = al + b l í 3

0,9 = a 1 + b x ( 3 c o s 2 54 ,74-1) •* d i r e ç ã o <100>

1,08 = an + b., (3 c o s 2 0 - 1 ) —* d i r e ç ã o

= 0,90G

0,09G
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Para conferir podemos prever W com H ha direção
HFS O

<110> e depois ver se concorda com os valores experimentais.

WHFS = °'902 + 0,089(cos 35,26-1)

WHFS ~ O,931G, valor este que esta dentro do erro expe

riir.ental.

Para esse cálculo o eixo <111> foi considerado o eixo

de simetria. Esta hipótese não está muito longe da realidade por

dois motivos:

- o valor obtido para "WKT?C, com H //<110> está dentro
'HFS

do erro admitido.

- como a variação de Wjrpc entre Ho//<111> e H //<110>

é poquena acredita-se estar o eixo Z do centro próximo ã direção

Desse resultado Doriemos fazer 2 hinõteses:

Ou o centro é urr.a molécula congelada na direção <111>

ou a rede tem uma deformação T 2 que previlegia a direção <111>

fazendo com que o centro tenha uma simetria menor que cúbica (su

postamente axial) . Os resultados obtidos até agora r.ão nos perir.i_

tem definir exatamente a simetria do centro. Para tal seria ne-

cessário fazermos a variação angular em 3 planos distintos no

cristal.
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APÊNDICE III

Cálculos referentes âs possíveis

moléculas relacionadas ao centro L

As bandas encontradas experimentalmente são as se-

guintes (ver Capítulo IIIc e V.c).

458,5nm +21810 cm"1 (linha Stokes)

459nm -* 21780 cm"*1

—1 ' 11

460nm -+21730 cm (proveniente do C )

503,5nm •+ 19860 cm"1 (linha Stokes)

505nm •+ 19800 cm

508nm •+ 19680 cm""1 (linha anti-Stokes)

(ver figura V.2)

E - E459run " E505nm = 1 9 8 0

E< = E460nm ' E505nn, = 1 9 3 0

E" = E459nm " E460nm = 5 0 C

E/E1 = 1,026 i 0,01

Os núcleos de uma molécula possuem um noviir.ento oscila

tório de estiramento que pode ser aproximado por um novimento har

mônicc sir.ples. A freqüência angular das oscilações é u - *'Y*/\i ,

onde p é a massa reduzida da molécula. Os níveis de energia vi-

bracional ce una molécula diatômica são expressos aproximadanen-

te por:
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E v = {v + I) f>u

onde v = 0, 1, 2, 3,.... Então os níveis de energia vibracional

são igualmente espaçados de ha.

A freqüência de vibração da maioria das moléculas dia-

tõrr.icas está na faixa do infra-verinelho. Para que una transição

deste tipo ocorra, tanto em emissão quanto em absorção, a molécu

Ia diatômica precisa ter um momento de dipolo elétrico peraa-

nente.

Conforme foi dito no Capitulo V.c três são as roolécu

Ias que possuem energia de estirairtento com valor próximo ao en-

contrado experimentalmente (E = 1980 cm ). Neste caso fareros

a seguir o cálculo teórico ca relação das energias E e E*, isto

é, — = — =, A-, para as 3 moléculas supostas:
E1 v1 V p

a) CN~:

C 1 2N 1 4-v = 6,4615

— = 1,021
E'

b) CO:

= 6,8571

' = 7,1724

— = 1,022
E1
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c) C2:

42

C 1 2C 1 3 - „• = 6,24

-£- = 1,019
E1

Corao o erro experimental no comprimento de onda é

± 0,5nK consequentemente temos um erro na energia da ordem de

20 cm e a relação das massas tem um erro de ± 0,01. Dessa for-

ma o valor da relação entre as energias E/E* para as 3 moléculas

está dentro do erro experimental. Com esse resultado não podemos

definir qual das 3 moléculas melhor satisfaz os dados experimen-

tais.
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