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APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE ESPECTROSCOPIA FOTOACÚSTICA AO ESTUDO
DOS PRIMEIROS HARMÔNICOS DO HIDROGÊNIO SÓLIDO E SEUS ISÓTOPOS

MARTHA MARQUES FERREIRA VIEIRA

R E S U M O

Foi fe i to um estudo dos espectros de absorção rotacionais -

vibracionais dos primeiros harmônicos do hidrogênio sólido e seus isotopos

utilizando-se a técnica de espectroscopia fotoacüstica induzida por laser pul

sado e detectada com um transdutor piezoslétrico. Como uma característica

geral , os espectros de absorção consistem de linhas de fonons zero f inas,

identificadas como transições simples ou duplas, acompanhadas pelas bandas de

fonons. Ao contrario do que ocorre no hidrogênio gasoso sob pressão, a inten

sidade das transições simples, nos hidrogenios sólidos, e menor que a das

transições duplas. Foi também observado um desvio para freqüências iraisbaixas

em relação ãs freqüências calculadas para moléculas isoladas,na fase gasosa.

Estudando o hidrogênio normal observou-se que as excitações de fonons asso

ciadas com transições moleculares duplas sío predominantemente fonons trans

versais ópticos, enquanto que as excitações associadas com transições rnoiecu

lares simples são predominantemente fonons ópticos longitudinais, fio parang

drogênio e ortodeutério foram observadas estruturas de mui t ipVí to para certas

transições duplas. Esses desdobramentos são devidos ã remoção -Ias degeneras

cências quando as moléculas da rede interagem isotropicaeanisotropicamente.

0 terceiro sobretom vibracional do parahidrogênio fo i observado pela primeira

vez. 0 espectro do HD, além de apresentar as linhas de fonon zero bem finas e

as bandas de fonon associadas, como o H2 e o Dz apresentou também duas caraça

tenst icas dist intas. Uma delas foi a presença da transição AJ- 1 , que e

rigorosamente proibida no H2 e no D2, mas é permitida no HD por ser esta uma

molécula heteronuclear. A outra foi a observação de uma divisão na banda de

fonons que é causada por uma forte interação entre a rede e o movimento rota

cional das moléculas. Esta observação erà comum a todas transições envolvendo

excitações rotacionais puras no H2 e D2, que apresentam larguras de linha

grandes. Isso, associado a outros fatos (tempo de vida de fluorescencia-10 s ;

acoplamento fraco tntre a vibração interna das moléculas e a rede),nos lovou

ã proposição de um mecanismo para explicar a rápida relaxação ná") - radiativa

nos hidrogenios sólidos. Esta relaxação.devida a acoplamentos for tes, ocorre_

r ia em duas etapas: inicialmente os modos vibracionais internos relaxariam

para os ir.odos rotacionais das moléculas e então estes modos rotacionais relj>

xariam para os modos vibracionair. da rede.



VIBRATION-ROTATIONAL OVERTONES ABSORPVíüH OF SOLID

HYDROGENS USING OPTOACQUSTIC SPECTROSCOPY TECHNIQUE

MARTHA MARQUES FERREIRA VIEIRA

A B S T R A C T

Vibrational-rotational overtones absorption of sei id hy rogens

(H2 , D8, HD) is studied using pulsed laser piezoslei.ric transducer (FJLPIT)

optoacoustic spectroscopy. As a general characteristic the absorption spectra

consist of sharp zero-phonon lines ident i f iable vmh either single or double

transitions and the accompanying phonon side bands.Cvstrary to high pressure

gas phase absorptions, in solid hydrogens single trarsitior.s are weak?** than

double transit ions. I t was also observed a general dcwnw*rd sh i f t in energy

from isolated molecular energies . Studying normal-hydrogen i t was observed

that the phonon excitations associated with double-molecular transitions an?

predominantly transverse-optical phonons, whereas the e.*citiiions associated

with single-molecular transitions are predominantly lo ig i tu i ina l - optical

phoncns. Multiplet structures were observed for certain double t rarsi t'ion;

in parahydrogen and orthndeuterium. These spl i t t ings are jue to the removi1

of the degeneracies when the molecules in the la t t ice interact isotropical'iy

and anisotropically. The th i rd vibrational overtone of rcolftcul ar parahyclrogen

was observed for the f i r s t time. The HD spec*•rum, besides presenting the sharp

zero-phonon lines and the associated phonon side bands, l ike H, andD/:.showed

also two dif ferent features. One of these was the observation of the AJ= !

t rans i t ion, that is s t r i c t l y forbidden in H2 and D f , but is allowed in HD

because i t is not homonuclear. The other one was the observatioi of a op l i t -

phonon branch, that is caused by a strong la t t i ce and rotation interaction.

This observation was common to a l l the transitions involvina pure otat iona1

excitation in H2 and D2, which showed broad linewiu'tlis. This, together with

some other facts (fluorescence l i fet ime - 10s sec; w-.'.k internal vibration

and la t t i ce coupling), led to the proposition of 3 mechanism for the fast r c i -

radiative relaxation in solid hydrogens,implied from SGÍ;V observed expe.'i

mental evidences. This relaxation, due to strong coupling, t.tiuld happen in

two steps: the internal vibration modes would relax to the rotational modes

of the molecules, and then this rotational modes would relax to the la t t ice

vibration modes.
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CAPITULO I

INTRODUÇÃO

O hidrogênio solido é o protótipo e o mais simples dos sólidos moleai
lares, onde se pode estudar propriedades moleculares e princTpios da física
da matéria condensada devidos a interações intermolecu!ares fracas. Ja foi
também mostrado que uma possível maneira de se reabastecer reatores de fusão
seria a injeção, nestes, de pastilhas de hidrogênio sólido e seus isÓtopos1.
Por outro lado, misturas de deutirio e trítio (D-T) congeladas são empregadas
como combustível nuclear em fusão por confinement magnético ou inercial .
Alem disso, pastilhas de hidrc3c'; .„.;. itn um método alternativo de se

3

in ic iar um plasma em tokamaks .

No sentido de se ampliar o conhecimento básico das transições molecu^

lares do hidrogênio, este trabalho tem por objetivo principal investigar os

espectros de absorção rotacionais-vibracionais dos primeiros harmônicos (ia

bieAonb) do hidrogênio sólido e seus isótopos. Para esses estudos foi neces_

sario o emprego de uma técnica de espectros copia de alta sensibilidade pois

a absorção óptica na região dos sobretons e muito pouco intensa.

Nos últimos anos foram desenvolvidas varias técnicas de espectros copia

óptica, numa tentativa de se elevar a sensibilidade das medidas de absorção

a níveis nunca atingidos anteriormente (- IO"7 - I0"9 cm"1). Dentre estas

técnicas, o efeito de lente térmica ["thvmal Ztn&ing"] e o deslocamento

fototirmico [pfrototkejmal displacement"), por exemplo, baseiam-se na mudança

das propriedades físicas [Zndicz cie 'te&tacio), que são detectadas opticamen

te. Na espectroacopia fotoacústica, por outro lado, detecta-se a energia

acústica obtida a part i r da interação da luz com o material em estudo. Além

disso, utilizando-se fontes de luz pulsadas e janelas de detecção eletrônicas

("box-coA.") no estudo de amostras na fase condensada, consegue-se obter uma

sensibilidade que ultrapassa os valores obtidos com a técnica fotoacústica

convencional (- Í0~5 - IO"6 cm"1) ( re f .4 ) , que u t i l i za fontes de luz modulâ

das mecanicamente [pan "choppeAs") e detecção por arnplificadores "lock-in".A

espectroscopia fotoacústica pulsada e portanto uma técnica bastante poderosa

no estudo de absorções pouco intensas na fase condensada, sendo aplicada,

neste trabalho, ao estudo do hidrogênio sólido e seus isótopos.

0 espectro de absorção rotacionai-vibracional das moléculas di3tõmi_

cas homonucleares é muito pouco incenso porque as transições envolvidas são

r i goros cimente proibidas nõ ordem de dipolo e lét r ico. Entretanto, como essas



transições sao pennitidas na ordem de quadrupolo e lé t r ico, Hc-rzòerg5 pôde

observa-las, utilizando para isso um caminho óptico de absorçío de 1 km .atm.

As transições rotacionais-vibracionais, proibidas na molécula l ivre [poi ius.

&mvbu.a), tornam-se permitidas quando duas moléculas colider-, poisas forças

intermoleculares induzem um momento de dipolo no par de molicjlas.Este momen

to de dipolo induzido e modulado pelo movimento vibracional das moléculas e ,

consequentemente, o par de moléculas é capaz de absorver radiação na frequen

cia fundamental de vibração. Essa absorção induzida por colisão [ou. pfi-usào)

é, a pressão de algumas atmosferas, muito mais intensa que a absorção de

quadrupolo mencionada anteriormente.

Esses espectros foram bastante estudados no hidrogênio gasoso sob a l ta

pressão, apresentando, mesmo a temperatura de - 85 K, bandas alargadas com

largura t íp ica de ~ 70cm"1. Esse fato faz com que seja muito d i f í c i l , senão

impossível, uma comparação direta das posições das bandas observadas com as

posições calculadas. Entretanto, de um modo geral, estudos anteriores5 con

cluíram que há uma boa concordância entre os valores medidos e calculados da

posição das linhas, bem como das intensidades relativas,p3ra DS sobrefcons do

hidrogênio gasoso.

0 hidrogênio sólido [t a ^omitia comporia dz <seu4 Liciipoi), por outro

lado, apresenta linhas de absorção finas (jacc&rreníe •Ldz»£L{i^3.\t<uA)raregião

fundamental de seu espectro vibracional7 e, portanto, se constitui no meio

ideal para o estudo dessas transições. Esses sólidos molecuUres diferem dos

outros, uma vêz que nos hidrogênios sólidos o movimento rotac:onalevibracio

nal de uma molécula isolada permanece praticamente inalterado pelas intera

ções da molécula com seus vizinhos. Desse modo, o solido pods ser visualizado

como um arranjo de moléculas localizadas nos pontos da rede ms rotacionando

livremente, de modo que as propriedades rotacionais e vibracúnais da molécu

Ia podem ser descritas em termos dos números quanticos vibrac :on3iserotacio

nais moleculares J e v ( ref .8) .

Existem muitos trabalhos teóricos sobre os hidroginios sólidos, sendo

que o mais completo foi apresentado por Van Kranendonk13'". A base de seu

trabalho é a compreensão total dos processos envolvidos na consão das moll_

cuias de hidrogênio. f.le quebra então as diferentes partes dà energia das

interações no solido que são responsáveis pelas diferences características

espectrais. Dessa modo just i f ica-se um estudo detalhado dos hidrogêtiios

sólidos para se poder efetuar a comparação da teoria com as observações exp_«

rimentais.

Os espectros rotacionais-vibracionais das moléculas H,, D2 e HO,partj_

cularmente na região fundamental de vibração dessas moléculas, for an bastante

estudados, ã altas pressões, e com caminhos ópticos de absorto bem lon-W1"'4.

Na região dos sc-bretons, entretanto, hõ poucos dados e as c3r3c:-?rístic-;<. •!*•

absorções nessa região não são bem conhecidas. Is;o é devido ÍJ fato dr.s



absorções nessa região serem fracas, corn as conseqüentes dificuld?des na sua

detecção, pois para essas medidas seriam necessários caminhos ópticos extre_

mamente longos. E neste ponto que surgem as vantagens de se estudar os hidro

gênios sólidos.

Num estudo preliminar, que deu origem a este trabalho,feito por Patel,

Nelson e Kerl17, foi fe i ta a primeira observação do segundo sobreton vibra

cional junto com alguns dados do primeiro sobretom no hidrogênio sõlidolsses

estudos foram possíveis devido ao advento da técnica de espectroscopia fotoa

dística induzida por laser pulsado e detectada com um transdutor piezoelétri

co18. Ã baixas temperaturas essa técnica é ideal para o estudo de espectros

de absorção de baixa intensidade de materiais na fase condensada.

Neste trabalho foi fe i to um estudo da absorção do primeiro, segundo e

terceiro sobretons vibracionais do hidrogênio sólido normal (n-H2) e parahi_

drogênio sólido (p-H2), o primeiro e segundo sobretons vibracionais do crto

deutério sólido (0-02) e a absorção do primeiro e segundo sobretons vibracio_

nais no hidrogênio deuterado solido (HD). Da correlação desses resultados

põde-se ver i f icar as propriedades que são comuns a todos isÕtopos e as que

são características de cada um. Ficou evidenciado que a principal forma de

desexcitação ocorre por relaxação não-radiativa e que esta ê rápida, ao con

t rãr io do que ocorre nos outros sólidos moleculares.

Para maior facilidade de lei tura este trabalho foi dividido em capítti

los , como descrito a seguir. No Capítulo I I é fe i to um apanhado geral da

teoria da absorção induzida por colisão e sua aplicabilidade aos hidroyênios

sólidos, bem como uma revisão da l i teratura dos estudos existentes sobre H2,

D2 e HD. Uma breve revisão da espectroscopia fotoacustica, mais especifica

mente a espectroscopia fotoacustica pulsada, assim como um estudo feito con

siderando-se a excitação fotoacustica na faixa de nanosegundos, para a sime_

t r i a c i l índr ica, são apresentados no Capítulo I I I . 0 equipamento util izado e

os métodos experimentais são descritos no Capítulo IV. E finalmente, no

Capítulo V são apresentados os resultados e conclusões obtidos como presente

estudo.



CAPITULO I I

TEORIA DA ABSORÇÃO INDUZIDA POR COLISÃO E SUA

APLICABILIDADE AOS HIDROGÊNIOS SÓLIDOS

I I . 1 . Introdução

Moléculas diatômicas homonucleares, taiscomoo hidrogênioeo deutêrio,
têm um centro de simetria no estado eletrônico fundamental e são portanto
inativas na absorção por dipolo rotacional ou vibracional. As restrições nas
transições rotacionais-vibracionais são suspensas quando duas moléculas coli
dem porque as interações intermoleculares induzem um momento de dipolo no par
de moléculas envolvido. Tais espectros, induzidos por colisão ou pressão,se
originam dos momentos de dipolo produzidos pela distorção da distribuição
eletrônica das moléculas interagindo mutuamente em colisões binãrias, terna
rias e de ordens mais altas. 0 dipolo induzido é modulado pela vibração e
rotação das moléculas envolvidas na colisão e também pelo seu movimento
translacional relativo, por causa de sua forte dependência com a separação
intermolecular.

0 espectro infravermelho induzido contém informação sobre as interações
e movimentos intermo1eculares, do mesmo modo que o espectro infravermelho
normal, contém informações sobre as propriedades intermoleculares correspcm
dentes.

II . 2. Propriedades Gerais dos Espectros Induzidos por Coli são10 '19 '"

As propriedades mais marcantes dos espectros induzidos por colisão são:

A) Oi zipzctioi ião, dz um modo geAot, muito cü<aioi pox ccuviada.cjA.tx

duAação da* coZiàõu (a duração da colisão aumenta quando a tanps:"?

tuva é abaixada). A-i zxcziàõu ião ai Zinhcu, da utjwjbjjta. &ina

devida* aoi compltxoò cie Van dzn. Waatb, e ai tiniiai dt £onon ze/io

noi zipectxciA de. moitta.!» na. £aòz

B) Pana moZzcalai dÁ.a.txjmiccu> homovucJLztvizi a xzg.ia de. izZzçãa fwia.cij_

not no Zipzcüio induzido é £J= ± 2 , ± 4 , . . . , ccmo .legue da ÚMtxia

doi momtivtoi de. dipoio induzidoi poK Xotação dzstcii molícul^i.

C) Uma vêz que oi momzntoi dz dipoio induzidos -ião pKcpiiidadii de

rfe moZé.cjuia.i quz zitãa inizAagindo, podzm vcevtvA t-.t>:ò <;_•..' i

r::.



dupZa* naò quais o* zstados Kotac-ionais e/ou vibiacior.ci* cie

moZzcuZa* do paA mudam num único ptwczs*o de nadLiaçãc. Pc"Muito, to

do* o* upzctfio* induzido* poK Jiotacão e tiotação-vib-xaccio contém

tanto tAan*içõz* *impZz* como tnan*icoi* dup£ítò. A ab-óc-tção di? .W-to

géVúo na Kzgião do 3? hanmônico (1.05 - 1.33 pm) áo^neceu o p-tõne-cto

exemplo cXaAo de unia tSu\n*ição dupla21: a banda comistz na jupe-tpo

A .̂ção de uma. banda, dzvido ã um hoAmônico putio, na qual a .tianh.Lção

vibíiadoncüL v= 2 •*• v= 0 ocowiz numa mole.cu.ta. de um fxux, emna ba>tcía

na quaJL ambas a& molzculaò z^eXuan a tAa/isição \+-0 yàruZ.ta.nzcwe.ntí.

Tian&içõ&i duplai também ocofuim na banda. ^undamzntaZ maò não são

tão apajvtntz!* pofi caaòa. da AupeApo^ção. LntfieXanto, ZZCLÒ dzvzm

Zevadaò m conta numa anãdüj>z. deXalhada da banda22. T-tü/ti^çctej

vtndo mudança* noò zòtadoò À.rJüvmoZzcuZaK<iA d?, maio dz duaò moiícu

Za& podem ocoifiiÁ. òomznte. a patàÀJi da. pa/itz não-adi.tíva dos mcmzntos

de. dipoZo induzÁÁoi e ainda não ionam obòzn.vad<ti.

V] Num inteAvaZo Zimitado dz baixai pàzòòõzi ga&oòaA, :,om?jitz

binãAÂjoíà [znvoZvzndo doiA coipoa) ião impontantu; òob ZÒÒCLÒ ccr.di

çõzò, a intznòidadz da banda dz abwição induzida po-t P-IÍMCÜ v&tia

quadnaticjxmzntz tom a dzn-Sidadz do gcu> e com o pfioduta icu

dzò paAciaib numa miòtufiú.. Uma zxcuòão ò&iia o z>spzc-txc dí

cão dz um gãò pu/io, ainda não dztzctado, quz vania cem o cubo da.

dznòidadz.

E) Um OÁpzzta intzxu^antz do* z.ipzc'A.0* induzido* pox coòcião 1 o

da ZatiQuAa. da* tna.MÍçõz* individuais *zn giandz. T**o í ;

quznda da cxwta dusiação da* coZi*ãt* z do p/u'clpio da inci.it.zza. dz

H&iòznbuAg. E**a tAan*icão induzida \langa) 5 *ia uaZidiuíi ui cen

tlnuo pfwvznizntz da *oma e *uhtsw.ção da* <aw.que.nci-1* v^ ± v^, ondz

vm é a íifizquinci.x moZzcuZax z hcv^ z o continuo da* ú

tico* iztatLva* do pan. znvoZvido na coZiião. Portanto, JU>

d&* na* /izgiõte de aZta e òa-txa &fizquhicia, pcuia yxtqulnci

cada* dz 7 Av em KzZação a vm z*tão /izlacionada* poi iura -iziaçio

BoZtzman da *zguintz

I (v m -Av) / I (% + Av) = exp (- Avhc / KT) ( I I . 1)

o quz dã uma a**ime,ttia caAacteAl*£íca ao peji^il cie ciida tM

A paMicipação da znzn%ia cinitica tizZativa no ptaces-ic cie ab*c-\ção

Ze.va também ã uma aczntuada va>iLaçcu> na d.istú.buicão da. ini^midadz

com a tmpznatuAa na banda ^undmzntaZ. Uma vzz quz a duAaçãc da

cottsão aum&Yvta ã mídida quz a tzmpeAO-tuAa é abaixada, a nxúa-íoAnu



>xa de. ama dada £nanA.Lção á-imimU. e a anim^tx.ia d^vida d hctaçac ríe

Bottzmann touna-òz maci p-xavinciada.

F) Ha doll, zh<úA.aò ma-xcarX^ dx piteòão tvx áL>>.üUhuição ae .intznyidadc

no pin-d-üL da banda fundamental. Euu t^&itoò &oxam e-iíadadcs pa-.a

uma inÍAtuna Ht - A*.}*O maÁA notãvzl cfeó doi* Z$ÍÂ£O*> e a divido nu

tomo 2 , que àt to>u\a. tmuXo aczntuada pa/ia rfeitò-úfaíf&i aJLtas,. 0 ie^uii

cio z^nito da px&b&ão é o cWieÀZanznto da linha S i ( / J pa-ta. dz,iMd.x

d(Lò aJLtaò. A diviòão no name Q e exp£x.cada como um H$ZAXO dz

aolÁAÂ.onal e o e/i-t/te^Cameyita cíaò linhar S, deu-taa ã

, podz 4 e/t Ã.ntWp)i&tado como um z^iXo de

G) Aá ££n/iai de (Jo«o«-zeAo HC/-Í vAptctAo* in^naviAmzlixo dos

znvoòjzndo tfux.n&Á.çõzA 0'íi.zniadoncuA ou. AotacÃxtnaU,^ òão

quaòe. que. Ánt?.<Aamíntz ao mticanL&ino de Indução poK quadteipoio, eu.

, aoi momeníoi de dipolo induzidos na& molículci.^ pela* campe*

e OÒ banda* de jonon a&itgadcu,, qut acompanham aò JLLnkca áz

(finon~zzna (relativamente fina3), pnovm dos motnuntoò de dÂpolo ia

duzÁdoò ptlaò ^oicajt intiXmolzcula/ie,!* i.iotswpiccL!>, e:n paMlzulan. LU

de òup&fifX)i-Líí:> ("overlap").

I I . 3. Forças IntermoTeculares e Momentos de Pi polo °'19'20

A força intermolecular e o roomento de dipolo induzido de um par ce

átomos de gás inerte ta l como He-Ar situam-se ao longo do eixo intermolecular,

R, e podem ser escritos da seguinte forma:

f (R) - fo (R) R

í (R) = Mo (R) R H ' 2 )

onde R= R / R. Há uma ambigüidade no sinal global das magnitudes fo(R) e uo(R)

por causa das ambigüidades na escolha de R e f . As característ icas qualitati_

vas das funções fo(R) e po(R) são mostradas na Figura I I . 1 .

A força fo(R) tem urna componente de longo alcance, que varia com R"7

(a dzpzndincln com R"8 paAa. d+AtáncÁM gtuindzò é igno>iadadz\j.ldo a tfaitoò dt.

KeXaAdamznto) e uma parte aproximadamente exponencial de curto alcance üe

sinal oposto,que aumenta indefinidamentequando R tende a zero por causa da rjí

pulsão Coulombiana entre os núcleos. 0 momento de dipolo induzido também possui

uma componente de longo alcance que varia com R"7, e uma parte de curto alcance

aproximadamente exponencial que pode ou não ter o mesmo sinal que a componente

de longo alcance, e que deve inverter-se para pequenos valores de R o
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FIGURA I I.I. CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA FORÇA INTERMODULAR, f, E DO
MOMENTO DE DIPOLO INDUZIDO, u , PARA UM PAR DE ÁTOMOS DE GÃS
INERTE19.

ã zero quando R= 0.
Quando uma das moléculas do par é uma molécula diatÔrnica, tal como . o

H2, o momento de dipolo induzido contem uma parte isotrópica dirigida ao loji
90 do eixo intermolecular e uma parte anisotrõpica que pode ter qualquer
orientação. 0 comportamento qualitativo das magnitudes dessas duas partes
do momento de dipolo e mostrado na Figura II.2. A parte isotrópica pode ser
representada por um modelo exp (-7) e a parte anisotrõpica de ordem mais
baixa por um modelo exp (-4). 0 termo R"1* de longo alcance 5 devido ao
mecanismo de indução por quadrupolo. A dependência com R"1* eventualmente
torna-se exponencial para valores de R pequenos, podendo ser de sinal igual
ou oposto ao da parte R"1*. As partes exponenciais dos momentos de dipolo
induzidos são devidas ao mecanismo de indução por superposição. Uma boa
aproximação consiste em se desprezar a parte de longo alcance da componente
isotrópica e as partes de curto alcance das componentes anisotrópicas , resul^
tando num modelo que i identificado como o modelo exp (-4).

II.4. Aplicabilidade da Teoria da Absorção Induzida por Colisão aos Hidroge-
nios Sólidos

.8 ( 10 » 2SII.4.1. Características Gerais dos Hidrogenios Sólidos

0 hidrogênio molecular sól ido, assirr, como o deutério e o t n t i o e as

combinações não homonucleares (HD, HT, DT, etc) ,são chamados coletivamente
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FIGURA II.2. PARTES ISOTROPICA E ANISOTRÕPICA DO MOMENTO DE DIPOLO INDUZIDO
NUM PAR DE MOLÉCULAS DE H2 GAS0S0

19.

de hidrogenios sólidos.
Todos os hidrogenios sólidos se cristalizam formando uma estrutura

hcp, sendo que o ponto de fusão varia entre 13 e 20 K (vet Tabe&i II.1.J.

TABELA II. 1. PONTO DE FUSÃO DOS HIDROGÊNIOS SÓLIDOS
27

MATERIAL

(99,8) p-H2

n-H?

o-H?

n-D*

(97,8) o-D2

HD

T f , « o ( K )

13,81

13,95

14,05

18,72

18,69

16,60



Eles sao os mais simples e fundamentais sólidos moleculares e apresentam
varias características que os distinguem dos outros sólidos moleculares. A
mais importante i que mesmo no sólido, os estados de rotor livre que descrevem
os movimentos rotacionais de uma molécula isolada praticamente nãosãodistor
cidos pelas interações com os vizinhos. Desse modo, o sólido pode ser visua
lizado como um arranjo periódico de moléculas que estão fracamente ligadas
aos pontos da rede e que estão rotacionando quase que livremente,de modo que
as propriedades rotacionais de uma única molécula podem ser descritas em ter
mos do número quântico rotacional J.

Essa situação incomum é uma consequincia do fato da constante rotacional
molecular ser grande (o momznlo dz irãAzia. z pzquzno) e das forças anisotró
picas serem fracas [dzvido a dLitu.buA.cac dz ca-rga moZzcaZaA QUOAZ e^5/u.ca
e cu> g/iande,i dü>ta.ncÀ.a& inteAmoZzcuZasieA zntlí v<.z<òih.oò macj ptoxÁma^[- 3,79Ã)
no sólido ã ptvnÁòão nuZa). 0 fato do potencial intermolecular isotrÕpico ser
fraco, aliado ã massa leve da molécula de hidrogênio, resulta numa energia e
movimento de ponto zero grandes, impondo que o hidrogênio,assim come o hélio,
seja tratado como um sólido quântico.

As propriedades dos hidrogênios sólidos podem ser entendidas tratando-
se o efeito das interações intermolecu!ares como uma pequena perturbação nas
propriedades das moléculas livres.

A pressão nula o hidrogênio ê altamente compressTvel ( canacteAlòtlca.
doi iÕZidoò quãnticoó}: uma pressão da ordem de - 10 kbar resulta numa
redução de 100% no volume, enquanto que num solido não quântico seria obtida
uma mudança de apenas uma pequena porcentagem.

Hi duas modificações das moléculas de hidrogênio chamadas ortohidrogê_
nio e parahidrogênio. A característica que diferencia essa . moléculas é a
orientação relativa do spin nuclear dos át. ios individuais. Uma troca das
variáveis orbitais dos dois núcleos numa molécula acarreta na substituição da
separação internucleir r* por -r. Na função de onda do orbital nuclear, a pa£
te vibracional permanece inalterada com essa substituição, uma vêz que ela
depende somente da magnitude de r, e a parte rotacional muda por um fator
(- 1) , a paridade dos harmônicos esféricos. Portanto a parte orbital da
função de onda nuclear é simétrica para J par e assimétrica para 0 ímpar.

Para o hidrogênio, o spin nuclear é S=1/2 , os núcleos são férmions e
a função de onda nuclear total deve ser assimétrica. Para J par a função spin
nuclear deve ser portanto assimétrica, ou seja, um singleto correspondente a
1= 0, e para J ímpar a função spin nuclear deve ser simétrica, ou seja, um
tripleto correspondente a 1= 1. Em outras palavras, moléculas de hidrogênio
com spins nucleares antiparalelos podem existir somente nos estados rotaci£
nais pares J= 0, 2, 4... e moléculas com spins nucleares paralelos podem exU
tir somente nos estados rotacionais ímpares J= 1, 3, 5... Não há restrições
nos estados vibracionais.



Para o deuterio, o spin nuclear é S= 1 , os núcleos são bõsonseafunçao

de onda nuclear total deve ser simétrica. Para J par a função spin nuclear

deve ser simétrica, correspondendo a 1= 0 ou 1= 2, e para J Tmpar o spin

nuclear deve ser 1. Portanto, moléculas de D;, com 1^ 0 ou 1= 2 podem exist i r

somente nos estados rotacionais pares e moléculas de De com 1= 1 semente nos

estados rotacionais ímpares.

Contrariamente ao H2 e o D2, os dois núcleos na molécula de HD são

distinguTveis e consequentemente não há nenhuma exigência quanto ã simetria

das funções de onda nucleares do HD. Portanto, no HD o spin nuclear total

pode ter seus dois valores possíveis 1/2 e 3/2 , em quaisquer estados rotacio

nais. A degenerescencia de um nível rotacional devida ao spin nuclear I é

chamada piso estatístico do níve l , uma vêz que ela determina, junto com o

fator de degenerescencia rotacional, 2J + 1 , e o fator Boltzmann apropriado,

a distribuição de equilíbrio das moléculas nos níveis rotacionais.

A espécie mais abundante em altas temperaturas é chamada orto e a menos

abundante e chamada para. Portanto, ortohidrogenio refere-se a moléculas con»

1= 1, J ímpar e um peso estatístico gs= 3, e parahidrogênio a 1= 0, J par e

gs= 1. Por outro lado, ortodeutério corresponde a 1= 0 ou 1= 2 ,Jpareg s = õ,

e paradeutério corresponde a 1= 1 , J ímpar e gs= 3. Em altas temperaturas a

razão de equilíbrio orto/parahidrogênio é portanto 3 : 1 , e orto / paradeucério

é 2 : 1 , e essas misturas são chamadas hidrogênio normal e deuterio normal (vet

T-ígu/ia 1 1 . 3 . e TabeZa. I I . Z . \ .

0 aspecto mais importante dessa relação entre os números quãnticos ro

tacional e de spin nas moléculas homonucleares é que transições entre estados

rotacionais com valores pares e ímpires de J exigem uma mudança definit iva na

orientação relativa dos spins nucleares. No H2 esses saltas do spin podem

ocorrer somente como resultado de campos magnéticos bem heterogêneose no D2,

como os núcleos do deuterio possuem momentos de quadrupolo elétr icos, esses

saltos também podem ocorrer por meio de campos elétricos bem heterogêneos.

Transições d o t i p o A J = ± l , ± 3 , . . . , AI = ± 1 são chamadas processos de

conversão e a transformação resultante das duas espécies, umas nas outras, é

chamada conversão orto-para. Em moléculas isoladas essas transições podem

ocorrer, em principia, por processos d? radiação de octopolo elétrico ou qua

drupolo magnético, mas o tempo de vida é tão longo que pode-se considerar

essas transições como rigorosamente proibidas.

Em sistemas de moléculas interagindo entre s i , a interação intermolecu

la r , e em particular a interação de dipolo magnético entre spins nucleares de

moléculas vizinhas podí- dar origem a processos de conversão. Em gases puros,

na densidade normal, esta conversão intrínseca é muito lenta, cerca del,'» por

semana no H2 e menos que 1% por ano no Dt. A conversão é acelerada considera

velmente na presença de impurezas paramagnéticas, sendo o catalizacior

magnético Apac.hi,ã base de si l icato de níquel, o mais eficiente.
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FIGURA II.3. SIMETRIA, ORIENTAÇÃO DO SPIN NUCLEAR E PESO ESTATÍSTICO DOS

PRIMEIROS NlVEIS ROTACIONAIS DO H2 e Dt NO ESTADO FUNDAMENTALS

ESCALA DE ENERGIA É DIFERENTE PARA O H2 E O D2. O COMPRIMENTO

DAS SETAS REPRESENTANDO O SPIN NUCLEAR NA"O E UMA MEDIDA DA MAG

NITUDE DO SPIN NUCLEAR. OS PESOS ESTATÍSTICOS SAO ESCRITOS COMO

PRODUTOS DAS PARTES DEVIDAS AO SPIN NUCLEAR E S J.K

TABELA II.2. COMBINAÇÕES PERMITIDAS DOS ESTADOS DE SPIN NUCLEAR E ESTADOS

ROTACIONAIS PARA O HIDROGÊNIO E DEUTERIO.EAS DESIGNAÇÕES ORTO-

PARA. ASSIMtTRICA l ABREVIADA POR AS E SIMÉTRICA POR S, I E O

SPIN NUCLEAR MOLECULAR TOTAL E J E O NUMERO QUÃNTICO ROTACIONAL.8

MOLÉCULA E
SPIN DO
NUCLEON

HIDROGÊNIO

IN - V 2

DEUTERIO

I N . 1

estado

simetria

estado

simetria

estado

simetria

estado

simetria

*mol

0

AS

1

S

1

AS

0,2

S

J

par

S

ímpar

A3

impar

AS

par

S

-

AS

-

AS

-

S

-

s

PESO
NUCLEAR

91

-

1

-

3

-

3

-

6

DESIGNAÇÃO

para

-

orto

-

para

-

orto

-



A principal conclusão ê que as rroàifi cações or— c- par.} do \\2 o do ').
são espécies metaestãveis qus em muitas experiências LJ ;.t - s-sr vist.is cc i"
moléculas distintas e estáveis. A baixas temperaturas, • "ír£»c*.erísticks dos
sólidos, e ã pressões não muito a l t as , scirente os nv."o?is J= 1 e 0- 0 estJo
consideravelmente ocupados. Nestes casos, os sólidos consistem de misturas c!
moléculas esfericamente sim?:.icas, que são como átomo.- de gás inerte, c :no
leculas nos vários estados J= 1 que são esferóides achatados ou alongados ..
que estão rodeados por campos de quadrupo"!o elétrico e int*ir\igem com rs mo"-:
cuias vizinhas por meio das forças intermoleculares anisotrõpicas.

O espectro da região do infravermelho do parahidrogênio sólido caracte
riza-se por uma estrutura onde aparecan varias linhas bem definidas que são
acompanhadas por bandas de absorção relativamente largas. Essas bandas largas
foram interpretadas como sendo provenientes de transições rvts qu-jis a abso_r
ção de um fóton e acompanhada pela emissão de um ou mais fonons. Elas são
chamadas de bandas de fonons do espectro infravermelho e as linhas finas são
identificadas como as linhas de fonon zero correspondentes.

Como já foi dito anteriormente, os espectros induzidos por pressão são
em geral muito difusos, basicamente porqii? o tempo de vida do dipolo induzi^
do i muito curto. Entretanto, o momento de inércia I da molécula de H2 é
relativamente pequeno, sendo a constante rotacional (B= ft/8 ~2 c I ~ 60 cm"1)
suficientemente grande para dar uma certa separação aos vários componentes
rotacionais de uma banda. Portanto, a estrutura de bandas do hidrogênio é
delineada mais claramente do que em outrss moléculas.

II.4.2. Interações Intermolecular "_>* >10 »23

Na fase gasosa do hidrogênio, para densidades baixas, as interações iji
termoleculares podem ser descritas como una soma de interações de pares de
moléculas. Uma vez que as propriedades individuais das moléculas não são
praticamente alteradas quando no estado sólido, as interações dos pares no
sólido podem ser representadas pela interação entre um par i.;olado,com peque
nas correções relativas aos efeitos ambientais.

Na Hamiltoniana para um sistema de duas ou mais noleculas de hidrogênio
é lecessãrio levar-se em conta apenas a "interação Coulombiana entre todos os
núcleos e elétrons. A interação instantânea total para uma dada configuração
de todas as partículas do sistema é portanto uma função simples e conhecida
dns coordenadas das partículas, mas não é possível se fazer uma separação
distinta dessa energia numa parte intra-^olecular e outra inter-molecular,
porque não há uma maneira única de se atribuir um dado elétron a uma determ^
nada molécula.

A quantidade de interesse é o valor esperado da energia total dosirf;»ma
sobre o estado fundamental eletrônico das moléculas que estão interagindo .
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Espera-se que os efeitos não adiablticos, provenientes da mistura dos d if ere£

tes estados eletrônicos, sejam pequenos uma vez que esses efeitos são pequ*í

nos nas moléculas isoladas. A interação intermolecular pode, portanto, ser

definida em termos da energia total do sistema no estado eletrônico mais bai

xo para núcleos fixos {"clampíd tw.cZz.i"), o que ê chamado de aproximação Born-

Oppenheimer.

Para duas moléculas, ou melhor, para um sistema de 4 núcleose4 elitro

no, essa energia, E o, é uma função de 6 variáveis, a saber, as 12 coordenadas

menos as 3 coordenadas do centro de massa e os 3 ângulos de Euler que especi

ficam a posição e a orientação do sistema no espaço, com os quais ED não

apresenta dependência. Portanto, esta energia pode ser descrita como uma

hipersuperficie num espaço abstrato de dimensão sete e esta superfície é

chamada de superfície da energia potencial total do sistema.

As forças que agem nos núcleos numa dada configuração são determinadas

pelos gradientes desta superfície e na aproximação Bom-Oppenheimer Eo age

como a energia potencial na equação de onda para o movimento nuclear.A super

ficie potencial, como definida aqui, é idêntica para os vários isotopos, mas

as equações de onda nucleares são diferentes por causa das diferentes massas

dos núcleos e portanto as várias interações efetivas apresentam pequenos efei_

tos isotopicos.

0 conjunto de variáveis padrão para duas moléculas e dado por

X= (ri,r2, Qi, Ô2> $, R) , mostrado na Figura II.4. 0 eixo intennolecular
->• - > _ _ _ _

R= R12 conecta os pontos médios entre os dois núcleos das duas moléculas e

<í>= <í>2 - $i. Apesar de Eo depender somente de $, em geral e conveniente

utilizar-se $1 e $2 separadamente e indicar as orientações das moléculas, com

relação ao sistema possuindo o eixo z ao longo de R, por wi= (8 i , $1) e

W2= (Q2» $2)- As quantidades correspondentes, relativas a um sistema arbitra
- * • * • ~ y

rio fixo no espaço, são indicadas por n l t e fÍ2, e a orientação de R nesse
- * • - * •

sistema é indicada por ü = Qu . As propriedades do par, tais como a energia

total Eo, podem portanto aparecer de três maneiras equivalentes:

A (X)= A (ri, r 2 1 U Í , U2, R) • A (ra, rt, Ült í!2, R) (II.3)
-> ->

onde R= (R, n).

Para valores grandes de R, a energia total, Eo(X),queéigual a energia

dos elétrons no estado mais baixo para a configuração fixada X, mais a

energia repulsiva de Coulomb dos núcleos, reduz-se ã soma das energias das

moléculas livres,

Eo (ri, r2, coi, Z2, °>) = eoirx) + eo(r2) (II.4)
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FIGURA 11.4. CONJUNTO DE VARIÁVEIS PADRÃO PARA UM PAR DE MOLÉCULAS DrATS.MICAS
HOMONUCLEARES (ref. 10)

v«t (i)

V<0 (I)

(o)

II)

(b)

FIGURA I I . 5 . NTVEIS V= 0 , J=» 0 e v» 1 , J« 0 DE UMA TOLcCULA ISOLADA {?.)
UM CRISTAL DE N MOLÉCULAS (b) iref. 10) .

c:
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onde Eo(r) i definido pela equação de onda para núcleos fixos

Ho * „ ( x ; f ) = en (r) 0n (x; r ) ( I I .5)

Portanto define-se o potencial internalecu!ar V (X) como:

V (X) = EB(X) - EoCrJ - £ a ( r 2 ) ( I I .5)

que tem a propriedade de tender a zero quando R * «>. Ê mais conveniente usar

para a energia uma referência constante, para a qual escolhemos 2 co(re) ,

onde re= 1,40 u.a. i a separação de equilíbrio. Da mesma forma, define-se o

potencial t o t a l , 0 (X), como:

0 (X) = Eo(x) - 2 e»(re) = V (X) + M n ) + U0(r2) ( I I .7)

onde: U0(r) = eo(r) - eo(re) ( I I .8)

e o potencial intramolecular de uma molécula l i v re . Para rx= r2= re os dois

potenciais são idênticos, ou seja, V = 0e .

0 potencial V (X) pode ser decomposto em varias partes:

AniicCiôpica;

VÁ.b/uioiana£ e
Roíacicnal-vibiacionat.

V (X) = V,(R) + A (3x, Z2, R) + F ( r a , r 2 , R) + M ( r j , r 2 , Z1,Z2, R)

( I I .9 )

Vo é o potencial isotrõpico para separações de equilíbrio não perturbadas
n = ra= re,

V.ÍR) = <V(r e, re, Si, u2» R)> (11.10)

onde < > indica uma media sobre todos valores de 3i eiü2. 0 termo aniiOtrÓpico

e definido como:

A {Zx, Z2t R) « V (re, re, wi, 2 2 i R) - V0(R), (II.U)

o termo vibracional como:



15

F ( r x , rit R) - < V ( n , re, £x , £ 2 , R) > - v, ( r ) (II.12)

e o termo rotr'cional-vibracional é formado pelos termos remanescentes,

M ( r i , r2, w i , tü2, R) = V (x) - V ( r e , re, u i t £2,R) -

- < 1[n, n , u i , U2, R) >+V0(R) ( I I . 13)

Os termos dependentes das coordenadas internas satisfazem as condições:

F (re > re) = <A(cux, u2) > = M ( r e , re>

= < M(ri, r 2 , Zi Z2) >=0 (11.14)

onde, por brevidade, cmitiu-se o R. A decomposição apresentada na equa

ção ( I I .9 ) é definida unicamente pelas equações (11.10) e (11.14).

Um esquem» alternativo para a decomposição do potencial ocorre naturaj[

mente quando os efeitos da interação nos estados rotacionais - vibracionais

das moléculas são tratados pela teoria de perturbação. Neste caso, os eletne^

tos de matriz da interação entre os estados rotacionais-vibracionais não

perturbados aparecem, levando ã decomposição do potencial de modo similar ao

fei to aqui, sendo que a principal diferença nesta decomposição alternativa é

que o valor de uma função em r= re e substituído pelo valor esperado dessa

função sobre o movimento vibracional de ponto zero.

As partes anisotrõpica e vibracional podem ainda ser decompostas cm

termos devidos ã molécula isolada e ao acoplamento escrevenco-se:

F ( r x , r2) = Fx ( n ) + Fi (r2) + F? ( n , rt) (11.15)

onde:

Fi(r)= F ( r , re) = F ( r e , r) (11.15)

F* (n. , r 2 ) = F ( n , r a ) - F (rltre) - F ( r e , r j (11.17)

de modo que:

Fx (re ) - Ft ( r e , rt) = F2 (rx> re) = 0 (11.18)

e do mesmo modo para a parte anisotrÓpica

A (ui ,W2) = Ax (wx) + Ai (11)2) •»• Az ( u ) i , tu?) (11.19)
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A decomposição da parte rotacional-vibracionai M contem cinco ao invés
de trêi termos diferentes, mas esses não serão escritos explicitamente. A ra
zão para a decomposição do potencial do modo indicado aqui éque os diferentes
termos tem efeitos diferentes nos estados rotacionais-vibracionais. 0 termo
Fi produz deslocamentos nos nTveis rotacionais-vibracionais das moléculas,
e em particular nos espectros infravermelho e Raman dos sólidos, que para os

nTveis mais baixos podem ser calculados pela teoria da perturbação ou utili
10 ~

zando-se o modelo de Dunham . 0 termo F2 acopla os movimentos vi bracionai s em
moléculas vizinhas, e no solido i responsável pelo desdobramento dos nTveis
vibracionais em bandas de energia vibracionais. 0 termo Fx da origem também
a um efeito isotrõpico na interação efetiva entre moléculas no estado vibra
cional fundamental2a , e seu efeito no movimento vibracionai de ponto zero caz
uma contribuição apreciável para a energia coesiva dos sõlidos.

Num sistema contendo três ou mais moléculas ocorrem interações não
aditivas. Indicando-se o potencial V(X) (Equação II.9) de um par de moléculas
i,j por V-jj, a energia de interação total das três moléculas pode ser escri^
ta da seguinte forma:

V(í)= Vi2 + V M + V3i + Vx23 (11.20)

onde V123 e a interação não aditiva de 3 corpos, e definições similares se
mantém para agrupamentos maiores de moléculas. A parte nao-aditiva da intera
çao é , em geral, pequena comparada com a interação aditiva to ta l , sendo no
máximo 10%. A componente de longo alcance de V123 é a interação Axel rod -
Teller-Muto que foi estudada em detalhes para átomos , mas pouco se sabe a
respeito da componente de curto alcance das forças não-aditivas.

A energia potencial de um par de moléculas divide-se, em geral, nuna
parte atrativa de longo alcance, uma parte intermediária euna parte repulsiva
de curto alcance, correspondendo respectivamente a valores grandes, interna
diários e pequenos da separação intermolecular R. A parte de longo alcance
corresponde a região de R onde as nuvens eletrônicas das moléculas não se
sobrepõem consideravelmente; a parte intermediária corresponde ã região 30
redor do mínimo do potencial, onde a superposição é significativa mas pequena
e a parte de curto alcance caracteriza-se por uma grande superposição e é
dominada pelas forças de superposição repulsivas e as forças de troca e re
pulsão Coulombiana dos núcleos.

As forças de longo alcance entre duas moléculas provém da interação d»
uma molécula com os campos de multipolo criados pela outra molécula, e podem

ser tratadas pela teoria de perturbação. Em primeira ordem, os campos cie
multipolo são aqueles das moléculas não perturbadas. Para uma dada confijur^
ção nuclear, esses campos consistem de uma componente estacionaria e ••••'•'*

componente flutuante. 0 campo estacionário provém dos momentos de multijob
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permanentes e em primeira orden dão origem a interações mui t i polo - multipolo

puramente anisotrõpicas. Em segunda ordem, a polarização das moléculas pelos

campos de multipolo leva a interações de indução e dispersão. Numa notação

simplif icada, a perturbaçãc na energia do estado fundamental de um par de

moléculas é dada por:

AEoo= < OOJVdOO > - I I < r s l V c l Q 0 > | \ . . . ( H . 2 1 )
rs t rs _ too

onde r e s referem-se aos estados eletrônicos excitados e Vc e a interação

Coulombiana tota l entre as moléculas» que pode ser expandida numa série de

multipolos:

R1 R" R5

No primeiro termo da Equação (11.21) ficam somente os multipolos pe£
manentes e, para moléculas de hidrogênio, as partes mais importantes são as
interações quddrupolo-quadrupolo elétrico (QQE) e quadrupolo-hexadecapoio
elétrico (QHE), que variam com FT5 e R"7 respectivamente. Mo segundo termo da
Equação (11.21) os termos com rs 0 ou s= 0 dão origem ã energia de indução
-1/2 a < E >2, devida i polarização de uma molécula pelo campo dos momentos
de multipolo permanentes da outra molécula, variando com R"8 para indução
quadrupolar. Para um par de moléculas, esta interação é geralmente desprezT
vel, mas no solido o mecanismo de indução da origem a importantes efeitos de
3 corpos. Finalmente, os termos com ambos, r e s 4- 0 fornecem a energia de
dispersão devida aos campos de multipolo flutuantes. 0 termo de dispersão
mais importante é sempre o termo dipolo-dipolo que varia com R~s, eos termos
de ordem superior variam com R"8, R"10,etc.

De acordo com o procedimento seguido por Van Kranendonk , a interação
quadrupolo-quadrupolo para duas moléculas diatõmicas pode ser escrita das
seguintes formas:

V22= e22(R) Z C (224; mm) C2fn {Zi) C2jjj (S2) =
mn

= 5 e*V (R) £ am C2m fo) <£, (3,)

onde am i am (4) = (1, "4, 6, '4, 1),

e a constante de acoplamento quadrupolar, e
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•! > = * (2) c £) (3) S

C Ui I lz\ 0 0 0) C

onde d o) = sen 8 d 6 d <{> e C Ux .£ £ 2 ; nu m m2) sao os coeficientes de
Clebsh-Gordan.

A interação do momento de quadrupolo da molécula 1 com o momento de
hexadecapolo da molécula 2 e dada por:

V2.,= e2^(R) I C (246; in m> C2m (wi) Cft (w2) (11.25)
m

onde e» (R) = 3 (55)1/z Qa ( n ) Q* ( r j / R7

e a interação hexadecapolo-hexadecapolo e dada por uma expressão similar en
volvendo C (448; m m), etc.

As interacues (11.23) e (11.25) não contém partes "Isotrõpiicas e con
tribuem somente para as partes anisotrõpicas e mistas, A e H, definidas na
Equação (II .9) .

A interação de dispersão de longo alcance contribui, em princTpio ,
para todas as partes do potencial Y(X), mas a principal contribuição desta
interação e isotropica e da forma:

DISP
Vo 'R) =• - (C6 R"6 + Ca R'8 + C10R"10+ . . . ) (11.26)

onde os termos individuais correspondem a interações de dipolo-dipolo ^
do, dipolo-quadrupolo, etc.

Para pequenas separações intermoleculares, a teoria áe perturbação ,
tão bem sucedida no cálculo de interações de longo alcance, não pode ser
usada. Entretanto, em virtude da simplicidade relativa das moléculas, foi
possível realizar-se recentemente os chamados cálculos a partir de primeiros
princípios da energia das duas moléculas de hidrogênio em interação, tendo
sido obtidos valores notadamente precisos da energia de interação no interva
Io 2.5 ~ R - 5.0 bohr. Esses resultados baseiam-se num calculo varíacional da
energia do estado fundamental de um sistema de 4 elétrons movendo-se no campo
de 4 núcleos fixos [clmpzd"). As interações,que são essencialmente expone/i
ciais nesta região, começam a cair bem mais rapidamente para separações iji
termoleçulares maiores que ~ 4,5 bohr, refletindo a crescente importância das
forças de dispersão atrativas. Para uma dada geometria p, esses potenciais
podem ser representados analiticamente pela forma repulsiva,

*rP
ep

 = e x p ( a p + 6p R " Yp R2)



20

II.4.3. Excitações Vibracionais Puras8 ' "

I I . 4 . 3 . 1 . Perturbações numa Molécula Isolada

Considerando-se un. cr is ta l constituído por N moléculas com os centros

de massa fixos nos pontos Rj de uma rede hexagonal compacta e assumindo-se

interações aditivas par a par, energia de interação total e igual a:

onde V-- 5 o potencial do par.
* J

A parte isotrÕpica do potencial para r i= rz= re, definida por:

Vo(R) " < V ( r e , re , wx , w2, R) > (11.29)

na"o afeta os estados rotacionais-vibracionais das moléculas e depende somente

da separação intennolecular. 0 valor total desta interação numa rede r ígida,

ordenada, 5 dado por:

N
Vo = Z Vo(Rij ) - N Z Vo(Rij) - N Z Vo (Rp) ( 1 1 . 3 0 )

P

onde Z1 indica uma som» sobre todas separações intermoleculares a par t i r de

uma molécula central numa ride in f in i ta . 0 valor médio do potencial Vo

sobre as vibrações da rede dã a principal contribuição para a energia coe_

siva e a equação-de-estado do sólido, e a dependência de Vo cornos deslocameji

tos das moléculas de suas posições de equilíbrio determina a dinâmica das

vibrações da rede.

As partes vibracional e anisotrõpica remanescentes do potencial (II.9)

perturbam eu estados rotacionais-vibracionais das moléculas e são,portanto,

de grande interesse em conexão com as propriedades espectroscopicas dos sõlj

dos. A propriedade mais t ípica dos hidrogênios sólidos, a pressões não muito

al tas, é que essas interações são fracas comparadas com as separações entre

os níveis rotacionais-vibracionais não perturbados. Como resultado, os novĵ

mentos rotacio.-iais e vibracionais internos das moléculas no solido são l ivres,

no sentido de que os números quãnticos rotacionais e vibracionais J e v

permanecem bons números quãnticos. Desse modo, no estado fundamental do p?ra-

H2, orto-D2 e HD, todas as moléculas estão no estado J= C e a mistura de

estados com J ^ 0 no estado fundamental é muito pequena.



21

A parte mais importante da interação vibracional (11.12) é devida aos

termos Fx de uma molécula isolada definidos na Equação (11.16). No solido,

esta interação produz deslocamentos dos níveis rotacionais-vibracionais da

ordem de 10 cm"1 em densidades normais, e esta perturbação deve ser introdu

zida primeiro. 0 alargamento dos níveis resultantes do termo de acoplamento

F8 definido pela Equação (11.17) em bandas de energia é um efeito secundário

e deve ser introduzido depois de Fj.

A perturbação total devida aos termos de uma molécula isolada ê igual

a:

N
Vi = Z Vi (ri) (11.31)

onde:

Vi ( n ) = Z Fi (r|, R,j) (11.32)

Uma interação da forma (11.31), envolvendo uma soma de termos, cada um depeji
dendo das coordenadas internas de uma molécula, é chamada interação de campo
cristalino. Tais interações mudam o potencial intramolecular efetivo das iro
leculas e as funções de onda rotacionais-vibracionais, mas as funções de onda
do sistema como um todo permanecem produtos de funções de onda das moléculas
individuais. Para os níveis mais baixos, v<2, essas perturbações podem ser
calculadas com o auxTlio do modelo de Dunham .

II .4.3.2. Bandas de Energia Vibracionais10

Para mostrar as bandas de energia vibracionais na sua forma mais sim
pies, considera-se um cristal de N moléculas, todas no estado rotacional J=0
e ignora-se as vibrações da rede. No estado fundamental |0>, todas as molécu
Ias estão no estado vibracional mais baixo, vi = 0, e este estado caracteriza-
se pelo anulamento do número quãntico vibracional to ta l , v= 0, onde:

N
v = £ vi (11.33)

0 estado | 0> não é degenerado e tem a função de onda:

N
< xi ... xM I 0 > = H 4>o (XÍ) (11.34)

onde í>o e a função de onda v= 0, J= 0 de uma molécula no campo cristalino
(11.32). 0 primeiro nível vibracional excitado corresponde a v= 1 e possui
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degenerescência N, uma vêz que a^excitação v= 1 pode estar localizada sni qual
quer uma das N moléculas. Seja |R-j > o estado no qual a excitação está
lizada na molécula situada em Ri. A função de onda desse estado ê:

xN | ̂ > = $1 (xi) II í>0 (XJ) (11.35)

onde *i é a função de onda de uma molécula com v= 1, J= 0, e os N estados
em (11.35), correspondendo a i= 1, ..., N, formam um conjunto ortonormal com
pleto no multipleto v= 1. Para v= 2 hã dois níveis, un inferior, com degene
rescencia N, correspondendo i presença de uma excitação v= 2, e um nível
superior, com degenerescência - j - N (N-l) correspondendo ã duas excitações
v= 1 em moléculas diferentes.

Introduz-se então, como perturbação, a interação de acoplamento vibra

cional t o t a l :

N
V» = Z F2 ( X Í , X j , Rij) (11.36)

i < j l

onde F.j é definido pela Equação (11.17). A part i r da expansão de F2 numa

serie de potências das coordenadas vibracionais, x= (r - re)/re, vê-se que

V2 tem elementos de matriz tanto dentro como entre os multipletos pertencer»

tes a diferentes valores de v. Os elementos de matriz entre estados em

diferentes multipletos são da ordem de 0.1 cm"1, enquanto que a separação

entre as energias nao perturbadas e da ordem de 10 cm , e portanto a mi$tu

ra de estados pertencentes a diferentes valores de v é desprezível.Portanto,

v permanece um üom numero quântico na presença do acoplamento (II.36)e,nesta

interpretação, a vibração das moléculas no sólido é l i v re . Os elementos de

matriz de V2 dentro do multipleto v= 1 removem a degenerescência de ordem n

do nível v= 1 , desdobrando esse nível numa banda de energia quase-contínua ,

como mostrado na Figura I I . 5 . 0 elemento de matriz

< Rj | Vz j Ri > = < I J O Í | F a ( x i , X J , Rij) | 0 j l i> - ( -J /2 )c ' (R i j )

(11 .37)

e chamado elemento de matriz de salto, uma vêz que ele e igual ãamplitudeda

probabilidade de uma excitação localizada inicialmente em Ri saltar para Rj.

A principal contribuição para o elemento de matriz vem da interação de d i ^

persão, e a função e1 (Ri j) definida pela Equação (11.37) cai com fijj"6 ã

medida que Rij aumenta. Portanto esses saltos ocorrem principalmente entre

vizinhos mais próximos.

— 9 » 10

II,4.4. Excitações Rotacionais nos Sólidos J- 0

A propriedade mais típica dos hicirogênios sólidos é que a interação



23

intermolecular anisotrõpica não mistura, de modo considerável estados corres

pondentes a diferentes valores do número quãntico rotacional J= I J i , que

portanto permenece um bom número quãntico no sólido, pelo menos para pressões

baixas. 0 principal efeito da interação entre as moliculas é levantar a dege

nerescência dos níveis rotacionais excitados alargando-os em bandasde energia

rotacionais. Nessas bandas, os estados são caracterizados por um vetor de onda

e um índice de polarização, e correspondem a excitações rotacionaisquesaltam,

os rotons. No H2 e Da sõlidos, esses rotons são quase-partTculas com spin

2, 4 , . . . , enquanto que no HD sólido podem ocorrer rotons tanto com spin par

como com spin impar.

Consideremos então o efeito da interação intermolecular nos estados

rotacionais puros do sólido. Nesses estados todas as moléculas estão no estado

vibracional v= 0, e nós nos restringiremos aos estados rotacionais J=0,1 e 2.

Haverá contribuições do campo cristal ino e do termo anisotrõpico.

Considera-se inicialmente o efeito do campo cristal ino,na ausência do

termo de interação quadrupoio-quadrupoio e lét r ico, de modo que podemos assjj

mir que as excitações rotacionais estão completamente localizadas.

A Hamiltoniana que governa o movimento rotacional das moléculas no

sól ido, assumindo-se interações aditivas dos pares, i dada por:

-*• -y -*•

H= Ho + Z A (Q. , fl., R Ü ) = Ho + Hi (I I .38)
1 J J

onde A é o potencial anisotrõpico do par definido pelas Equações (11.11) e
(11.19), e SÍj indica a orientação da molécula i com relação a um sistema de
coordenadas comum a todas moléculas. Ho é a Hamiltoniana do movimentorotacio_
nal não perturbado, na qual está incluída a interação vibracional de molécula
isolada (11.31). Os autovalores rotacionais de Ho no estado vibracional fun
damental são dados por:

N N , t m m
Z í' = hc Z E Y1 ( ' / ) J i (Ji + 1) (11.39)

i=l OJi i=l im tm

onde as quantidades AY» * Yl - Y» são as perturbações nas constantes
espectroscõpicas das moléculas devidas ã interação (11.31). Os termos de
molécula isolada Ai na Equação (11.19) para o potencial anisotrõpico do par
dão origem a uma interação de campo cristalino Vc que remove parcialmente a
degenerescincia dos níveis J 4 0. 0 número de níveis resultante e as proprie
dades de transformação das funções de onda por simetria local da rede podem
ser encontrados com o auxTlio da teoria de grupo. A função Vc (ü) pode ser
expandida em termos dos harmônicos esféricos Y^m (P.). Por causa do caracter
homonuclear da molécula central (Ha ou D 2 ) , aparecem somente os termos coir
respondentes a t par, e uma vêz que nos restringimos aos estados rotacionais
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J= 0,1 e 2 , é necessário considerar somente os termos 1= 2 e ̂ =4. Finalmente,
por causa da simetria pontual da estrutura h c p , aparecem somente os termos
com m= 0. Portanto, a função Vc (ft) pode ser escrita da seguinte forma:

Vc (ft) = sac (4TT/5) '* Y2o(íi) + £HC (4:r/9)'* YM> (a) (11.40)

onde ezc e e<»c são constantes. O termo t= 2 provém da interação anisotropica
29 —

de Van der Waals com £= 2, entre as moléculas. Numa ride de estrutura hcp,
a soma desta interação sobre os doze vizinhos se anula. Entretanto, o hidro
gênio solido ê sensivelmente expandido pelas vibrações de ponto zero da rede
e, por causa da anisotropia das propriedades elásticas do cristal, espera-se
que essa expansão não seja perfeitamente isotrõpica. 0 resultado é um desvio
uniforme da razão dos eixos (c/a) do valor (8/3)'*, característico de uma
estrutura h c p , o que leva a um valor de e2c diferente de zero. Uma segunda
contribuição para e2c

 vem da distorção local da ride, resultante do acopiamen
to entre o movimento rotacional das moléculas e as vibrações da ride . Essas
duas contribuições para e2c são de mesma ordem de magnitude mas de sinais
opostos, de modo que o valor resultante de E2c é muito pequeno. 0 termo e.,c
da Equação (11.40) provem das forças anisotrópicas de Van der Waals com£= 4.
Este termo não se anula quando somado sobre os doze vizinhos numa ride hcp,
portanto a constante e-,ç é maior que £20

0 efeito da interação (11.40) nos estados rotacionais localizados pode
ser calculado facilmente. Os autoestados são os estados |Jm>, onde m se
refere ao eixo hexagonal, e os autovalores de Vc são dados por:

Ec (Jm) = l E . C (J£J; 000) C (J£J; m O m ) (11.41)
1=2 4

onde os Cs são coeficientes de Clebsh-Gordan. Além do desdobramento
{"•bp&üUxng") (11.41), que deixa a energia média inalterada, os níveis rota
cionais sofrem um desvio resultante da auto-energia dos estados rotacionais
devido ao acoplamento com as vibrações da rede. Esse efeito foi discutido por
Van Kranendonk e Sears23 e o deslocamento resultante na energia é dado por:

Es (J) 5 Vs Z Es (J,m) = - e LLÜL+JJ (n.42)
m s 2(2J - 1) (2J + 3)

A constante z$ foi calculada por Van Kranendonk e e da ordem de 1 cm"1.
Agora, ignora-se a interação (11.40), ou seja, considera-se rotons

livres. No estado fundamental |0> de um cristal de para-H2, orto-D2 ou HO
puro, todas as moléculas estão no estado rotacional fundamental, Ji= 0, e
este estado não é degenerado e tem a função de onda:

H n N
> f00
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No para-Ha e orto-Dj os estados rotacior.ais excitados individualmente corres

pondem a J= 2, 4» . . . . enquanto que no HD são possíveis todos os valores de

J= 1 , 2 , 3, . . . , . Considera-se inicialmente a banda J= 2 no H, ou üt , indi

cando-se as diferenças nos outros casos.
• * " " * •

Seja I 2m, Ri > o estado no qual a molécula em Ri está no estado ro

tacional J= 2 , úz= m, onde m= 2 , 1 , . . . » ~2 , e todas as outras moléculas

estão no estado fundamental. A função de onda desse estado é:

rN. i) n foo(rj)
j£i

(II .44)

Esses 5N estados são autoestados da Hamiltoniana rotacional Ho das moléculas
que não estão interagindo e formam um conjunto ortonormal completo no sub-
espaço S^ Ji= 2 com uma energia de excitação igual a:

()
-3 [(2 C01 + C

1X

()
C u u3 (II .45)

onde AE ê a energia de excitação da molécula l i v r e e o termo de correção

é devido ã interação de campo c r i s t a l i n o . Os C ĵ? são dados pela Tabela 113.

TABELA I I . 3 . OS COEFICIENTES

EM cm"1 ."

(n)
DEFINIDOS NA EQUAÇÃO (11.45) PARA 0 H, ,

£

2

0

0

1
3

0

1
0

1
0

= 1

4,16

3.37

0,85

o.n
-0,31

2

23,1

-

6,94

0,53

0,74

3

20,3

-

2,37

0,28

2,19

4

5,1
-

1,26

-

2,64

5

-

-

-

1,31

6

-

-

-

-0,23

Para o H2 , AE = 354,4 cm * e a magnitude do termo de correção a pressão

zero é cerca de -0.6 cm"1.

Na presença da interação anisotropica H, definida na Equação (11.38),

os estados de ordem zero podem ser escr i tos da forma:

N + 2
> - Z Z Um (R i ) | 2 m , Ri >

i = l m="2
ÍH.4Ó)

onde Um (Ri) I a função de onda que descreve o movimento de salto da excita
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ção J= 2 através da rede. Essa função de onda carrega um índice de spin m, e

|Um (R-j)| i a probabilidade no estado | > de se encontrar a excitação J=2 na

molécula em R\ com J-jz= m. A equação de onda para Um (R^), obtida de Hi| > =

= E | > e da Equação (11.46), é dada por:

Z < 2ro,Ri I Hi | 2 n , R j > Un (Rj) = E Um (Ri) (11.47)
j n

onde E é a energia na banda J= 2 medida a p a r t i r da origem da banda (11.39).

A principal contribuição para os elementos de matriz na Equação (11.47) vem

da interação quadrupolo-quadrupolo e l é t r i co . Desprezando-se todas as outras

interações anisot rõpicas , obtem-se a p a r t i r das Equações (11.23) e (11.47) ;

2m, Ri| Hi | 2n ,R j > = <2m,Ri | VQQE | 2n ,Rj

onde:

e:

Snn

Cn,n= (70) '* (-1) C (224; ran) ( I I . 49)

eo2= [ < 00 | Q(r) | 02 >2 / 5 R»*] (11.50)

é a constante de acoplamento quadrupolar para a banda J= 2.

II .4.5.Excitações Rotacionais-Vibracionais Mistas 9 ' 1 0

As excitações mistas mais simples nos sólidos J= 0, correspondem ã

presença de um vibrr-n [zxcÁXan •JÁ.bna.cMjmJL) v= 1 e um roton (excctcm Aoiada_

naZ) J= 2. Essas excitações interagem fortemente entre si e estão sujei tas a

varias perturbações.

Considerando-se um muitipleto de estados M= Mi + M2, correspondente a

presença de uma excitação J= 2 e uma excitação v= 1, num c r i s t a l contendo N

moléculas de parahidrogênio, há 5N estados nos quais as duasexcitações estão

na mesma molécula [mattLptzAo Mi) e 5 "i (N-l) estados nos quais elas estão em

moléculas diferentes [muJUlplzto Mz). 0 estado do c r i s t a l no qual a excitação

v- 1 está localizada numa molécula i , e a excitação J* 2, Jz= m numa moléoj

la j sera indicado por | l i ; 2jm >, onde z e m referem-se aos eixos hexago

nais do c r i s t . i l . As transições do estado fundamental para os estados

j 1^; 2-jfii > em Mi dão origem ã absorção Si (0) e aquelas para os estados

i l - ; 2 - m >» i 4 J em M2, dão origem ã absorção Qi(0) + So(O). Na ausência

dos acoplamentos rotacional e vibracional , os estados em Mi, e aqueles em M̂

são degenerados, mas estão separados entre si pela energia de interação roU

cional-vibracional intermolecular Wi. Para moléculas l ivres Wi - 'A3 tnsi o
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valor 17,95 cm"1, sendo que no sólido esse valor êaumentado por 0,5^+ 2,7u, .

A ordem de magnitude desse termo de correção i 0,02 cm"1, sendo portanto

adotado o valor W1= 18,0 cm"1 para a interação rotacional-vibracional no sõ

l ido.

Hã várias maneiras pelas quais os efeitos das várias interações nos

nTveis do multipleto M podem ser calculados, dependendo da ordem em que as

interações são introduzidas. Esses vários mêtodos.se levados suficientemente

adiante, e sendo convergentes, devem levar a um mesmo resultado. No primeiro

mitodo, despreza-se inicialmente a interação rotacional-vibracional Wi e

considera-se os multipletos Mi e Ma como degenerados. Introduz-se então a

interação quadrupolar e o acopiamento vibracional como perturbações,eobtém-

se uma banda rotacional-vibracional consistindo de uma banda J= 2 pura super

posta com uma banda v= 1 pura. A largura total desta banda i claramente a

soma das larguras das bandas J= 2 e v= 1. Introduz-se então a interação Ult

que dá origem a processos de espalhamento do roton e do vibron e a formação

de complexos ligados. Esse método é mais conveniente para a obtenção de esta

dos envolvidos no espalhamento, não sendo muito ú t i l , na prát ica, no calculo

de estados ligados. No segundo mitodo, inicia-se com os multipletos Mi e M2

separados pela energia de interação rotacional-vibracional Wx. Introduz-se

então a interação QQE que transforma os estados de M2 em estados espalhadores

para um roton J= 2 , a par t i r de um vibron estacionario v= 1. Ao mesmo tempo,

os estados em Mi, | 1-j; 2-j m > mudam pela mistura de estados deM2 em estados

nos quais a excitação J= 2 não está perfeitamente localizada na moléculav= 1 ,

sendo portanto diminuída a energia desses estados. Introduz-se então asoutras

perturbações, que são o acoplamento vibracional, a interação de campo crista

lino e a parte vibracional da interação quadrupolar. Essas interações são

todas da mesma ordem de magnitude no seu efeito nos complexos ligados e são

uma ordem de magnitude menor que a interação quadrupolar. Elas dão origem a

um desdobramento adicional dos nTveis de estado ligado e a um alargamento

desses nTveis, correspondendo ao fato de que os complexos ligados não são ma is

imóveis na presença dessas perturbações menores.

I I . 5 . Espectros de Absorção dos Hidroginios Sólidos na Região do Infraverrce-

II.5.1.Hidrogênio

Bandas difusas, provenientes da absorção induzida por pressão, foram

observadas pela primeira vez no oxigênio, nitrogênio e hidrogênio gascsos sob

pressão, na região próxima às suas freqüências vibracionais fundamentais"

e em seguida também foi observada absorção na região dos primeiros sobretons'*.
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O espectro de quadrupolo, que e permitido, foi observado por

Herzberg , que para isso ut i l izou um caminho de absorção de lkm . atra .

Os espectros induzidos por colisão na região de absorção fundamental

do hidrogênio foram estudados nun amplo intervalo de pressão e temperatura»

no hidrogênio gasoso puro e em misturas com He, Ar, N, e CO e nas fases

liquida e sólida no hidrogênio normal e um várias concentrações orto / para.

A banda vibracional fundamental fo i investigada em pressões de àzé 15C0 atm no

intervalo de temperatura de 376 a 78 K por Chisholm e Welsh e em pressões

de até 5000 atm ã temperatura amMente por Hare e Welsh" . Ao mesmo tempo,

Colpa e Ketelaar* investigaram o espectro de absorção rotacional induzido

por pressão do H2 puro e em misturas com He, Ar, N4 e CO nas temperaturas

213, 298 e 353 K, no intervalo de pressão de 20 a 150atm. Hunt e Welsh 3*

fizeram um estudo detalhado dos perfis de absorção em pressões intermediárias

[100 a 300 aim) no intervalo de temperatura de 300 a 78 K. Watanabe e Welsh :"

estudaram a absorção induzida por pressão na região fundamental de absorção

do hidrogênio no gas puro e em mistura com He, no intervalo de 13 a77 K.Foram

obtidos espectros para densidades do gás no intervalo de 6 a 30 amagats ( 1

apagai é. dífrÀJÚdo como a dçnòidadz naò condiçõzà nonmaÁJ, de. tiTpeAaiuxn e

pxu&ão) ? para concentrações de p-Hs de 25%, 5Q% e 98S. São rrostrados es

pectros de absorção t íp icos, ficando evidente o estreitamento '

das linhas Q,S(0) e S(l) para baixas temperaturas.

Hare e colaboradores estudaram a banda de absorção vibracional na re

gião fundamental para várias concentrações orto / parahidrogênio nas fases

líquida e solida. Um estudo comparativo do n-Ha sólido, liquido e gasoso,

fe i to posteriormente por Gush e colaboradores7 mostrou que o espectro do

solido apresenta linhas melhor definidas, que são devidas ã interação quadru

polar e bandas alargadas que são devidas aos fonons. No para-H, sólido as

linhas tornam-se mais acentuadas e a transição dupla Qi(G) + So(0) apresenta

uma estrutura complexa.

Balasubramanian e colaboradores57 observaram uma transição rotacional

pura do t ipo U(AJ* 4) no para-Ha sólido (Uo(0)), enquanto que Prasad e colab£

radores38 observaram uma transição rotacional-vibracional correspondente ã

variação 5 - « - l e 4 * - 0 n o número quântico rotacional J da molécula de Ha

(Ui(J) e Qi(J) + üa(J)) no hidrogênio sólido.

Conclue-se portanto que a banda fundamental induzida por colisão no

hidrogênio fo i bastante estudada num amplo intervalo de pressão etemperatura

no hidrogênio gasoso puro e em misturas com He, Ar, N2 e CO, e nas fases

sólida e liquida no hidrogênio normal e em várias concentrações orto / para,

sendo bem conhecidas suas características nessa região. Na região cios sobr?

tons, entretanto, as características das bandas de absorção ainda não estrio

bem delineadas, havendo poucos trabalhos5'17 »"»39lM, isso é devido ao fato dos

sas absorções serem fracas COID as conseqüentes dificuldaceã na sua .nv-i-s*,;^
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çao no laboratório.

Hare e Welsh obtiveram os espectros da região do primeiro sobretcm
ã altas pressões (> 2000atro) e Watanabe, Hunt e Welsh3* em baixas temperatu
ras [24 K com um caminho óptico de 13 m). Chegou-se ã conclusão que na região
do segundo harmônico a absorção é induzida predominantemente por quadrupolo»
uma vêz que não foi observada divisão na banda Q, como na região fundamen
tal3 3 .

Mc Kellar e Welsh' estudaram a absorção do segundo e terceiro harmõ
nicos utilizando um caminho óptico mais longo (137m), no intervalo de tempe
ratura de 85 a 116 K. Eles mostraram que a indução por quadrupolo sozinha é
responsável pelo perfil observado, com 14 transições simples e duplas, de
diferentes freqüências, contribuindo para o perfil.

Jean-Louis e colaboradores1* estudaram soluções sólidas mistas de 50:i
K2 + 50% D2 ã 4K na região do segundo harmônico dessas duas moléculas, apre
sentando uma comparação entre os espectros do H2 e 02 puros e os da mistura.
Foram observadas transições simples e duplas acompanhadas pelas bandas de
fonon. Mais recentemente Patel, Nelson e Kerl17 obtiveram os primeiros dados
do espectro de absorção do terceiro harmônico do hidrogênio sólido normal.

0 hidrogênio também foi estudado utilizando-se a espectroscopiaRaman.
0 espectro Raman do hidrogênio nas suas várias fases foi objeto de muitas
investigações que se iniciaram praticamente com a descoberta do efeito Raman
em 1928. 0 espectro Raman do hidrogênio iTquido foi observado pela primeira
vêz por Mc Lennan e Mc Leod "*, sendo estudado posteriormente por All in e
colaboradores1* nas fases liquida e sólida.

As primeiras observações do efeito Raman no hidrogênio sob pressão
foram feitas por Rasetti e um estudo quantitativo das relações da intensj^
dade entre as várias linhas foi feito por Bhagavantam . Os espectros Raman
do hidrogênio e suas formas isotÕpicas, HD e D2, foram obtidos a baixas pres
soes por Teal e Mc Wood"*5 e posteriormente por Stoicheff ^.Este último traba
lho, feito com alta resolução espectral, fornece, junto com os espectros
infravermelho quadrupolares5'w7 e os espectros estimulados por Raman"8 , os
valores mais precisos das constantes vibracionais e rotacionais das moléculas
de H2, HD e 02 no seu estado eletrônico fundamental.

A perturbação da freqüência vibracional do hidrogênio pelas forças
intermoleculares foi estudada por May e colaboradores^>:>0 no espectro Raman

<f 9

do hidrogênio a altas pressões; o espectro infravermelho induzido por campo
e o espectro estimulado por Raman*18 *l também foram utilizados nessas invest^
gações.

0 espectro Raman do hidrogênio solido, observado inicialrnenteporAllin

e colaboradores"*2 , confirmou a rotação molecular livre observada no espectro

infravermelho 52.
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11.5.2. Deutêrio

Uma investigação detalhada na região fundamental da absorção induzi
da por colisão do deutêrio gasoso foi feita ã temperatura ambiente por Reddy
e Cho e em baixas temperaturas por Watanabe e Welsh1" , no gás puro e em
misturas com hélio, argõnio e nitrogênio, ã temperatura ambiente, por Pai e
colaboradores". Penney, Prasad e Reddy *\ estudando aindaodeutério na fase
gasosa, obtiveram os espectros induzidos por colisão na região da banda fun
damental do deutêrio, para densidades de até 60 amagat nas temperaturas 77,
196 e 298 K, com um caminho de absorção de 2m. Eles fizeram uma analise dos
perfis de absorção, o que tornou possível separar as contribuições dos dois
tipos de transições [ixanòição induzida, pot lupeApoòição Ccv<iricz>''J,áiaLi£.<3

aZcancz e tAan&ição induzida, per* qucdAiLpolo, cie longo AICOHCZ) .

Crane e Gush obtiveram as bandas de absorção do deutêrio normal e
orto-Dt sólidos na região fundamental. Esses espectros apresentaram caracte
r ís t icas que correspondem ã transições rotacionais-vibracionais numa única
molécula, em pares de moléculas e ã transições moleculares acompanhadas pela
criação de fonons.

Na região dos harmônicos foram feitos estudos na fase gasosa e na
fase solida1* . Reddy e Kuo K observaram a banda de absorção infravermelha
induzida por colisão na região do segundo harmônico ã temperatura ambiente.
Essa banda foi estudada no gas puro e em misturas binarias com argõnio e
nitrogênio, com um caminho de absorção de 194,3 cm, em pressões de até 800 atm.
Os perfis de absorção da banda observados não apresentam divisão no ramo Q,
o que indica que a contribuição das forças de superposição de curto alcance
é desprezível. A principal contribuição para a intensidade dos perfis de
absorção do deutêrio puro vem das transições duplas Qi(J) + Qi(J) , Qi(J) +
+ Si(J) e Qa(J) + So(J) nos pares de moléculas de D2 em colisão.Jean-Louis e
colaboradores M estudaram misturas sólidas de 5Q% H, + 50% D2 a 4K,na região
dos primeiros harmônicos das duas moléculas. Eles apresentaram UITO comparação
entre os espectros do H2 e 02 puros e o da mistura H2 + D2. Foram observadas
transições simples e duplas, acompanhadas das bandas de fonon.

I I .5 .3 . Hidrogênio Deuterado

0 espectro rotacional-vibracional Jo HO, que é fraco, foi observado
pela primeira vêz por Herzberg57, que obtf.-ve os espectros das bandas do segun
do e terceiro sobretons do infravermelho fotográfico, utilizando caminhos de
absorção de até 1000tn. atm. Um estudo abrangente dessas bandas e das bandas
da região fundamental e do primeiro sobreton foi feito posteriormente por
Durie e Herzberg58. Esse trabalho e os espectros Raman obtidos porStoicheff*,
ainda são as principais fontes das constantes moleculares do HO no seu estado
eletrônico fundamental. Entretanto, Durie e Herzberg58 fizeram sotoente estj^
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mativas qualitativas das intensidades das linhas de absorção no infravermelha

Trefler e colaboradores investigaram o espectro no infravermelho distante

e obtiveram o espectro rotacional devido ao dipolo elétr ico permanente e o

espectro rotacional induzido por colisão. Trefler e Gush mediram as inter»

sidades do espectro rotacional puro» obtendo então o primeiro valor experimen

ta l para o momento de dipolo do HO (- 5,85 x 10~" D).

As intensidades das varias transições rotacionais-vibracionais foram

medidas por McKellar" [Unha* P i ( l ) , Ri (O), Ri(J) e ^(OJleBejar e Gush61

[linha* Rx[0), R i ( l ) , Ri(2), Ri(3) e Ri 14)), sendo feitas estimativas teõ

ricas por vários autores""* . Trauger e colaboradores^5 detectaram HO na

atmosfera de Jupiter por meio da linha de absorção P>»(1).

He Kellar fe estudou as bandas rotacionais-vibracionais 1-0, 2-0,3-0

e 4-0, nas temperaturas de 77 e 184 K e com caminhos de absorção no intervalo

de 6 a 66 m.

HcKeilar e colaboradores*7 mediram as bandas do segundo ao quinto

sobretom do espectro rotacional-vibracional devido ao dipolo e lét r ico, ut i l j_

zando caminhos de absorção de até 3 km ã 1 atm [o qut ZXÍQÍOÍ cíxcadz SOO l dz
_ o

QO&) e 295 K. Eles obtiveram pela primeira véz, as bandas do quarto (-óIOOAj
o

e quinto (- 5100 A) sobretons do espectro rotacional-vibracional do HD.

Dalby e Vigué68 , utilizando espectroscopia fotoacústica, obtiveram o

espectro rotacional-vibracional do quarto sobretom da molécula l iv re do HD,

com uma célula de volume 1,2 cm3 e caminho de absorção de 4 cm.

Reddy e Prasad estudaram os espectros de absorção no infravermelho da

banda fundamental do HD no gás puro ã 298 iC* e ã 196 e 77 K ° para várias

densidades ate 50 amagat. Além das características comuns [banda* laA.gcL^)dos

espectros induzidos por colisão de um gás diatômico simétrico, na região fun

damental, os espectros ã 77 e 19 K apresentaram as transições Ri(0) e Ri(1),

bem definidas, que são devidas ao dipolo elétrico permanente das moléculas

individuais. As contribuições das interações de superposição ["ovzsitap") e

quadrupolo, para a intensidade, foram separadas pelo método de analise do

per f i1 .

Crane e Gush K obtiveram as bandas de absorção na região fundamental

do HD sólido a 1,9K. Eles observaram varias características que provém do

fato do HD ser heteronuclear: uma linha de absorção bem definida, devida ã

transição AJ= 1 numa molécula, e uma divisã< ("òpLLtting") incomum na banda

de fonons. 0 mesmo efeito fo i observado por Trefler e colaboradores60 no ej>

pectro rotacional puro do HD sólido. Uma divisão similar foi observada poste

riormente por Souers e colaboradores nos espectros do HD e HT líquidos e

sólidos, em mistura com T2.

Rich e colaboradores72 fizeram um estudo de alta resolução da banda

fundamental do HD a temperatura ambiente e pressão relativamente baixa

(0,6 of»), utilizando um caminho de absorção longo [4im). Eles observaram r.ove
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transições de dipolo {AJ= ±11 e três transições de quadrupolo (ü.J=2) no \n
tervalo 3350 a 4210cm"1, estendendo consideravelmente esse intervalo em re
lação ã estudos anteriores.

Trauger e Mickelson73 obtiveram as bandas vibracionais do terceiro,
quarto e quinto sobretons do HD ã temperatura ambiente variando de 0,3 a 1,7
amagat.

II.5.4. Ha, HD e D, em Matrizes Líquidas e Sólidas

Soluções de H2 em gases raros, na fase liquida, foram bastante estu
dadas por Ewing e colaboradores Tt~n , enquanto que as soluções sólidas co£
i jspondentes foram examinadas por Welsh e colaboradores 77'78 e Vu e colabora-
dores

Warren e colaboradores80 estudaram as absorções na região fundamental
do H 2 > HD e D, em matrizes de Ar e mais tarde estenderam esses estudos ̂  para
incluir os espectros puramente rotacionais do He e D2 em várias outras
matrizes além do Ar.
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CAPÍTULO III

ESPECTROSCOPIA FOTOACUSTICA

III.l. Introdução

O efeito fotoacustico (FA) ou optoacüstico (OA) consiste na geração de
uma onda acústica transitória devido ã absorção de um pulso de luz.Esse efei
to foi descoberto por Bell ha cem anos atras. Ele demonstrou que quando um
feixe de luz solar interrompida periodicamente incidia sobre discos finos de
certas substâncias contidos num volume fechado era produzido um som audTvel.
Alguns trabalhos posteriores mostraram que este efeito FA também ocorria com
amostras líquidas e gasosas83"35 .

A espectroscopia fotoacustica distingue-se das técnicas convencionais
principalmente pelo fato de que embora a energia incidente esteja sob a forma
de fõtons, o estudo da interação desses fõtons com a amostra em questão não é
feito pela detecção e análise posterior desses fõtons, mas pela medida dire
ta da energia absorvida pelo material devido a sua interação com o feixe de
fõtons.

A partir de 1968 ressurgiu o interesse no efeito FA. Esse crescimento
na utilização da técnica foi devido principalmente a disponibilidade de foji
tes de luz de alta intensidade (£aóe/t4 e fômpcuíai de. a/icoje o desenvolvimento
de detectores de som altamente sensíveis, tais como transdutores piezoelétri^
cos, detetores piezoelitricos de filmes finos, microfones, etc. Alem disr.o,
foi demonstrada a alta sensibilidade da técnica na detecção de absorções poti
co intensas em amostras líquidas ou sólidas. Essa rápida expansão nos estudos
da EFA e suas aplicações se reflete nos vários artigos de revisão e livros
publicados a esse respeito 55"103.

A espectroscopia fotoacustica (EFA) tem muitas aplicações incomuns .
Essas aplicações incluem estudos espectroscopicos de materiais opacos ou sob
a forma de pÕ, estudos de processos de conversão de energia,análise de traço,
espectroscopia de transições ópticas bem pouco intensas, testes de materiais
opticamente espessos, medida dos tempos de relaxação vibracional de moléculas
gasosas e mapeamento subsuperficial não-destrutivo. Novas aplicações experi_
mentais dos efeitos FA em vários meios são publicadas quase que diariamente.

A principal vantagem da EFA sobre as técnicas convencionais e a pos5j_
bilidade de se obter espectros, similares aos espectros de absorção óptica,
de materiais sólidos ou semi-sõlidos, sob a forma cristalina, pÕ, ainórfos ou
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gel.

III.2.PrincTpios Básicos%>9a>1GX

A teoria básica envolvida na detecção FA e bastante simples. A luz pro

veniente de uma fonte de radiação periódica e absorvida por uma amostra,sendo

então uma fração da população excitada do estado fundamental para níveis de

energia mais altos. Esses estados excitados relaxam posteriormente por meio

de uma combinação de processos de desexcitação radiativa e não-radiativa. A

componente não radiativa gera calor na região especifica da excitação pelo

feixe de luz, produzindo uma onda de pressão que se propaga a part ir da fonte.

Essa onda de pressão e então detectada com um sensor adequado, como um micro

fone ou um transdutor piezoelêtrico. 0 parâmetro importante na geração de um

sinal FA e a rápida conversão da energia absorvida em calor por meio de pro

cessos de relaxação não-radiativa.

A fonte de radiação periódica pode ser um feixe contínuo modulado ou um

feixe pulsado. A diferença entre os arranjos pulsado e contínuo está basica_

mente na fonte de luz ut i l izada, que quando pulsada e capaz de gerar radiação

com potências de pico altas para a amostra, enquanto que lasers contínuos

permitem a obtenção de radiação monocromática mais facilmente.Esses picos de

alta intensidade tornam realizáveis uma variedade de aplicações impossíveis

de serem feitas utilizando-se um arranjo CW. Foi mostrado101* que fontes de

excitação pulsadas aumentam a sensibilidade de detecção quando se tem amostras

na fase condensada. Desse modo, em nosso estudo dos hidrogênios sólidos uti_

lizou-se um feixe de laser pulsado como excitação.

III.3.Espectroscopia Fotoacústica Pulsada

A geração de um sinal FA devido ã excitação pulsada de materiais com

absorção óptica pouco intensa foi estudada teoricamente por alguns aut£
9"»» 105-107

res com vários graus de rigor matemático.

Nosso interesse principal está na util ização da EFA na medida de absor

ções fracas em materiais n<* fase condensada e portanto serão seguidos aqui os

desenvolvimentos feitos por Patel e colaboradores9"'108'109 .

Há dois casos a serem considerados na EFA pulsada:

U) zxcitação na. £aixa. de. mícAoiígundo.i z;

(•U.) zxcÃXazõuo na. facUxa. de nanoòzgumtoò.

i Li., ,.. . . . . . . . , . . . . . • .> a
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(i) Excitaçao na Faixa cie Microsr-gundos

Patel e Tam consideraram o caso no qual a duração de pulso do laser Tp
i grande em comparação com o tempo de trânsito acústico da perturbação local
da pressão [cuüiav&s da. KZQÍRO aque.cA.da), resultante do aquecimento transito
rio da amostra. Devido ã simetria axial e necessário que:

onde CJL> é a cintura do l a se r , v i a velocidade do som e t o tempo de transi

to (adutico) ca rac te r í s t i co para uma onda acústica se propagar através da

região da amostra iluminada pelo l a se r . Ma análise fei ta e les também assumi

ram que a duração do pulso e muito maior que o tempo de relaxação não radi_a

t iva TWD e que o tempo de resposta do transdutor p iezoe le t r ico , T , i . e . ,
ri K ptZ

Sob estas condições, que podem ser obtidas quando se utiliza um dye
laser bombeado por uma "flash-lamp" e sendo Eo a energia por pulso do feixe
incidente, a energia absorvida pelo meio, que possui um coeficiente de absor^
ção a e comprimento l é dada por:

Eabs= M l - e"°*) (HI.3)

Para absorções pouco intensas, ai « 1, a energia absorvida pode ser

escrita como:

E a b s- U ai (III.4)

AsM-mindo-se que a relaxação não-radiativa e predominante no meio, a

energia absorvida também é igual ao calor gerado no meio, dado por:

Eabs= P C p V A T

onde P e a densidade do mater ia l , C,, é o calor especifico a pressão cons
E ~

t a n t e , V é o volume iluminado e AT e o aumento na temperatura. Se R e o

raio do feixe de luz , então:

V- IT R2 l

Assumindo-se uma expansão adiabat ica, isobarica, a expansão AR do volume
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i luminado 5 dada p o r :

TI (R + AR)* Z - Tt R l = B V A T , ( I I I . 6 )

onde 3 é o coeficiente de expansão volumetrica.
Uma vez que AR « R na maioria dos casos, combinando-se as equações j

anteriores obtém-se: ;

í
Eo a B |

Essa expansão cria uma onda de pressão que viaja radialmente a partir
do cilindro iluminado com a velocidade de som. A variação da pressão criada ;
num ponto relaciona-se com a freqüência _f_ da onda sonora e o deslocamento '•

_d_por maio da expressão: •

p = 2 irf v. dp (III.8)
a

Uma vez que d a uma certa distancia radial _r do cilindro iluminado \

e proporciona"! a AR [ou izja., d = AR ( R / r ) ' 2 ) , conclui-se a pa r t i r das duas j

últimas equações que:
i

M a Eo o r |
p = — (III.9)

Uma vez que a geometria e as características do laser sejam mantidas

fixas, f e R podem ser englobados numa constante. Desse modo nõs temos:

B va

p = c t e Eo a (III .10)
C P

Uma vez que o sinal fotoacustico Vp» observável com um transdutor pi£

zoeletrico e proporcional a p , tem-se:

e va
V F A = K Eo et ( I I I . 1 1 )

CP

onde K e uma constante para um transdutor, forma de pulso e geometria fixa

dos.

Definindo-se o sinal FA normalizado S como VFA / Eo obteu-se:
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S = K Í . a (III.12)
C P

Essa equação e a base da EFA pulsada. Observa-se que para um dado
material, onde (& v a / Cp) é uma constante, S é proporcional ao coeficiente
de absorção a. Fazendo-se uma varredura com um laser pulsado ou outra fonte de
luz pulsada, obtém-se um espectro F.A., proporcional ao coeficiente de absor
ção. A constante de proporcionalidade pode ser obtida determinando-se a
independentemente para um determinado comprimento de onda e medindo-se
S nesse mesmo comprimento de onda. Uma vez que a constante de proporcionali-
dade K é obtida para um dado material, pode-se obter uma calibraçao absoluta
para um outro material. Isso pode ser feito se a geometria, forma do pulso e
transdutor utilizados permanecerem inalterados no estudo desse outro material,
e se (3 va / Cp) for conhecido para os dois r.iateriais. Em outras palavras a
calibraçao absoluta pode ser ajustada de amostra para amostra por meio do
fator dependente do material (3 Va / Cp).

( i i ) Excitação na Faixa de Nanosegundos
108

Nelson e Patel consideraram a situação da excitação na faixa de naro_
segundos na qual o volume aquecido da amostra não sofre uma expansão quasi-
isobãrica. Neste caso, o cilindro iluminado é "espesso" comparado com a di£
tãncia de propagação do pulso acústico durante o pulso de excitação, ou seja,

•Ca » T P

Eles também assumiram que a relaxação e rápida comparada com a duração do
pulso do laser, i.e.,

TNR << Tp

Eles verificaram que a cintura do laser é um parâmetro importante na determj_
nação da dependência temporal da onda acústica e da resposta global do trans
dutor.

0 resultado e quase o mesmo que o obtido por Patel e Tam , exceto que
va é substituído por va*«

Nelson e Patel consideraram também a interação da onda acústica com o
transdutor, em duas situações. No primeiro caso, o tempo de resposta do
transdutor piezoeletrico ( i r ) é longo comparado com a duração do pulso acús
tico (ta)t enquanto que no segundo caso mantim-sea relação inversa. Em ambos
os casos assumiu-se que a impedancia acústica do transdutor e muito maior que
a da fonte. Os resultados que eles obtiveram são resumidos a seguir:
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(a) Para xr » ia

G(t) A e33 g va
2 Ea

Va = T (III.13)
C c M Cp

onde:

2 I

T = tl ,
abs + ptz

G(t) expressa a dependência temporal da oscilação do transdutor,
A e a área do transdutor;
C e a capacitância efetiva do transdutor e da entrada do pri-

amplificador;
e33 e C33«- são constantes piezoelitricas.

Essa expressão difere da obtida por Patel e Tam"* pela inclusão expVí
cita dos parâmetros piezoelétricos e o fator de transmissão T entre o abso^
vedor e o transdutor piezoelétrico.

(b) Para ia » ir

Neste caso, onde o tempo de resposta do transdutor e mui to menor do que

t a , a resposta do transdutor relaciona-se a pressão incidente pela expressão119

eM A 3 v,2

Va(t) = 1- Ea F(t) (III.14)
C33 C C p

Esse resultado difere dos resultados de Patel e Tam91* por um fator va.

Kuo, Vieira e Patel também consideraram o caso da excitaçãona faixa de

nanosegundos. Foi fe i to um cálculo generalizado do pulso ultrasõnico gerado

na espectroscopia fotoacústica no caso de excitação c i l índr ica. Esses resu2

tados foram comparados com resultados experimentais por nós obtidos ut i l iza j i

do-se um transdutor de filme fino sem oscilações arortecidas ("non ringing").

Mostrou-se também, a par t i r dos cálculos, que os tempos de vida das espécies

excitadas podem ser inferidos a part i r da forma dos pulsos ultrasônicos.

Assumiu-se que o coeficiente de absorção a no meio e peqoeno, a fim de

se assegurar uma deposição uniforme de energia ao longo do feixe do laser.

Neste caso tem-se a simetria c i l índr ica, ao contrario do que ocorre num meio

fortemente absorvedor, onde se tem a simetria esférica [aj andai acüitU-i^

4e osUgínam a pa/itiA do ponto dz incidindo, na &upe..i$ZcL<t.). 0 cc?_
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portamento das ondas ultrasõnicas geradas por uma perturbação causada pelo
calor ao longo de uma linha pode ser descrito pela seguinte equação diferen
ciai :

p(r, t) _, d Q(r, t)
: va* 7*p(r, t) = (III.15)

*S 3t

onde _p_ e a flutuação da pressão, e Q descreve a deposição de energia pelo
laser. Num solido isotrõpico, a velocidade do som sera uma função das cons,
tantes elásticas, mas essa equação continuará a ser aplicável. A quantidade
Q pode ser escrita como:

3P
lê" Po a I(r) T(t)

Q(r, t) = K I(r) T(t) (III.16)
Po Cv

e representa o efeito do aquecimento devido ao laser com intensidade I ( r ) .

Cy ê o calor especifico ã volume constante e p0 é a densidade não
perturbada;

T(t) . , . £ uma função combinada da largura do pulso do laser e da taxa
de relaxação;

P é a pressão de equi l íbr io;

K contem todas as constantes que não estão relacionadas a depen
dência espacial e temporal. Deve-se notar que a difusão ter
mica e a electrostrição foram desprezadas da equação originaT
da referencial ! ] .

A quantidade 0 e a temperatura em Kelvin.

A solução geral para sssa equação, com contorno i n f i n i t o , é resolvida

encontrando-se inicialmente a função de Green que satisfaz a equação:

»2«?-ft t-t') . , V2 G ( f.;. f t.t.,
3 t*

1 ô ( ? - f « ) õ(t-f)
2 i r | f - r'\

onde o vetor r é u vetor posição bidimensional. A função 6 ( r - r 1 ) é uma

função del ta bidimensional. A convolução da função de Green cornada fonte dá

então a solução geral . A função de Green dessa equação d i ferenc ia l fo i

vida por Morse e Feshbachr2



G (f - r', t - t ' ) = — - (III.13)

"'va* (t - t1)» - |r- r'| =

para \r - r'| < va (t - t') e = 0 para (r - r'\ > va (t - t
1). A onda de

pressão ultrasõnica e então dada por:

p(r, t) = K ff r1 GI ( f ' ) J - U l l L dr' dt1 (III.19)
8 t 1

Para um pulso do laser de curta duração comparada ao tempo de propaga-

ção acústica atravis do diâmetro iluminado (Tp « Ta) e para uma relaxação

rápida comparada com o tsmpo de duração do pulso (T^R « Tp), a nossa solução

deve se reduzir aos resultados obtidos por Nelson e Patel™Sob estas condĵ

ções, a função T(t) e tratada como uma função delta e a integral na equação

para a onda de pressão pode ser escrita como:

p(f , t ) = K / r 1 I ( r ' ) - i — 2vJL — d r 1 ( I I I .20)
3 t / va* t2 - T r - r'

Essa expressão foi integrada numericamente para um conjunto de parame
tros e o resultado i mostrado na figura III.1. Esse grafico da flutuação da
pressão mostra uma das características mais importantes dos pulsos de sime
tria cilíndrica: como no caso de uma onda esférica, hã uma pressão positiva,
correspondendo ã expansão do meio pela região aquecida, seguida por uma pres^
são negativa correspondente ã contratação do meio que se segue ã.. expansão.
Mas a onda cilíndrica difere da onda esférica pois o pulso positivo da primej_
ra tem uma amplitude maior com uma largura menor, seguido por uma descompres
são mais fraca e alargada. Os cálculos feitos mostraram também que as aí.iplj_
tudes da onda de pressão são inversamente proporcionais ã raiz quadrada das
distâncias ao feixe do laser. Esta relação surge como conseqüência da conser
vação de energia quando a superfície do pulso cilíndrico se expande através
do meio. Essa dependência com a distancia foi constatada qualitativamente por
Patel e Tarn e anteriormente por Landau e Lifshitz 3, sendo verificada em
nossas experiências.

Considerou-se também, em nossos estudos, a situação onde o tempo de
relaxação é da ordem ou maior que o tempo de propagação acústica (T^R >, za ) ,
mas o pulso do laser ainda possue curta duração. Neste caso, a forma funcio
nal da quantidade T(t) pode ser escrita como:

T(t) = To e"
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FIGURA 11 I . I . Formas teórica e experimental do pulso utilizando-se como pana

metros a velocidade do som no benzeno e a largura medida do

feixe. 0 eixo temporal i considerado em relação ao valor t - ( r / v a )

com r= 2 mm.

A forma do pulso de pressão 5 obtida integrando-se novamente a equação

( I I I .19) . Foram feitos gráficos para vários tempos de decaimento (Figura I I I .2 ) .
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FIGURA II1.2. Curvas Teóricas para Vários Tempos de i'l'O.
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sendo que as larguras de pulso são dete^nadas ^ o s p a s s o s de

to. A tendency geral observada é que para um t^po de

nergia absorvia desloca-se mais lentamente no meio. Lventu

ecerdesse de s locado não ser suficientemente rápido p a r a

(hfusao, nao havendo portanto a geração de ondas acústicas

0 arranjo experimental utilizado para se testar os cikulos descri
antenonnente incluia um transdutor de fil,e fino, „ amplif icaclOr r 5 p i d o

iustaT e " 7° f raC3mente a b S° r V e d O r- ° PUis0Cbtid0-perinientalmente

(Ca inT a° CalCUlad° t e ° r Í C a m e n t e - C°f" ̂ — « ' " e n e s
Observou-se a presença de um pequeno pulso negativo inic ia l , não .xpli

cado, e o fato da amplitude observada do pulso negativo, correspondente I
descompressao, ser maior do que a calculada teoricamente. EsPeculou-se cue
provavelmente a frequincia de corte do filme fino ocorre para valores reUt i
vãmente baixos (- lOMHz), reduzindo a resposta para o pico positivo que i

mais rápido. A despeito dessas d i s c r e t a s verificou-se o comportamento
cnlindnco das ondas, com uma dependência linear da amplitude do pi c o com o
inverso da raiz quadrada da distância ( r " ^ ) (figura I I I .3) .

0.2 0.4 09 0í

FIGURA I I I .3 . Amplitudes dos pulsos acústicos conio função de r " \ A l i n h a

reta serve como um guia.

I I I .4 . Sensibil.dade

Os fatores que afetam e limitam a sensibilidade da espectroscopia FA
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incluem:

J. SÓKU4 FA p4.ovznie.rvtu de. abòo-x^ão peZtt /ane£aJ da cííula FA;

2. EòixithGnmvto de luz dzv-ido a pax-iZcutcu em iaipzmão mana cwtayf

tZqiUda. ou õ. •VMpm&iÂ.ç.õeA no cuo de um òõtido;

3. ã

Os sinais provenientes dos dois primeiros Ttens podem ser minimizados

pelo uso de janelas de baixa perda {"tcix-Zoiò"), preparação cuidadosa das

amostras e uma escolha temporal adequada da parte do sinal fotoacüstico prove

niente do transdutor piezoelétrico a ser considerada. Essa "janela" temporal

é muito importante, uma vez que a luz espalhada viaja coma velocidade da luz

no meio, vc = c / n , onde n i o índice de retração do material, enquanto que

o sinal acústico gerado na amostra viaja com a velocidade acústica va no meio.

Desse modo, os sinais provenientes da luz espalhada que são detectados pelo

transdutor ocorrerão imediatamente apôs o pulso do laser, enquanto que o

sinal acústico proveniente da amostra estará atrasado um tempo Td dado por

xd = r/va, onde r é a distância mínima entre o cilTndro iluminado e o trans^

dutor. Os sinais da absorção Óptica pelas janelas ocorrerão depois daqueles

originados pela amostra.

A electrostrição é devida basicamente ã polarizabilidade das molicu

Ias na amostra, de modo que elas tendem a se mover para dentro ou para fora

das regiões de alta intensidade luminosa, dependendo da polarizabilidade delas

ser positiva ou negativa. Os movimentos atômicos produzem um gradiente na

densidade ocasionando, portanto, efeitos fotoacústicos e fotorefrativos.Isso

foi notado por Bebchuck e colaboradores . Eles também ressaltaram que a

mudança volumitrica [ÔV/V] zi devida ã electrostição e dada por(5l//i/) e4 a

1/8, onde:

I e a intensidade do feixe de excitação;

B e a compressibilidade do material.

Lai e Young116 mostraram teoricamente que, utilizando-se uma detecção

com janela temporal adequada* , é possível suprimir-se a componente devida I

electrostrição.

Brueck e colaboradores obtiveram as expressões que fornecem os val£

res mínimos detectáveis dos coeficientes de absorção no caso da espectrosco

pia FA e fotorefrat iva (FR). Em ambos os casos ocorre uma dependência com o

inverso da cintura do laser. Os resultados de Brueck sugerem que a electros

trição pode l imi tar a sensibilidade da detecção FA ao valer r.nnimo de

IO"5 cm"1 para amostras na fase condensada, enquanto que para a espectrosco
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pia FR as limitações impostas pela electrostrição seriam bem menos severas.
Entretanto, os estudos de Brueck tinham como objetivo mostrar a superioridade
da técnica fotorefrativa sobre a EFA pulsada. Nesses estudos eles utilizaram
um pulso de curta duração (- 70nAegJ e uma focalização intensa do feixe inci
dente [200\ide. cttõmeito), o que ocasionava campos elétricos intensos, acen
tuando os efeitos da electrostrição. No entanto, para estudos fotoacústicos
lineares tTpicos não ha necessidade dessa focalização intensa, podendo - se
utilizar uma cintura do laser da ordem de milímetros. Nesse caso, o sinal
acústico proveniente da electrostrição será igual ao proveniente do efeito
fotoacüstico para um coeficiente de absorção óptica - 6 x 10~e cm"1 . Além
disso, o sinal proveniente da electrostrição não depende do comprimento de
onda e portanto eqüivale a um sinal constante que pode ser subtraído eletrc>
nicamente para fornecer os picos de absorção em função do comprimento de onda.

Os estudos de Patel e Tam91* mostraram que a electrostrivão não interfe_
re no sinal fotoacüstico para coeficientes de absorção de até KT'cnf 1. Isso
eqüivale a dizer que com essa técnica é possível a detecção de impurezas em
sólidos com concentração de uma parte em IO12 para transições de dipolo ele
tricô e uma parte em IO9 para transições de dipolo magnético ou quadrupolo
elétrico.

111.5. Comparação entre Espectroscopi^1. Fotoacústica e Espectroscopia Fotore -

frat iva.

Uma outra técnica, igualmente conveniente para o estudo de materiais de

baixa absorção, e que esta intimamente relacionada a EFA é a espectroscopia

fotorefrat iva (EFR), também conhecida como espectroscopia de deflecção foto_

0 efeito fotorefrativo (FR) consiste na produção de um gradiente do
índice de refração devido ao gradiente de calor gerado pela absorção de um
feixe de luz [o &eÁxe. dz excitação) que pode ou não ser modulado. Na EFR
utilizam-se, em geral, dois feixes de laser: o feixe de excitação, discutido
acima, e um "feixe de prova" CW fraco que é defletido pelo gradiente do índice
de refração. Quando se tem excitação pulsada, o ângulo de deflecção (> é dado
por118:

i, = _
dJL í r [1 . exp(-a-t)] [-2(xo/-,

2)exp(-xo2/ a*) ]
dT wpc ir2 a

no caso em que o comprimento de difusão térmica é muito menor que o raio do

feixe bombeador gaussiano, e:

CC... .
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* = JO. L _ r T _ exp(_ a i ) ] [,. exp(. Xo2/ a«) j
dT K TTZ xo

quando o comprimento de difusão térmica i muito maior que o raio do feixe
bombeador.

Nas expressões anteriores:

dn/dT coeficiente de temperatura do Tndice de refração do meio;
P potência do laser incidente;
a) freqüência de modulação do feixe bombeador;
Pc capacidade calorTfica por unidade de volume;
a raio do feixe bombeador na intensidade l/e*;
xo separação entre os máximos de intensidade dos feixes bom

beador e de prova; ~
K condutividade térmica do meio;
a coeficiente de absorção óptica;
t comprimento do caminho óptico no meio absorvedor.

Portanto, para at pequeno, a amplitude da deflecção e proporcional ao
coeficiente de absorção óptica.

O feixe de prova deve ser suficientemente fraco para não gerar nenhum
gradiente do Tndice de refração. Se o feixe de excitaçao e o de prova são
coincidentes, o método fotorefrativo é chamado de método de lente térmica(LT)

121

["thzmat Iznòing") que foi desenvolvido por Albrecht e colaboradores como

uma ferramenta espectroscopica sensível. Boccaraecolaboradores ressaltaram

que a sensibilidade da espectroscopia FR pode ser maior para a detecção FR

não-coincidente comparada com a detecção de lente térmica; isso é possível

porque no método LT o feixedeprova está situado numa distribuição do gradiente

do Tndice de refração enquanto que no método FR o feixe de prova pode ser pp_

sicionado no ponto máximo do gradiente do Tndice de refração.

As vantagens da EFA comparada com a EFR são:

7. Szn&i.tUZidadz compaAÓvzJL (a. zbpzctAoicopúx FA exactada pon.lcu,viput

òado e detectada com um tAamdiUon. pizzozZí&Uco moòtAou-iz capaz de

medXt coe5xcu.eníe6 de abòoição a da, ondm de IO"7 an"1).

2. SmptioAdadz no atinhamznto e inteAptieXação d-óteía. do4 dado* [noi

m&todoò LT e FR o atinhamnio é compizxa e a oitdApfiztccaa dot, dadoò

o úoimatiMrio de Z&rvt& tep&tea. & covizçõiA pcma. toda* ca

de e^e-ctc* de dÁÁtoKzãa õptico-i],

3. A ve£ootdade de aquÁAição de. daáoò é tmitada peZo tempo dz

moite.cÁda do VvxnàdvJton cujo valoi típico z mznoi quz 100v± ! >-o
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FR o tempo quz uma Izntv. .timnica. Cevo paxá ÒZ dL$undlx c dz

e m ge-taí mino*, que 0,1 áeg c ponianto a. aquisição dt da

doò e pzJLo nuinoò 100 uezeá IHOLCÍ tznXa. comportada, cem o mitodo FAJ.

Por outro lado, os métodos FR apresentam uma vantagem distinta quando
um transdutor não pode ser acoplado ã amostra, como por exemplo no caso de
uma micro-amostra ou uma amostra de um gás altamente corrosivo; neste caso ,
a característica da técnica FR de ser um sensor ã distância, sem necessidade
de contacto, é uma vantagem importante.
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CAPÍ1ULD IV

PARTE EXPERIMENTAL

Neste capitulo são descritos os aspectos referentes ao desenvolvimento
experimental deste trabalho, incluindo detalhes da célula F.A., e do criosta
to. São igulamente fornecidos detalhes do processo de conversão orto/para H2

e para/orto D 8 , assim como do crescimento dos cristais de H2, D 2 e HD. São
também discutidos o arranjo experimental e o sistema de aquisição de dados .

IV.1. Célula Fotoacústica

A célula fotoacústica utilizada era feita de aço inox tendo a superfície
interna bem polida para evitar absorção de luz espalhada pelas paredes da
célula. As janelas Ópticas, de quartzo, eram seladas ao corpo da célula com
anéis de vedação de Tndio. No topo da célula estava localizado um tubo para
a introdução da amostra gasosa. Um diagrama esquemãtico da célula F.A. pode
ser visto na figura IV.1.

0 transdutor utilizado foi uma piezo-ceramica de titanato-zirconato de
chumbo (LTZ-2), na forma cilíndrica,com um pico de sensibilidade em 300 KHz,
fabricado pela Transducer Products. Ele estava contido num invólucro metali
co, feito de aço inox, com uma membrana de aço inox bem polida no topo para
fazer o isolamento entre o cristal piezo-elétrico e a amostra ( VZA. ^iguna
ÍV.I.b). Esse invólucro metálico blinda, de certa forma, o transdutor das
correntes induzidas por rádio-freqüência associadas a lasers pulsados operani
do no regime Q-switch num local próximo ã montagem, o que era o nosso caso.
A membrana de aço inox bem polida minimiza o problema da absorção pelo trans
dutor de sinais de interferência provenientes da luz espalhada pela amostra.

0 transdutor fica ligeiramente saliente, formando a base da célula,
sendo esse acoplamento feito utilizando-se um anel de vedação de ouro. 0
transdutor constitui a parte mais fria üa célula e é a partir daT que são
crescidos os cristais. Desse modo fica garantido o melhor acoplamento poss_T
vel entre a amostra e o transdutor.

0 caminho óptico proporcionado pela célula F.A., era de 3xm.
Todo o conjunto da célula F.A., era introduzido num criostato Janis de

temperatura variável e a temperatura da célula era monitorada por um servo-
mecanismo utilizando como sensor de temperatura um diôdo de silTcio preso
diretamente ã amostra. 0 controlador de temperatura utilizado foi o Digital
Cryogenic Thermometer/Controller, Modelo DRC 80Cda Lake Shore Cryotonics
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CRO DO TRANSDUTOR (b).



Inc. Obtinha-se desse modo uma estabilidade da temperatura melhor do que

0.1 K.

IV.2. Criostato

Utilizou-se o criostato de temperatura variável (VarU-tunp dwan.) da

Janis cujo diagrama esquemãtico pode ser visto na figura IV.2.

IV.3. Gases Utilizados

Utilizou-se o hidrogênio ultra-puro [99.999mc£!) e o deutir io com

99.5% mínimo de pureza isotropica, ambos da Matheson. 0 HD uti l izado foi fo£

necido pela Merck, Sharp and Dohme, com pureza de 97%.

IV.4. Conversão Orto-Para

A conversão orto-para era fei ta utilizando-se o cataiizador paramagné

tico â base de nTquel e s i l i c a , cujo nome comercial é Apachi, HSC-197, forne

cido pela Houdry Division of Air Products and Chem. Inc. A ativação desse

catalizador era fe i ta aquecendo-se o material, que se apresentava na forma

de granulos, a 150-175°C por algumas horas, fazendo-se ao mesmo tempo passar

um fluxo de hidrogênio gasoso pelo catalizador. A ativação remove o ar e a

água absorvidos que saturariam as superfícies disponíveis, atrapalhando o

processo. 0 catalizador Apachi apresenta uma área superficial efetiva de 500-

600 m2/g.

0 parahidrogenio ou o ortodeuterio eram preparados liqüefazendo - se o

hidrogênio ou o deutir io gasosos num frasco de pirex contendo o catalizador.

Esse frasco de pirex estava contido num outro frasco, também de pi rex, o qual

era preenchido com hidrogênio ou deutério líquidos para assegurar que durante

o processo de conversão as amostras seriam mantidas na fase l íquida, em cor̂

tacto com o catalizador, o que é uma condição básica para a conversão. Esse

conjunto dos dois frascos de pirex, confome figura IV.3. , contituia a célula

de conversão, que era localizada num outro criostato Janis de temperatura

controlável.

A conversão orto-parahidrogênio era bem mais rápida que a conversão

para-ortodeutirio, levando apenas algumas horas enquanto para odeutério eram

necessários de dois a três dias para a efetivação da conversão. A conversão

também era mais ef iciente para o hidrogênio do que para o deutério.iNão tínhamos

meios efetivos para avaliar o grau de conversão, sendo para isso utilizados

os espectros obtidos, verificando-se a presença ou não de linhas correspon

tes as espécies ímpares [otâokixüwghiío e pa/iadoiitírUo). Desse modo, estima-

se que no caso do parahidrogenio tenhamos atingido uma concentração razohe\

mente próxima da concentração de equilíbrio {ci9.è"ó p-Ht) enquanto que par,» o
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deutério estima-se que a concentração de orto-D2 tenha sido aumentada sonente
para 80%.

IV.5. Crescimento dos Cristais

Una vez completado o processo de conversão, a amostra de gás ja conver

tido era transferida para a célula fotoacústica. Nessa ci lula o gãs era

solidificado pelo abaixamento lento da temperatura da c i lu la . Esse resrria

mento lento era obtido pela efusão de hélio gasoso a part ir da base do crios

ta to , estabelecendo-se, dessa forma, o gradiente de temperatura na direção

vertical necessário para o crescimento de cristais de boa qualidade de hidro

gênio e seus isôtopos. Como ja fo i dito anteriormente, esses cristais crês

ciam a part i r da base da célula, que era o próprio transdutor.

As dificuldades foram muitas até o estabelecimento de um processo rot i

neiro para o crescimento dos c r is ta is , sendo que uma pequena variação da

temperatura ou a presença de sujeira na célula F.A., ocasionavam fraturas nos

cr is ta is .

IV.6. Arranjo Experimental

0 arranjo experimental mostrado na figura IV.4., foi projetado para

permitir a sua utilização numa região espectral ampla e num intervalo de

temperaturas de 2 a 300 K. A técnica utilizada em nossos estudos foi a

espectroscopia fotoacústica induzida por laser pulsado e detectada com um

transdutor piezoelétrico (PULPIT OAS - PUUzd LOÒHA Pizzae£ectt<x. TjizMducci

Opto acoustic SpzcXAaòcopy). 0 princTpio de operação consiste na excitação da

amostra cem radiação pulsada rnedindo-$e a seguir o sinal acústico gerado pela

relaxação não radiativa.

Obtinha-se radiação laser pulsada sintonizavel e linearmente polariz_a

da a par t i r do dye laser da Quantel International bombeado cem o segundo

harmônico do laser de Nd:YAG, YG 481 c também da Quantel International.Ataxa

de repetição util izada era de 10 Hz. As energias de pico do pulso eram <-ia

ordem de 90 mJ com uma largura de 7 ns. A largura de linha do laser sramenor

que 0.2 cm"1 o que nos possibilitava obter espectros de absorção de alta

resolução.

Para estender a região espectral coberta pela fonte de excitacão,utilji_

zou-se uma célula de hidrogênio ã alta pressão para obtenção das linhas

estimuladas por espalhamento Raman " . Essa técnica permite uma versatj_

lidada grande do arranjo experimenteis sem modificações trabalhosas,tais como

a mudança do corante ou mesmo a util ização de outros tipos de laser,como por

exemplo lasers de centros de cor.

0 feixe de laser era então focalizado no centro de uma célula de hidrp_

gênio i alta pressão {- 300 p&i) de 70 cm de comprimento sofrendo espalhair.ento
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Raman estimulado. A radiação fundamenta] e as várias ordens de Stokeseanti-

Stokes emergentes eram colimadas e separadas utilizando-se dois prismas

Pellin-Broca, sendo que o segundo era girado por u •? motor de passo controlado

pelo computador para manter a orientação da ordem desejada atreves da monta

gem experimental ã medida em que a freqüência fundamental lrft/e IOU><ÍÁ\ era

sintonizada. Esse deslocamento da freqüência fundamental tinha como objetivo

fornecer a radiação laser nas regiões de interesse para o estudo dos harmõ

nicos de ordem mais baixa do hidrogênio e seus isótopos. A Tabela IV.1 mostra as

regiões que foram estudadas para cada um dos isõtopos e qual o corante e a

ordem do deslocamento Stokes, gerado pelo espalhamento Raman estimulado na

cálula de hidrogênio ã alta pressão, uti l izados. Tipicamente, a energia do

feixe na entrada da célula F.A., era de lmJ, apresentando um feixe colimado

de 1 mm de diâmetro.

A freqüência do laser era medida por comparação com o espectro de uma

lâmpada de neõnio de baixa pressão, utilizando-se para isso um espectrõmetro

de 2m o que permitia uma exatidão de ± 2cm"1. Para essa identificação a

radiação fundamental era levada ao espectrõmetro utilizando-se unia f ibra

óptica. Uma camera de TV localizada na saTda do espectrõmetro permitia a vi^

sualização das linhas da lâmpada de neõnio [Lbihtu* dz fizfoxincJ...z] bem como da

radiação laser em questão num monitor de TV, facilitando desse modo a identi_

ficação.

Os cr istais de hidrogênio, deutério e hidrogênio deuterado enmobtidos

com o eixo c [zt,£tiwtu,ia. kcp) predominantemente ao longo do eixo ver t i ca l ,

coincidindo com a polarização do laser que também era nessa direção. Para

evitar efeitos de interferência {"eXalon zfázcÃ.") a célula da amostra era

desalinhada intencionalmente em relação ao laser, uma vêz que mesmo pequenas

flutuações poderiam resultar num sinal acústico oscilante com respeito ã

freqüência do laser.

0 sinal fotoacústico obtido [d&.zcúxdo ptlo iAoxv^aatoi ZucatLzculu VJX

base da. tiZuia. ^otoadíí&tica) era amplificado inicialmente por um pré-awpii fi_

cador de fabricação caseira5", sendo então amplificado pelo 1201- Low Noise

Pre-amplifier Ithaco. Esse sinal era processado por um "Box-car Integrator"-

PAR - Mod. 160 sendo então codificado numericamente e introduzido no computa

dor Data General. Como sinal de referência detectava-se o feixe que atraves-

sava a amostra utilizando-se o medidor de energia Rj-7200 -Energy Radiometer

da Laser Precision Corporation. Esse sinal também era processadoecodificado

numericamente, sendo então introduzido no computador que fornecia o sinal

fotoacústico normalizado em função da energia do laser.

A figura IV.5. , mostra um sinal F.A., t ípico. 0 sinal começa a^ó$ u,i

tempo de atraso t depois da ocorrência do pico do laser. íôsa tempo t varia

•:
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TABtLAIV. 1 SUMARIO DAS REGIÕES ESPECTRAIS ESTUDADAS COM OS CORRESPONDENTES
CORANTES UTILIZADOS E A ORDEM DO DESLOCAMENTO STOKES GERADO PELO
ESPALHAMENTO RAMAN ESTIMULADO NA CÉLULA DE H2 A ALTA PRESSÃO.

HARMÔNICO

29

30

49

região
espectral

corante/
ordem do

Stokes

região
espectral

corante/
ordem do

Stokes

região
espectral

corante/
ordem do

Stokes

PARA - H2
NORMAL - H2

8000- 9200 cm"1

Rh 590 / SII
Rh 510 / SII

11700-13000 cm"1

Rh 590 / S I
Rh 610 / S I

16200-15500 cm"1

Rh 610 / F

ORTO - D2

6000-6340 cm"x

LDS 698 / SI I

8950-9050 cm"1

Rh 590 / S I I

-

-

HD

7000- 8000 cm"1

Rh 640 / SII

10920-10980 cm"1

DCM / SI

-

-
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linearmente com a distância entre o feixe do laser e a superfície do transdu

tor. A janela do boxcar e posicionada de modo a ser detectada a amplitude da

parte inicial do sinal FA. Isso porque as partes posteriores estão mais sujej_

tas a absorções espúrias, como por exemplo absorções nas janelas da célula.

Os espectros foram obtidos no intervalo de temperatura de 10 a 18 K

dependendo da amostra em estudo. 0 limite inferior de temperatura não era

determinado pelo intervalo de temperatura operacional do transdutor piezoe

lêtrico mas pelo fato dos cristais de hidrogenios sólidos apresentarão uma

forte tendência de se trincarem quando a temperatura ê diminuída até 4 K. Essa

tendência se deve ao fato do abaixamento da temperatura ser feito por passos

cujo controle é mecânico, havendo flutuações em torno da temperatura escolhi

da que podem eventualmente ocasionar a fratura do cristal.

IV.7. Aquisição de Dados

A aquisição de dados era totalmente comandada pelo computador Data

General que controlava os passos do laser bem como todo o processo de integra

çao e normalização do sinal fotoacustico, passando esse sinal para um regijj

trador que fornecia o espectro de absorção em função da energia do laser.Esses

dados eram armazenados permitindo um tratamento posterior.

Todos os dados apresentados aqui representam uma média sobre pelo

menos 10 disparos ["òhoti,") do laser.

A precisão na determinação das freqüências de pico dos espectros

obtidos ê limitada pelos passos do controlador de freqüência do dye laser,

cujo valor mínimo é - 0.27 cm"1 e pela leitura da freqüência de calibração.

Para se melhorar a leitura colocava-se marcadores de freqüência ao longo

do espectro nos pontos correspondentes as linhas da lâmpada de neônio.
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CAPITULO V

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Neste capTtulo são apresentados os resultados obtidos paraohidrogênio

normal, para-H2 orto-D-, e HD, sendo mostradas as ca rac te r í s t i cas ind iv idua is

ass;rn como as propriedades comuns a todos isotopos. Da correlação dessas

ca rac te r í s t i cas comuns e i n d i v i d u a i s , f o i proposto um mecanismo para a rela^

xação não- rad ia t i va [quz E nja.pi.ia. de. acondo com no&&oA utudoò) no hidrogênio

solido.

V . I . Aspectos Gerais

Os espectros obtidos para o hidrogênio normal, para-H2, orto-Dj e HO

são mostrados nas Figuras V. I . a V.1}. Como característica geral eles apresen

tam um grande número de transições simples e duplas. Transição simples é

aquela que envolve apenas uma molécula. Transição dupla 5 aquela na qual a

transição rotacional-vibracional numa molécula e acompanhada por uma mudança

no estado rotacional de uma das moléculas circunvizinhas . A excitação rot^

cional não esta localizada em nenhuma molécula em part icular, mas viaja atra_

vés da rede, passando de uma molécula para outra. Como resultado, o estado

superior desta transição dupla e uma banda de excitons larga .

As transições simples das moléculas no solido se apresentam bem menos

intensas que as transições duplas, resultado este que contraria asobservações
7 — 127

experimentais na fase gasosa . Esse fato e explicado considerando-se que a

molécula deve ter um momento de dipolo induzido não nulo para efetuar a traji

sição. No sólido, esse momento de dipolo é induzido pelas interações interne

leculnres e portanto depende da simetria pontual da molécula.Quanto mais alta

a sirretria, maior será o cancelamento do momento de dipolo induzido e portan^

to menor a sua intensidade. De fato, quando a rede possui um centro de siine

tria de inversão, a transição é totalmente suprimida. As transições duplas,

e de ordem superior, que envolvem uma mudança de estado em duas ou mais r;ole

cuias, não são afetadas por esse efeito de cancelamento, no sentido de que

não ha correlação entre os movimentos rotacional e vibracional em moléculas

diferentes.

As características espectrais observadas podem ser divididas em 'Jua;

categorias. A primeira inclui as transições bem definidas que provem s*

excitação dos graus de liberdade 4nterncs das moléculas envolvidas Uxcx-'-c-'
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woLiojJLax] e sao as transições mais semelhantes àquelas observadas
nos espectros de absorção do hidrogênio gasoso ã alta pressão. Essas linhas,
chamadas de linhas de fonon-zero, provém dos momentos de dipolo induzidos por
interações do tipo quadrupolo-quadrupolo elétrico [QOE) entre as moléculas de
hidrogênio |ou P2 ou HP). A outra categoria inclui as bandas largas que pos
suem larguras típicas da ordem de 50 a 100 cm"1. Elas aparecern a aproximada
mente 45-70 cm"1 em relação as linhas de fonon-zero, no lado das freqüências
mais a l t as , e são identificadas como senão provenientes da combinação de uraa
excitação molecular e uma excitação da rede do hidrogênio (eu D, ou. 1(0) soli
do. Essas transições, chamadas de bandas de fonons, têm sua origem ras momen
tos de dipolo induzidos por interações de superposição ["owiZxp"].

Baseando-nos apenas nas freqüências das transições foi possível
atribuir uma transição molecular a cada uma das linhas observadas nos espec
tros obtidos. Isso era feito por comparação das freqüências observadas com as
calculadas para a molécula isolada. Nesses cálculos utiliza-se a equação do
rotor-vibrante que da os níveis rotacionais-vibracionais numa molécula diatõ
mica e as constantes determinadas por Stoicheff para o Hg e o Dz , e as
dadas por Durie e Herzberg para o HD. Assumiu-se nesses cálculos que as
constantes rotacionais não são perturbadas num meio mais denso.

No Hj,, Dz e HO sólidos foi observado um desvio para freqüências mais
baixas em relação as freqüências calculadas com moléculas isoladas, na fase
gasosa. Esses desvios são devidos ãs fortes interações intermoleculares iso_
trõpicas que afetam os potenciais intramoleculares produzindo um efeito de
achatamento nesses potenciais. Os desvios observados estão indicados nas
tabelas V.I, V.2 , V.7eV.8. Deve-se ressaltar que o fato desses desvios não
serem muito grandes indica que o efeito do estado solido [ou. i<zja, o fcUv

deAòctA molé.ciita,s tbtaxvm ZacaLLzadca, noò potvtcò da -tecíel nos números quãnticos

vibracional e rotacional e pequeno. Deve-se notar também que esses desvios

são compatíveis com os calculados considerando-se a parte isotrõpica da pe£

turbação dos vizinhos na molécula.Isso no caso do primeiro sobretom.pois ate

o presente não existem cálculos fei tos para as regiões do segundo e terceiro

sobretons.

Nas tabelas também são mostradas as freqüências observadas junto com

a identificação das transições com base na freqüência, assim como as frequen

cias das transições moleculares das moléculas l i v r e s , calculadas como dfescrj_

to anteriormente.

De acordo com a equação I I I . 1 1 , ver i f ica-se que há uma dependência do

sinal fotoacústico com o inverso do calor específico ã pressão constante(Cp).

Por sua vez, a variação de Cp com a temperatura é bem grande. Valores conhe

cidos do calor especifico do para-Hs sólido123 (Cp= 1,21 x 10" T + 8,5x10"°

T5 J. mol"1 . grau"1) Indicam que o sinal FA deveria aumentar substanciòj_

mente quando a temperatura é abaixada da 10 para 4K.
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Foi realizado um estudo da variação do sinal FA em função da tempera

tura . Esse estudo foi feito para a transição Qi(l,0) + Si ( l )* do hidrogênio

normal. Não foram observadas mudanças s ign i f ica t ivas , quer na largura , quer

na amplitude das linhas obtidas. Uma possTvel explicação para isso seria o

fato do sistema de detecção [iAan&du£oi e nleXASnica. dz ampti^icaçaa) ter
resposta lentd. Neste caso, o sistema pode detectar a energia total absorvida,
não sendo sensTvel ã amplitude.

V.2. Descrição dos Resultados

V.2 .1 . Hidrogênio Normal

A Figura V.l. mostra o espectro FA normalizado na região do primeiro

sobretom (8000 - 9200 cm"1). Observam-se varias transições simples (Q2(l) ,

Q,(0) e S 2 ( l ) e duplas (Q^ l ) + Q1(]), Q2(l) + So(0) , Qi(l) + S^O) , QxO) +

+ S i ( l ) e Si(0) + Si (0) sendo as transições, duplas bem mais

intensas que as transições simples. Os desvios em relação ã freqüência de

transição da molécula l ivre encontram-se na Tabela V. l , sendo em média da

ordem de l i em" 1 . Nessa tabela também são dados os valores das larguras de

linha e dos coeficientes de absorção. As linhas são largas , sendo a largura-

de linha media da ordem de 12 cm"1. 0 maior coeficiente de absorção observado

foi de 0,29cm"1 para a transição Qi(l ,0) + Sx(l) .

A região do segundo sobretom (11 700 - 12 800 cm"1), mostrada na Figura

V.2, apresenta apenas uma transição simples (Q3(l)),sendo duplas todas as

outras transições (Q3(l) + S0(0) , Q2(l) + Q i ( l ) , Q,(l) + S 0 ( l ) , QiC») +

+ S 2 (0) , Qx(l) + S2(l) e Qz(l) + S i ( l ) ) . 0 desvio médio em relação a frequén_

cia de transição da molécula isolada é da ordem de 16cm"1 e a largura de

linha média é da ordem de 11 cm"1 [ton^enrnz a Tabzta V.1). Essas larguras de

linha são devidas ãs fortes interações anisotropicas das moléculas de ^ t o - D ,

que levam a um alargamento não homogêneo signif icat ivo dos sobretons vibraci^

na i s , mesmo quando a excitação envolve apenas moléculas de para-H2.

Convém ressa l t a r que a ampla distr ibuição em intensidade das transi^

ções para o hidrogênio normal resulta da superposição de várias transições

d i fe ren tes , devidas ãs moléculas orto e para-H2 e que ocorreir em freqüências

muito próximas.

* A notação Q,R e S -te^eAe-ie a tAcum.ca.0 fLota.cA.onai do.
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TABELA V.l. HIDROGÊNIO NORMAL SOLIDO

63

AV

2

3

TRANSIÇÃO

Q.(U
Q.(o>

Qx(D + Qx(D

Qi(0) + Qx(D

Qi(0) + Qx(O)

Q2(l) + So(0)

S2( l)

Qx(D + Sx(0)

Qx(O) + Si(0)

S,(0) + S0(0)

QiO) + Sxd)

Qx(0) + S i ( l )

Sx(0) + Sx(0)

S 2 ( l ) + So(l)

Si(0) + Sx( l )

Q,(D
Q 3 (D + So(0)

Q 2 ( l ) + Qx(D

Q , ( l ) + S o ( l )

S, (0) + Q i ( l )

S e ( l ) + Qx(D

Q, (U + S i ( l )

Q«(0) + Sx ( l )

FREQÜÊNCIA
OBSERVADA

(cm"1)

8 062

8 075

8 304

8 420

8 598

8 643

8 754

8 857

8 982

9 182

9 201

11 749

12 102

12 214

12 334

12 553

12 744

12 772

12 784

FREQÜÊNCIA
CALCULADA1

(cm"1 )

8 075

8 087

8 311

8 316

8 322

8 435

8 605

8 653

8 659

8 761

8 868

8 874

8 996

9 191

9 211

11 765

12 119

12 231

12 352

12 562

12 760

12 788

12 800

DESVIO2

(cm" 1 )

13

11

7

12

18

15

7

10

16

7

11

17

14

9

10

16

17

17

18

9

16

16

16

COEFICIENTE
DE ABSORÇSG

(cm"1 )

0,26

0,08

0,01

0,25

0,01

0,29

0,01

0,01

0,01

0,015

0,010

0,040

0,015

0,015

0,030

0,015

0,010

LARGURA
DE LINHA

(cm"1 )

7

5

13

17

12

18

13

7

12

13

10

14

12

14

15

12

3

2

1. FfLe.que.nda. catculada paAa a. motíaitu isoiada..

2. VZAVÍO m fielaç.ã.0 ã. {,ie.qu.Zi\cÁA calculada pana a mcíécoc
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As bandas Q 2 ( l ) e Qj,(Q) podem ser interpretadas como sendo provenien

tes da presença de uma molécula de orto-H2 num meio de moléculas para-H;,, em

analogia ã interpretação dada por Sears e Van Kranendonk para as componentes

Q i ( l ) e Qi(0) no H2 só l ido . A l inha Q2(0) provim das transições para os esta

dos de exci ton v= 2 , J= 0 no c r i s t a l para-H2 acompanhadas por uma mudança na

orientação de uma molécula o r to . A componente Q2 ( l ) corresponde ã criação de

uma excitação vibracional na molécula orto que, em boa aproximação,permanece

nessa molécula. A separação entre as componentes Q2(C) e Q 2 ( l ) , da ordem de

14cm"1 , é causada principalmente pela interação rotacional vibracional da

molécula no estado J= 1 .

A l inha S 2 ( l ) resu l ta da transição rotac ional -v ibrac ional numa mole

cuia orto com AJ= 2.

As l inhas Qi(J) + Q i ( J ) , por outro lado, correspondem a transições

vibracionais fundamentais em cada uma das moléculas do par em colisão.enquan

to que as l inhas Q2(J) + So(J) correspondem ã uma transição de primeiro so

bretom numa das moléculas do par e uma transição rotacional pura na outra.

Nas transições S i (J ) + Si(J) cada uma das moléculas envolvidas na co

l isão faz uma transição ro tac iona l -v ib rac iona l .

As transições Qi(J) + S2(J) correspondem a uma transição vibracional

Qi(J) numa molécula e uma transição rotac ional-v ibracional na outra,ocorrendo

simultaneamente no par envolvido na co l isão, e analogamente para as demais

transições duplas.

Na região do segundo sobretom não fo i observada a banda Q3(0), tendo

sido observada a banda Q 3 ( l ) acompanhada de uma banda de fonons bastante i\n

tensa, num espectro muito semelhante ao observado para o D2 normal na região

fundamental

As bandas de absorção S(0) e S( l ) são atr ibuídas a transição rotacio

nal-v ibracional com Av = 2 , AJ= 2. Essas transições podem ocorrer numa única

molécula dando origem ãs componentes S2(0) e S 2 ( l ) ou duas moléculas podem

par t ic ipar simultaneamente dando origem ãs componentes Q2 ( l ) + So(0),Qa(0) +

+ So(0), Q i ( l ) + S i tO) , QxíO) + S i ( 0 ) , Q i ( l ) + S x ( l ) e Qi(n) + s t ( l ) . Ho

espectro obtido não fo i observada a transição S 2 (0 ) , possivelmente encoberta

pela banda fundamental de fonons. A maioria das transições duplas observada 5

larga porque envolve a superposição de linhas devidas ãs moléculasortoeoara.

A banda S( l ) depende da existência de moléculas or to-H2 no c r i s t a l . Consequen

temente, a intensidade e a largura dessa banda decrescem cem a diminuição na

concentração de moléculas o r to . No para-H2 observa-se somente a transição

Qi(0) + S i ( 0 ) , como serã v is to posteriormente.

As bandas de fonons associadas ãs l inhas de fonon-zero resultam tia

excitação dos modos vibracionais da rede c r i s t a l i n a . Em nossos estudos fo i

observado um comportamento selet ivo nas bandas de fonons que s e n posterior

mente d iscut ido em maiores detalhes [Secção V.2.3.).
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V.2.2. Parahidrogênio

No espectro de absorção do para-H2 hã várias linhas com largura da

ordem de 0,1 cm"1. Essas linhas finas resultam das transições de fonon-zero

para estados nos quais as excitações rotacionais e vibracionais estão locali

zadas juntas em uma ou mais moléculas.

Como pode ser visto na Tabela V.2, os coeficientes de absorção para as
3 0

transições observadas variam de 10 a 10 cm .

A Figura VL3., mostra o espectro FA normalizado na região do primeiro

sobretom (8000 - 9000 cm"1 ) . Observa-se a predominância das transições duplas,

tendo sido observada a presença de apenas uma transição simples S2(Q) .

Comparando-se com o hidrogênio normal observa-se que no para-H2 a ban

da Q2(0) + So(0) ganha intensidade, destacando-se também a l inha S2(0)bastan

t e in tensa, com uma largura de 2 cm"1. Essa transição dupla, Q2(Q) + So(O),

apresenta uma estrutura de mul t ip le to centrada em 8431cm"1, semelhante ã

observada na região fundamental do orto-D2 . Essa estrutura de .mult ipleto é

mostrada em detalhes na Figura V . 4 . , onde são também mostrados os espectros

detalhados das transições Qi(0) + Qi(O), Qx(O) + Si(0) e Si(0) + S x (0) .

Na região do segundo sobretom (11700- 13 000 cm"1) , mostrada na Figura

V . 5 . , o espectro obtido apresenta apenas transições duplas. Na Figura V.6 . ,

são apresentados espectros detalhados das transições Q2(0) + Qi (Q) , Qi(0) +

+ - , ( 0 ) , Q2(0) + Si(0) e S j O ) + S2(0).

Convém ressa l tar aqui que as transições na região do te rce i ro sobretom

(Av= 4) foram observadas no para-H2 sol ido pela primeira vez.

A f igura V . 7 . , mostra os espectros FA normalizados nas regiões de

16200 e 16 450cm"1. Na região cie 16200cm"1, a l inha de absorção é i d e n t i f i

cada como sendo proveniente da transição Qi(Q) + S3 (0) . A freqüência de

transição da molécula l i v r e é 16 247cm*1, sendo esse valor 30 cm"1 maior que

o da freqüência observada [Con^onmn a. Tabela V.2.). 0 espectro de-absorção na

região de 16 450cm"1 apresenta uma estrutura de mul t ip le to que f o i atr ibuída

5 transição Q2(0) + S2 (0) . 0 centro de gravidade desse mult ip leto local iza-se

em 16 458 cm"1. 0 valor calculado para a molécula l i v r e é 16 495 era"1, valor

este - 37 cm"1 maior que o observado. Estas t ransições, junto com as transj_

ções das regiões do primeiro e segundo sobretons, estão relc "ionadasna Tabela

V . 2 . . Nessa tabela também se encontram relacionados os coef ic ientes de absor;

ção, que variam no in terva lo de ~ 10" a 10°cm"1.

Os coef ic ientes de absorção da região do terce i ro sobretem foram obtj

dos fazendo-se a proporção do sinal FA medido [noAmaLizado), em relação -os

coef ic ientes de absorção conhecidos, correspondentes aos sinais FA reouío>

para as transições com Av= 2 e 3. Além disso, ercontram-se nessa tdb-la :••:-

larguras de l inha medidas, cujos valores variam de - 0,4 a 2,1 e i *.

No caso especif ico do parahidrogênio existe um forra l i :•'•«.> - : e ^ v ü í '• -
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TABELA V .2 . PARAHIDROGENIO SÓLIDO

AV

?

3

4

TRANSIÇRO

Q8(0)

Qi(0) + Qi(O)

S2(0)

Q,(0) + So(0)

Qi(0) + Sx(O)

Si(0) + Si(0)

Q 3 ÍO) + S o ( 0 )

Q«(0) + Qi(0)

Qi(0) + Sa(0)

Qa(0) + SiíO)

Sx(0) + S2(0)

Qi(0) + S,(0)

Q 2 (0) + S 2 ( 0 )

FREQÜÊNCIA
OBSERVADA

(cm" 1 )

8 075

8 307

8 394

8 424

8 425

8 426

8 427

8 429

8 431

8 434

8 437

8 4.9

8 643

8 647

8 981

8 983

12 119

12 123

12 129

12 231

12 545

12 561

12 884

16 217

16 458

16 465

FREQÜÊNCIA
CALCULADA1

(cm"1 )

8 087

8 322

8 407
•

8 441

8 659

8 996

12 248

12 567

12 585

12 905

16 247

16 495

ULJVÍU

(cm" 1 )

11

15

13

10

16

14

17

22

24

21

:)

37

COEFICIENTE
DE ABSORÇÃO

(cm-1 )

0,01

0,12

0,17

0,98

0,09

0,04

0,01

0,11

0,02

0,02

0,072

0,024

0,016

LARGURA
DE LINHA

(cm"1 )

0,62

2,10

0,54

0,81

1,12

0,98

0,84

1,44

1,73

0,74

0,38

0,64

7. Vfií.quê.ncÂ.a calculada pafia a. moficuía iAoíada.

2. Vz-ivio em fieXação 2 &K&quhicÁ.<x oaZcuZada paAa. a moZcc.Ua. .c
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Q«(0) + S«(0) F. Qi(O) + S,(0) DO PARAHIDROGENIO SOLIDO ( TERCEI-
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por Van Kranendonk e Karl9 , para a região do primeiro sobretom, e que per

mite a realização de cálculos que fornecem os valores previstos para a ire

quência das transições no sólido. Nesse formalismo considera-se inicialmente

a molicula de para-Ha como um rotor vibrante, analisnndo-se então, de qae

maneira os níveis rotacionais-vibracionais das moléculas são afetados pelas

forças intermoleculares operantes no sólido. Nesses cálculos considera-se un

cr ista l puro de parahidrogênio, e em alguns casos um cr is ta l de parahiuro

gênio contendo uma baixa concentração de ortohidrogênio. Os valores das fre

quências obtidos utilizando-se esse formalismo são apresentados na Tabela

V.3., junto com os valores observados no hidrogênio normal enoparahidroginio

sólidos. Os valores calcu1ados concordam com os obtidos experimentalmen-e

dentro de no máximo 0,05?,, o que indica que esse tratamento teórico descreve

adequadamente o hidrogênio solido.

De um modo geral observa-se que os espectros dos sobretons no para-Hj

solido apresentam vários desdobramentos ["ipLLtLLagò"] nas transições molecu

lares devido ã remoção das degenerescências quando as moléculas são colocadas

na rede, sendo permitido que elas interajam isotrÕpica e anisotrõpicamente .

Verifica-se o aparecimento de dubletos nas regiões âv= 2 e 4 do espectro:

Sx(0) + Si(0), Si(0) -r Qi(0) e Q2(0) + S2(0). Um fato interessante ê que

todos os dubletos observados estão associados com transições duplas,tendo í.v

idêntico para ambas transições. A estrutura fina da linha Si(0) + Si.(O), re

sultante do levantamento da degenerescencia do estado superior {dzgzn&ixdü

25 vêzeá) pela interação combinada quadrupolo-quadrupolo e quadrupolo-hexace

capolo elétr ico foi calculada por Gush e Van Kranendonk^ Observa-se que o

desdobramento e a intensidade relativa das duas componentes da estrutura de

dubleto apresentam boa concordância com os resultados obtidos por nos,confo£

me pode ser visto na Tabela V.4.

Foi fei to também o calculo do desdobramento e da intensidade relativa

para a linha Qi(0) + Si(0) por Van Kranendonk , a nosso .pedido e aqui

também os valores calculados apresentam boa concordância com os resultado';

obtidos por nós. Para a transição Q2(0) + S2(0), o valor calculado para o

desdobramento, derivado do momento de quadrupolo teórico, e 8,4cm"1,enquanto

que o valor observado é - 6,3an"1. Convém ressaltar que nos cálculos feicos

para as transições Qi(0) + Si(Q) e Q2(0) + Sz(0), considerou-se apenas a

interação de quadrupolo-quadrupolo elétr ico. A par t i r desses dados veri f ica-

se que a interação anisotropica de quadrupolo-quadrupolo elétrico pura e re_s

ponsãvel apenas por - 75;i do desdobramento, indicando a importância dai m-.-í

rações de superposição e de quadrupolo-hexadecapolo elétr ico.
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TABELA V . 3 . HIDROGÊNIO SÓLIDO - PRIMEIRO SOBRETOM

TRANSIÇÃO

Qi(l)<

Qi(0) H

Ql(0) H

Qi(D -

Qi(0) -

Si(0} •

• Qi(D

H Ql(l)

i- Qi(O)

h Si(0)

• Sx(O)

f Sx(0)

FREQÜÊNCIA OBSERVADA

HIDROGÊNIO NORMAL

8 304

8 643

8 982

PARA

(cm"1)

HIDROGÊNIO

8 307

8 643

8 981

FREQÜÊNCIA
CALCULADA1

(cnf1)

8 294

8 300

8 307

8 636

8 642

8 973

1. (/ít£ãte.i catcuZadoò utílizando-iz o cie Van Kfuinzndonk .
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TABELA V.4. DESDOBRAMENTO E RAZSO DAS INTENSIDADES DOS DUBLETOS OBSERVADOS

NO PARAHIDROGÊNIO SOLIDO.

TRANSIÇÃO

Si (0 ) + S x (0)

Qi (0) + Si(O)

Qa(O) + S2 (0)

SEPARAÇÃO EM ENERGIA
(cm" l )

CALCULADA

2,0

6,0

8,4

EXPERIMENTAL

2,0

4,0

6,3

RAZÃO DAS INTENSIDADES
(cm" l )

CALCULADA

1,5

1,7

EXPERIMENTAL

1,4

1,2

r
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V.2.3. Bandas de F-jnons no Hidrogênio132

As bandas de fonons associadas as linhas de fonorwero resultam da
excitação dos modos vibracionais da rede cr istal ina.

Uma característica notável do espectro de fonons é a grande extensão

do p e r f i l , alem do máximo da banda, para freqüências mais altas. Issoeinter

pretado como resultado da criação múltipla de fonons7' u* . De acordo com

cálculos existentes , a intensidade integrada do enésimo ramo de fonons de

cresce rapidamente com a ordem de n. Além disso, uma vez que a distribuição

do espectro do enisimo fonon se estende por um intervalo de freqüências igual

a n vezes aquele associado a um fonon [todos zl^ tím a mutva üiijun], a es

trutura que i revelada na banda associada a um fonon estará dispersa e os

picos de absorção serão bem menores para os ramos de ordem superior. Uma com

paração detalhada com a teoria e muito di fTci l devido a intensa superposição

de bandas, que impede uma separação precisa das varias componentes da banda

de fonons.

Um fato interessante observado e que a intensidade da banda de fonons

associada a transições simples é maior que a das bandas associadas a transi

ções duplas. Esse fato ê bem marcante no espectro da região Av= 3 para o

hidrogênio normal (\izja, pon oxmplo, a. banda. de. £onan& anocJ.a.da.0.&um:>Ã.ção

Q3 ( l ) ) . Essa diferença nas intensidades já havia sido observada anteriormente

por Poll e " in Kranendonk . Como a maioria das transições observadas em nos_

sos estudos Í de transições duplas, e portanto com menor inter n'dade, está

explicado o porquê da não observação de estrutura na banda de fonons.

As freqüências e a densidade dos estados de fonons no hidrogênio solido

têm sido medidas por varias técnicas diferentes, Estas incluem espaihamento
13"*-li*- _ 137

Raman e espaihamento por neutrons.

Estudos por espalhainento Raman forneceram informação sobre a áen

sidade de estados dos fonons transversais ópticos (TO). Foi mostrado ainda'

que a estrutura da banda de fonons [na nzçjiRa de. &>tzquíncMu> atünl , obtida
por espaihamento Raman, apresenta boa concordância com a densidade de estados

de fonons observada nas experiências com espalhainento de neutrons" . Observa
1 3 3~ ~ — 133

çoes experimentais e considerações teóricas parecem confirmar que a excita

ção de fonons longitudinais ópticos (LO) 5 proibida nos estudos por espalha

mento Raman.

A espectroscopia por espaihamento de neutrons fornece ambos: n* fr^

qupncias e a densidade de estados úos fonons para o hidrogênio sólido ' . As

frequ xias dos fonons TO e LO são obtidas com precisão razoável, mas el-ís

diferem para diferentes grupos de resultados. Alem disso, os Fonons TO e LO

não são vistos consistentemente nos espectros, provavelmente como resultado

da orientação relativa do cr istal e do feixe de niutrons.Adenâidaceóífoncns

TO foi obtida mas apresenta muito ruTdo para altas energias- A d-nsidcvio *.-.

fonons LO não foi obtida separadamente nas experiências de ?sp;i1h :,-.r-ntD :.••.
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neutrons. Além d isso, a espectroscopia de espalhamento por neutrons não propi

c ia boa resolução em energia para os sólidos quãnticos f vque estes sólidos

apresentam secções de choque pequenas de espalhamento por neutrons.

Como j ã fo i d i to anteriormente, a absorção no infravermelho devida ãs

transições rotacionais-v ibracionais dos sobretons provem das interações rr.ole

culares, de modo análogo ao caso do hidrogênio sob a l ta pressão.As l inhas de

fonon-zero provim somente das excitações internas das moliculas de hidrogê

nio e são devidas aos momentos de dipolo induzidos por interações intermole

culares. As bandas de fonons por outro lado, envolvem ambas, a excitação

interna das moléculas de hidrogênio e as vibrações da rede c r i s t a l i n a . Elas

ocorrem principalmente como um resultado dos momentos de dipolo induzidos

por interações de superposição. Portanto, neste caso, a absorção nas bandas

de fonons está l i v r e da l imitação da conservação do momento, caracter ís t ica

da espectroscopia Raman e não está r e s t r i t a aos fcnons do centro da zona de

B r i l l o u i n . Embora as regras de seleção para t a i s ramos dos fonons ainda não

tenham sido desenvolvidas teoricamente, os dados esperimentais existentes su,

gerem que ambos os ramos, TO e L0 são permitidos.

A absorção no infravermelho fo i u t i l i zada anteriormente no estudo de

fonons no hidrogênio sól ido sob várias condições. FononsTO foram observados

no parahidrogênio37 acompanhando transições moleculares com A.1 - 4. A densida

de de estados dos fonons também fo i obtida e apresenta boa concordância com

os dados obtidos por espalhamento de neutrons. Fonons LO não foram ->bservd

dos, mas sua existência fo i evidenciada pelos dados fornecidos por Gush e

colabor.üores7 . No parahidrogênio puro os ramos Ópticos dos fcnons são resoT^

vTveis para concentrações de ortohidrogenio menores que 50%. Acima dessa

concentração, os fonons LO dominam os espectros7 .

As Figuras V.8. e V.9. mostram os espectros de absorção normalizados

nas regiões de 8850 e 11 800cm"1 , respectivamente. Na Figura V.8. ,o pico bem

pronunciado e ident i f icado como sendo a transição dupla Qj.(Q) + S i ( l ) , ass£

ciada com a absorção do primeiro sobretom no hidrogênio sól ido. A banda de

fonons que acompanha esse pico está 45cm"1 d is tante dele. Ao contrar io dos

resultados obtidos por espalhamento Raman""*, a banda de fonons é bem larga,

com uma largura da ordem de 4ücm~1, enquanto que no espectro Raman a largura

é - 2 cm"1. Entretanto, essa banda larga é consistente com observações por

espalhamento Raman das bandas de fonons associadas com as transições molecu

lares S0(0) e S0(l)135"136. A freqüência dos fonons derivada da Figura V .8 . , e

de outros fonons associados cem transições duplas ê dada por 45 ± 4cm"1 (ueA

Tabela V.5.). Deve-se destacar portanto que a evidência experimental sugere

fortemente que os fonons associados com transições duplas são predominante

mente fonons T 0.

Na Figura \.9., a l inha bem definida fo i ident i f icada como sendo a

transição simples Q3 ( l ) associada com o espectro de absorção do OCJM.OO
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sobretom no hidrogênio sól ido. A banda correspondente aos fonons foi sjdviz_a

da \"&moothidÁ") com um algorTtimo fazendo-se uma média a cada intervalo espec

t r a i de Zücnf1 e es tá localizada a 76 cm"1 da linha de fonon-zero.Na Tabela

V.5 . , encontram-se algumas freqüências adicionais de dados obtidos por nós.

Os valores observados para as frequincias de fonon TO e LO,junto cem

os valores obtidos de estudos por espalhamento Raman e espalhamento de

neutrons137 , encontram- Í na Tabela V.õ. Também se encontram aí os valores

teóricos'" das frequincias dos fonons TO eLO. A freqüência dos fonons TO

apresenta boa concordância com os dados experimentais, mas os valores teóri

cos obtidos para os fonons LO são cerca de 40 a 50" mais elevados.

A banda de fonons do espectro envolve o produto da matriz de transição

e a densidade de estados dos fonons. Se nós assumirmos que a matriz de transi

çao não apresenta mudanças signif icat ivas na região do espectro de fonons, a

intensidade de absorção observada i proporcional ã densidade de estados. Na

Figura V .8 . , os dados foram expandidos em escala para uma melhor comparação

com os espectros obtidos por t ienicas de espalhamento de neutrons e por um

método de espectroscopia óptica no infravermelho d is tan te . A par t i r desses

dados estimou-se a temperatura de Debye como sendo 115 t 5K util izando-se a

relação 0n= fí ton/KQ, onde:
U U D

0D & a tmpuiwAuJiCL iz Peói/e

u« £ a lmqtxh\cjjx cfc Vzbyp.

ft c a conòtante. d& PZznck •

KD e a conòtayvte. dz Bcitzmann

0 valor calculado apresenta boa concordância com o valor obtido a partir do
, - 128

calor especif ico, que e 116 K, obtido por Hill e Lounasmaa .

Na Figura V.9 . , ?. curva tracejada foi reproduzida de um estudo' onde

o espectro foi calculado para o parahidrogenio sólido a 0 K. Aí também se

encontra o espectro obtido por espalhamento de neutrons que apresenta ambos

os ramos, TO e LO. £ importante sal ientar que esses estudos in ic ia is apre-

sentava») os fonons TO e L O no mesmo espectro enquanto que nos nossos estudos

nós podemos observar apenas os fonons TO ou LO separadamente. Poder ia-se

tentar explicar esse fato pela orientação relat iva entre o feixe de laser e

o eixo c r i s t a l i n o , mas a natureza pol icr is ta l ina do c r i s t a l de hidrogênio

uti l izado em nossos estudos elimina essa possibil idade. A razão dessa ocor

rêncic! preferencial dos fonons TO JU LO, associados a diferentes linhas da

fonon-zero nos vários sobretons, ainda não está c la ra , sondo necessário i.w

trabalho teórico adicional.

Em reiumo, observou-se excitações de fonons TO e LO associadas con

transiçõe-s moleculares do primeiro e segundo sobretons no hidrogênio soli-;c

ã 11 K. Os ramos TO estão associados principalmente a transições úi>?'i ^->
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TABELA V.5. DETERMINAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE FREQÜÊNCIAS DE FONONS ADICIONAIS

A PARTIR DA ANALISE DOS ESPECTROS DO PRIMEIRO E SEGUNDO SOBRETONS

DO HIDROGÊNIO SOLIDO.

TRANSIÇflO

Q«O)
Q«(0)

Qi(D + Qi(l)

Q2(l) + So(0)

Qi(l) + Sx(0)

Qi(D + Si(l)

FREQÜÊNCIA DOS FONONS1

(cm"1)

PRIMEIRO SOBRETOM

60

67

45

41

43

45

IDENTIFICAÇÃO

L 0

L 0

T 0

T 0

T 0

T 0

SEGUNDO SOBRETOM

Q,(D
Qa(l) + Qid)

Q2(0) + So(O)

Q,(0) + So(0)

75

78

45

50

L 0

L 0

T 0

T 0

J. FA.zque.ncia. de máximo da banda de. j engodada, a cada
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TABELA V.6. FREQÜÊNCIAS (cm"1) DOS FOMONS TO E L0, EXPERIMENTAIS
RICAS, EM RELAÇÃO A LINHA DE FONON-ZERO.

TE5

ESPÉCIE

n - H 2

n - H2

n - Ha

n - Ht

n - H2

O - H ,

O~H2

P - H ,

P - H ,

T(K)

11

11
11

10

13

4,2

4,2

4,2

4,3

MODO

TO

LO

TO

TO

TO

LO

TO

LO

INFRAVERMELHO

45d

69d

73e

45 f

43^

RAMANã

38,6

38,6

NEUTRONS1»

87,9

TEORIA0

40,8

119,2

40,5

118,3

'57
a.

b.

a.

4. Ei-te .üiabdiho. POÒÁ.ÇÕXI da. intznòidaxl(i max-úna.

e. Rv.&<iAÍn<ú.a. 7

f. HithzAzncML 23

g. Rz^eAincUa. 27
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enquanto que os ramos LO aparecem associados principalmente com transições

simples.

V.2.4. Qrtodeutério

0 espectro do ortodeuter io sól ido d i fe re do espectro do hidrogênio

sól ido pois a freqüência vibracional 5 mais baixa e o espaçamento rotat ional

e menor. Além d isso , os níveis rotacionais do deu t i r i o têm pisos esta t ís t icos

di ferentes dos do hidrogênio porque o spin nuclear do dêuteron é um.

Nos nossos estudos orto-deuter io enriquecido (Q,\OLL dz COHV/^UJÜ

mado em S0%), nas regiões do primeiro e segundo sobretons (iv= 2 e 3

tA.vcam.ntt], foram observadas somente transições duplas {Figitucu V.10 tV.ll).

Analisando-se os espectros obtidos observa-se que as transições

Qi(0) + Si(0) e Q2(0) + Si(0) apresentam, de modo semelhante ao que fo i

observado no hidrogênio, as l inhas de fonon zero acompanhadas pelas bandas cie

fonons.

Como no ortodeuter io não f o i at ingida uma conversão completa.observa-

se, para algumas l i nhas , a contr ibuição de transições devidas ã presença de

moléculas para-D2. Esse fato e confirmado pelas larguras de linha das trdnsj_

ções observadas. Estas se assemelham rnais aquelas observadas no hidrogênio

normal que Is obtidas no estudo do parahidrogenio.

As larguras de l inha observadas, juntamente com as transições observa

das e ident i f icações respectivas encontram-se na Tabela V.7. Ai também se

encontram tabelados os desvios das freqüências obtidas experimentalmente em

relação aos valores calculados para a molécula isolada.

A l inha observada em 6140 cn" 1 e claramente uma superposição das tran

sições Qi(0) + Si (0) e Q i ( l ) + S i ( 0 ) . A transição Si(0) + Si(O), localizada

em 6309 cm"1 e muito pouco intensa, permitindo apenas a sua ident i ncação.

Ma região de 6040cm"1 observou-se uma l inha be*:' larga, resultante da

superposição das transições Q 2 ( l ) + So(0), Q2(0) + So(0) e S2(0).

Na região do segundo sobretcm, por outro lado, observou-se apenas a

transição Q2(0) -r S i ( 0 ) , que se assemelha bastante ãs observadas no parahidro

gênio e parece não apresentar mistura cem transições devidas as moléculas

para-Dj,.

E importante notar que, do mesmo modo que no hidrogênio normal, o des_

dobramento das l inhas não e reso lv ido, provavelmente devido a presença cas

impurezas de para-D2.

V.2.5. Hidrogênio Deutsrado

Como no caso do Hz e de D2, o espectro rotacional-vibrac ianal do 'r.ü •?

proibido pela regra de seleção que determina que estados eletrônicos ;-<ar-s

combinam apenas com estados impares, uma regra qu se apl ica -•» toüds -o1.•.••;;.)



6120 6140 6160 6180

C

o_

t
o
o

6280 6300 6320

Q2(0) + S0(0)

6340 6000 6020 6040 6060

ENERGIA (CM~1)

FIGURA V . 1 0 . ESPECTRO DE ABSORÇÃO FOTOACOSflCO NORMALIZADO DA REGIÃO DO Pí<I

MEIRO SOBRETOM DO ORTODEUTtRIO SOLIDO.



o
d
JO

o n
c: co
z -a
o m

5

ABSORÇÃO ÓPTICA NORMALIZADA

t/ ;o
O O
CD

o 3=
3 5o o
O PO

•o
O í *
33 O

O TI
a o
rn —l
C= O
—I J>
nu c~>

OI O

o o
O 73

o

73

m

o
o

co



TABELA V.7. ORTODEUTÉRIO SOLIDO

85

2

3

TRANSIÇÃO

Q8(l) + So(O)

Q2(0) + So(O)

Qi(0) + Si(O)

Si(0) + Sx(0)

0,(0) + 5,(0)

FREQÜÊNCIA
OBSERVADA

(cm"1)

6 040

6 140

6 309

9 008

FREQÜÊNCIA
CALCULADA1

(cm"1)

6 043

6 047

6 160

6 333

9 034

DESVIO*

(cm"1)

3

7

20

24

26

LARGURA
DE LINHA

(cm"1)

13,5

4,0

3,5

/ . Fi&quhizÁXL cxsJLcJuZada pata a moZzaiZa. -Lidada.

l. VZAVÍO em fnU-a<iaü ã 3/iequêttcca caCai&ida. pata a molzcula. i
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las cujos núcleos têm cargas iguais. Entretanto, essa regra e quebrada no

caso do HD que possui um pequeno momento de dipolo, apresentando um espectro

fraco no infravermelho . 0 momento de dipolo da molicula de HD resulta do

movimento vibracional da molécula de wn associado ao fato dos centros de massa

e carga não serem coincidentes. Quf \> os núcleos vibram, ambos os centros de

carga positiva e carga negativa . Iam mas, por causa da inércia dos elé

trons, o centro de carga neg.v wa f ica atrasado em relação ao centro de carga

posit iva, originando um HUMS ito de dipolo.

A par t i r das mer;. «s da intensidade das bandas rotacionais - vibracio

nais no hidrogênio e ,.• yo, obtidas por Durie e Herzberg1* foi possível esti

mar-se a espessur ,» HD sólido necessária para revelar o espectro permitido.

Esse valor é de ~m. Uma vez que em nossas experiências a espessura do

cr is ta l e 0,8 j n , o espectro observado é um espectro induzido.qualitativamen

te comparável ao do H2 e do D2.

A molécula de HD é heteronuclear e portanto a distinção entre níveis

rotacionais simétricos e assimétricos não existe. Ou seja, não ocorrem as

modificações orto e para, e, ã baixas temperaturas, quase todas as moléculas

estão no estado rotacional J = 0. Seria então de se esperar que o espectro do

HD solido se assemelhasse ao do para-H2 ou do orto-D2. Embora de um modo

geral haja bastante semelhança entre esses espectros, conforme as Figuras

V.12., e V.13., há diferenças marcantes que dão um interesse especial ao ejs

pectro do HD. Essas diferenças estão relacionadas com a presença de transições

com AJ = 1 e ã observação de divisão nas bandas de fonons e serão discutidas

em maiores detalhes posteriormente.

0 espectro de absorção do HD, induziao por colisão, na região do pri_

meiro sobretom [FÍQUAO. 1/.J2.J caracteriza-se pelas linhas de fonon zero acom

panhadas pelas bandas de fonons. Hã aqui, do mesmo modo quenoparahidrorjênic,

hidrogênio normal e ortodeutério, a predominância de transições duplas sobre

transições simples.

A maioria das bandas observadas no espectro do HD pôde ser identifica^

da com base apenas na freqüência.

A Tabela V.8. , mostra as linhas observadas com a identificação corre^

pondente e as freqüências calculadas. No caso do HD, a freqüência da linha

Q2(0), determinada experimentalmente, foi tomada como origem da bonda e as

constantes moleculares utilizadas foram as determinadas por Durie e Herzberg'.""

Foi observado um dubleto correspondente ã transição Si( 0 ) + Si(0)

semelhante ao observado no para-H2 solido, porém com uma separação nai-jr

entre as linhas. Isso era esperado pois no HD a distancia ao vizinho nais pró
0 3

ximo é menor que no Hj, (Rg = 3,789 A para o H2 e Ro = 3,642 A para o D,) o i

interação de quadrupolo-quadrupolo e l é t r i c o , pr inc ipa l responsável pelo ces

dobramento, varia com R"5.
A l inha Qa(0) é proibida no Hn puro porque cs ronentor, c'.e t r irr,: ;.io :<•
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TABELA V . 8 . HIDROGÊNIO DEUTERADO SOLIDO

89

J.

2.

á i caJLcjulada. pana a motiaxJux -violada..

JO em fieZação 2 ^fizquê.ncÁ.0. calculada pana. a rnolzcula t

Av

2

3

TRANSIÇÍO

Q.(0)
R2(0)

QilO) + Qi(0)

S2(0)

Q2(0) + So(0)

Ri(0) + Ri(O)

Qi(l,0) + S!(0)

Qi(0) + Sx(l)

Qi(O)D2 + S Í Í D H J

Si(0) + SAO)

Qi(0) + S2(0)

Q2(D + Si(0)

Q2(0) + Si(0)
1 • • i ii i ii 11 ••

FREQÜÊNCIA
OBSERVADA

(ai."1)

7 068

7 151

7 251

7 313

7 343

7 428

7 504

7 662

7 ;94

7 767

7 774

10 994

FREQÜÊNCIA
CALCULADA1

(cm"1)

7 083

7 164

7 265

7 327

7 350

7 435

7 518

7 684

7 706

7 775

11 014

DESVIO*

(cm"1)

15

13

14

14

7

7

14

22

12

8

20

COEFICIENTE
DE ABSORÇÃO

(cr f1 )

0,02

0,04

0,0<í

0,02

0,09

0,05

0,46

0,04

0,02

0,14

0,01
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anulam quando somados sobre toda a rede. 0 aparecimento da linha Q2( 0 ) no

espectro é atribuído ã presença de moléculas de orto-H2, que i a razão dada

para o aparecimento da linha Qi(0) em cristais de parahidrogêniolwe hidroa«
12» _ 12* —

nio deuterado. Essa explicação foi testada utilizando-se uma mistura na qual
a concentração de H2 foi aumentada deliberadamente. Foi verificado que o
aumento na concentração de hidrogênio normal provocava um aumento na intensi
dade da linha enquanto que a variação na concentração de para-H2 não ocasio
nava nenhum efeito. Assume-se, portanto, que a linha Q2(0) resulta de uma
transição simultânea na qual uma transição Av= 2, AJ= 0 na ride do HD é acom
panhada por uma transição orientacional numa molécula de orto-H2. A frequên
cia da linha Q8(0) é 7068cm"1, que é 15 cm"1 menor que o valor calculado
para a molécula isolada. Esse abaixamento na freqüência vibracional e ocasio
nado ,ielas forças intermol ecu lares.

As linhas de absorção S2(0) e Q2(l,0) + S0(0) resultam da transição
rotacional-vibracional Av= 2, AJ= 2. Essa transição pode ocorrer numa única
molécula, dando origem a componente S2(0), ou em duas moléculas,dando origem
ã componente Q2(l,0) + So(0). No último caso, uma molécula faz a transição
Av= 2, AJ= 0 e uma outra molécula faz a transição Av= 0, AJ= 2.A linha S2(0)
é bem definida enquanto que a linha Q2(l,0) + So(0) é bem larga e não apre
senta picos bem definidos por ser uma mistura Q2(l) + So(0) e Q2(0) + So(0).

A linha Qi(l,0) + Si(0) e a mais intensa mas também ealargada por ser
uma mistura das transições Qi(l) + Si(0) e Qi(0) + Si(0).

Observou-se também uma transição bastante fraca, mas presente,que foi
atribuida ã presença de impurezas de D2 e H2, e identificada como Qi(l ,0)D2 +
+ Sx(l)H2.

Uma das características marcantes observada no espectro do HD.mas não
observada nos espectros do H2 e D2, é a presença das linhas R2(0), atribuida
a transição simples Av= 2,AJ= 1, e Ri(0) + Ri(0), atribuída ã transição d_u
pia envolvendo duas moléculas cora Av= 1, AJ= 1. Essas transições, que são ri_
morosamente proibidas no caso do H2 e do D2, são permitidas no HO por causa,
de seu caráter heteronuclear.

0 outro aspecto relevante, com relação ao espectro do HO, foi a obser
vaçao de uma divisão na banda de fonons associada ã transição Qi(l »0)-rSi(0).
Essa divisão na banda de fonons foi observada anteriormente por Cranee Gush ,
na absorção fundamental associada ã transição Qi(0) + So(0), tendo sido estui
dada teoricamente por Zaidi1"3. Acredita-se qu? essa divisão na banda de f£
ncnc i causada por uma forte interação do movimento rotacional puro
(R, - 90 cm"1) com a vibração da rede {^ononà - 40-00 cm'1}. De acordo com
Zaidi1 , esse acoplamento e devido principalmente ao deslocamento do centro
de carga em relação ao centro de massa na molécula heteronuclear do HD. A
estimativa teórica desse acoplamento, feita utilizando-se os cálculos de
Zaidi, da um valor da ordem de 10 cm"1. Essa forte interação da rotação das



moléculas com a vibração da ride tem um papel importante num inecanismo de
relaxação proposto, a. ser discutido posteriormente.

Na região do segundo sobretom [VIQUAXL V.?3) observa-se uma baruia lar

ga, devida a varias transições localizadas bem próximas umas das outras, o

que torna impossível uma identificação precisa.

V.3. Aplicação dos Resultados Obtidos na Região do Terceiro Sobretom

(Av= \) do Parahi j r^ ln io Solido em Estudos Astronômicos

Os espectros de absorção dos harmônicos da vibração fundamental das

moléculas de H2 no hidrogênio sólido têm,por exemplo»papel importante na de

terminação da presença ou não de H2 na atmosfera de outros planetas,a par t i r

de observações astronômicas desses espectros. Embora haja dados sobre os

espectros de absorção óptica induzidos por colisão para os primeiros harmõ

nicos das bandas vibracionais do hidrogênio gasoso molecular, hã necessidade

de dados similares para harmônicos de ordem mais a l ta.

Foi observada uma transição em 642 nm nos espectros de Urano eNeptuno

que foi atribuída igualmente ã presença de H2 e CHi,, sendo d i f í c i l uma ider^

ti f icação sem ambigüidade em virtude da inexistência de dados de laboratório

sobre espectros induzidos por colisão na região do terceiro sobretom do H2

1-teg/cão conAupondzntz a. Zmxnò-Lção ubo'ifvjajda.). t nesse ponto que surge uma

aplicação importante de nossos estudos nessa região (Av= 4 ) , que porsuaapV1

cação especi f ica mereceram uma publicação separada.

Para que os estudos da região Av= 4 sejam úte is na interpretação dos

espectros planetários observados, provenientes das transições cie dipolo indiu

zidas por co l i sões , o parâmetro importante é a intensidade da l inha em unida

des absolutas. Da comparação dos coeficientes de absorção ópt ica medidos para

as transições Av= 2 e 3 com o sinal FA normalizado [Equaçãa 14- Capitulo III],

dedu^-se os coef ic ientes de absorção para as transições Av=4 relacionados na

Tabela V . 2 . A . Figura V.14 mostra um graf ico do coef ic iente de absorção

o. para as l inhas mais intensas das transições moleculares regiões á v 2 , 3 e ' l

do para-Hj, só l ido . Partindo-se da intensidade absoluta da l inha úv=4na fase

só l i da , é possível der ivar-se a intensidade das l inhas e a forma da banda na

fase gasosa em temperaturas especí f icas, se fõ r conhecida a densidade e a

d is tanc ia intermolecular. Para comperraçSq são mostrados nessa nesma F i ; . '1.7.

as intensidades de absorção integradas calculadas9 dos sobretons v i b n c i £

nais induzidos por pressão [ncãmcitízadoò pcvux c vaZdn. w Ai/.-* 2). A boa corre

lação observada indica que os valores medidos das intensidades da 1 ir.ha em

Av= 4 no para-Hj, sól ido podem ser usadcs para conversão das l inhas Ge áipolo

induzidas por pressão observadas no H2 em espectros planetár ios. Devido -o

fato dessa.c absorções serem extramamente f racas, quando elas : Í O i ' t en t ' f i " ; I

dcS com certeza como sendo provenientes das transições da d:;.o"o nu : :;
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induzidas por colisão, elas podem ser consideradas opticamente finas,sen oro

blemas de saturação e fornecem portanto, bons valores para a coluna de ora

diente de densidades do hidrogeV J nesses planetas.

V.4. Correlação Ha, HP e " ,

V.4.1. Comparação entre a Fase Sólida e a Fase Gasosú

Nas figuras V.15 e V.16 pode ser vista uma comparação entre os espec

tros do hidrogênio nas fases solida e gasosa, nas regiões do primeiroesequn

do sobretons. Os espectros da fase gasosa foram obtidos por Mc KellareVtelsrT

utilizando um caminho de absorção de 137m e densidades variando entre 30 e

38 amagat.

Os espectros de absorção na fase sólida apresentam linhas bem finas

comparadas com as bandas alargadas obtidas na fase gasosa, o que fac i l i ta a

determinação das posições em freqüência, possibilitando, consequentemente, a

identificação das transições envolvidas. Hã, entretanto, o aparecimento das

bandas de fonons que acompanham as linhas de fonon-zero.

Deve-se ressaltar que esse comportamento observado para o H2 sólido,

em relação a fase gasosa, é também observado para o HD e o D2.

Verificou-se ainda uma tendência generalizada de deslocamento, para

freqüências mais baixas, das transições observadas na fase sólida,em relação

aos valores para a fase gasosa. Esses deslocamentos são devidos ãs fortes \n

terações intermoleculares isotrÓpicas que afetam os potenciais intramolecul^

res, diminuindo as freqüências rotacionais-vibracionais envolvidas.

V.4.2. Características Comuns a Todos Isotopes

Os espectros obtidos [Ht, HD e Vt) são caracterizados por linhas de

fonon zero bem f inas, identificadas como transições moleculares puras, accm

panhadas das bandas de fonons (atcviQadaL*). Os coeficientes de absorção típicos

variam de 10" a 10 cm"1. Esses coeficientes de absorção podem ser usados

para calcular as vidas-midias de fluorescincia . Foi fei to esse calculo ut_[

lizando-se o coeficiente de absorção para a linha de maior absorção medida,

Q:(0) + Si(0) na região do primeiro scbretom do para-H2, usando relações sirç

pies dos coeficientes de Eisütein A e B. 0 valor calculado é da ordem de

105s, e preenche os requisitos necessários para estudos utilizando espectro^

copia fotoacústica.

Como os espectros obtidos são espectros induzidos por colisão,a largura

de linha é proporcional a intensidade da interação.

A característica mais importante observada, comum a todos isótopos, 5

o fato da largura de linha ser grande para transições envolvendo oc*.3cos
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excitados rotacionais puros. Isso evidencia um forte acoplamento entre o movi
mento rotacional da molécula e as vibrações da rede.

V.4.3. Evidências de Relaxação Rápida

Foram observadas algumas evidencias experimentais que indicam unia re
laxação não radiativa rápida dos estados excitados.

Em primeiro lugar, a relaxação é suficientemente rápida paraserobser
vada utilizando-se espectroscopia íotoacústica. Isso indica que essa relaxa^
çao ocorre num tempo menor que microsegundos porque a sensibilidade do ncsso
detetor apresenta um pico em 300 kHz.

Em segundo lugar, a largura cie linha do espectro de absorção da região
Av= 4 indica um tempo de vida maior que 100 picosegundos.A linha considerada,
Qi(0) + S a(0), não apresenta superposi ;ò~es e possui uma forma aproximadamente
L-.entziana.

Esses dois fatos juntos determinam um limite para o tempo de vida da
relaxação entre 100 picosegundos [tzxauAa tspzc&ial)e alguns microsegundos
[detzctatiiJUdade. da EFA).

Tendo em vista esses limites para o tempo de relaxação,observa-se que,
comparado com outros sólidos moleculares como o nitrogênio e o monõxido de
carbono11*, o tempo de relaxação para o hidrogênio e varias ordens de magnitij
de menor [pana o KUAOgênio1* o tvnpo de ittoxação é t 56-s). Isso significa
que nesses outros sólidos moleculares há um fraco acoplamento entre a vi braçao
interna das moléculas e a rede.

V.4.4. Mecanismo de Relaxação Proposto

Tendo-se em mente todos os fatos mencionados nas secções anteriores,
foi proposto um mecanismo que explica a rápida relaxação não radiativa no
hidrogênio sólido.

Inicialmente, assume-se que a energia absorvida relaxe principalmente
por processos não radiativos, uma vêz que a probabilidade de fluorescir.cia e
muito pequena {- IO"5 A ) .

De acordo com a nossa proposição, essa relaxação ocorreria em duas
etapas. Inicialmente haveria uma forte interação entre a vibração interna e
o movimento rotacional das moléculas. Essa interação seria possível em função
dos numerosos modos rotacionais disponíveis, visto que nos hidrogênios sõl[
dos as moléculas podem ser consideradas como rotores livres. AT está a dife
rença fundamental em relação a outros sólidos moleculares onde não ha a
presença desses modos rotacionais e a relaxação 5 lenta.

Em seguida ã essa forte interação entre a vibração interna eomovi.nen
to rotacional, haveria um forte acopiamento entre o movimento roíacionai a%
moléculas e a vibração da rede. A possibilidade desie acopla;:.ento rcru- :;
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evidenciada pela divisão na banda de fonons observada no HD e pelo fato das
larguras de linha das absorções que envolvem estados excitados rotacionais
puros serem grandes.

0 diagrama esquemãtico abaixo ilustra como seria esse mecanismo no
hidrogênio solido em comparação com outros sólidos moleculares:

HIDROGÊNIO SÓLIDO

VIBRAÇÃO INTERNA
forte

ROTAÇÃO DAS
MOLÉCULAS

forte

VIBRAÇÃO DA REDE

SÓLIDOS MOLECULARES

VIBRAÇÃO INTERNA
fraca

VIBRAÇÃO DA REDE

a dz KOÍO-IZA LÒJÍ

Em suma, o mecanismo proposto acima explicaria a relaxaçao rápida

denciada pelos resultados experimentais obtidos.

V.5. Conclusões

Foi apresentado um estudo da absorção óptica dos sobretons rotacio_
nais vibracionais no hidrogênio, deutirio e hidrogênio deuterado sólidos. Al_
guines destas transições moleculares foram observadas pela primeira vez.

Como uma característica geral observou-se uma tendência de deslocameji
to para freqüência mais bcdxas quando comparadas com os valores calculados
para a molécula isolada. Esses deslocamentos são devidos âs fortes interações
intermoleculares isotrõpicas que afetam os potenciais intramolecuiares efetj_
vos de cada molécula, produzindo um efeito de achatamento desses potenciais,
o que diminui as freqüências rotacionais-vibracionais envolvidas.Entretanto,
o fato desses deslocamentos serem pequenos indica que o efeito de estado
sólido nos núneros quânticos rotacional e vibracional e pequeno.
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Com relação ã banda de fonons observou-se u»t comportamento seletivo
onde os fonons associados com transições duplas são predominantemente fonons
transversais ópticos (TO) enquanto que aqueles associados com transições rro
leculares simples são predominantemente fonons longitudinais ópticos.

Para o para-H2 e o orto-D2 foram observados desdobramentos múltiplos
nas transições moleculares. Alguns dos desdobramentos indicaram a importância
da contribuição das interações de superposição ("cveAZcp"\ e quadrupolo - qua
drupolo elétrico em adição ã interação anisotrõpica de quadrupolo-quadrupolo
elétrico.

A divisão na banda de fonons do HD e a largura de linha grande das
transições envolvendo excitação rotacional pura implica num fc*te acoplantento
entre o movimento rotacional das moléculas e a rede. Esse acoplamento teve um
papel muito importante na proposição de um mecanismo para explicar a relaxa
ção não-radiativa da absorção vibracional dos hidrogenios sólidos. Nossas ojb
servações experimentais indicaram que essa relaxação não-radiativa é bem
rápida, situando-se no intervalo de 100 picosegundos [UmJÜtz únpoòto pzZa la/i

QUAJÍ zòpzctiiaJL) a alguns microsegundos [limXz impotto pzta. dvtzc£a.bÁJU.dadz

da. upícAAoòcopÃ.0. Úotoacúòtica).

Um aspecto importante deste trabalho 5 que os dados experimentais for_
necidos aqui, na região dos primeiros harrrõnicos, dão subsTdios para estudos
teóricos nessas regiões, uma vêz que a maioria dos estudos cia absorção rot£
cional-vibracional dos hidrogenios sólidos abrange principalmente a região
fundamental.

Finalmente, em continuação ã este trabalho, outros estudos possíveis
seriam a determinação precisa do tempo de relaxação não-radiativa no hidr£
gênio sólido; o estudo dos hidrogenios sólidos sob pressão e em mistura com
tTtrio estilizando o conhecimento adquirido, estudar o H2, KD e D2 em matrizes
sólidas.
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