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ABSTRACT

The scattering of light at the growing

•olid-Melt interface of biphenyl and naphthalene was studied

using the Photon Correlation Spectroscopy technique. The origin

of this light scattering remained without a satisfactory

explanation since its discovery at the ice-water interface in

1978.

Recently, a model based on the

segregation of gaseous 1spurtties at the interface and

•subsequent precipitation of aicrobubbles was proposed to explain

this phenomenon.

Ue report here the first experimental

results that confirm the microbbubles hypothesis.



RESUMO

Usando a técnica de Espectroscopia de

CorrelaçSo. de Fótons, escudamos o espalhamento de luz pela

interface sóiido-1fquido durante o crescimento de monocristais

de btfenil e naftaleno.

A origea deste espalha»ento de luz

permaneceu se» u»a explicação satisfatória, desde a sua desco-

berta no sistema gelo-égua, ea 1.978.

Recentemente foi proposto para explicar

o fenômeno, um modelo baseado na segregação de impurezas gasosas

pela interface e subsequente precipitação de aicrobolhas, sendo

estas, responsáveis pelo espalhaaento da luz.

Apresentamos neste trabalho os primet-

ros resultados experimentais que confirmam a validade deste

Modelo.
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X - INTRODUÇRO

Desde a inyençlo do transistor em 1.946,

• indústria e a pesquisa no campo dos dispositivos
semicondutores sofreu USJ crescimento vertiginoso. Para "a

construçlo d* tais dispositivos slo necessário* monocristais d»

perfeição • pureza extremamente altas. Grandes esforços foram

feitos, visando o aprimoramento das técnicas de cresci sento de

cristais. RaturaIsente hé ainda suito a ser feito neste campo de

pesquisa, ma* nos países desenvolvidos já se consegue produzir a

nível industrial, monocristais cos as características desejadas

pela industria eletrônica.

Os países ditos es. desenvolvi sento coso

o nosso, dependes da iaportaçSo dos sonocristais para a produçlo

de- componentes eletrônicos. Es muitos casos isporta-se o

cosponente pronto, por falta de tecnologia no país, capaz de

produzí~lo. _

A pesquisa e produção de novos sateriais

cresce dia a dia nos países ricos, haja vista a produçlo recente

dos supercondutores de alta temperatura ou dos pol f meros

condutores. Novos sólidos eotfo sendo sintetizados em

laboratório, cos propriedades diferentes dos materiais

normalmente encontrados na natureza. Novas ligas, compostos

orglmcos, materiais cerlaicos e películas semi condutor as slo

alguns dos exemplos sais citados.
Jleste contexto, o investimento de recur-

m

sos materiais e humanos-na pesquisa de novos materiais deveria

ser considerado tarefa inadiável em países como .o nosso. Esta #

a tinica saída plausfvsl para que nlo cresça ainda sais a' dis-.

tlncis, es termos de avanço técnico-cientffico# entre os países



desenvolvidos e aqueles ditos em desenvolvimento. 0 crescimento

de cristais em particular, tem caráter estratégico. As aplica-

ç8es advindas da produçSo de cristais especi.is e das películas

semicondutoras Justificam o aprofundamento dos estudos neste

campo de pesquisa.

0 crescimento de cristais é um fenômeno

que ocorre fora do equilíbrio termodinâmico e tem sido objeto de

constantes estudos devido à sua importância tanto teórica quanto

experimental ou tecnológica. Instabi1 idades surgem sob certas

condiçdes durante o crescimento e levam a mudanças na morfologia

cristalina. As instabi1 idades que levam ao crescimento dendrí-

tico por exemplo, têm sido intensamente estudadas, devido a

importância teórica e experimental deste fenômeno.

Consideremos o crescimento de cristais

da fase líquida. Sabe-se que o cristal pode crescer por vários

mecanismos diferentes, dependendo da estrutura da'interface, da

pureza do material, da velocidade de crescimento, do gradiente

de temperatura, etc. Todos este fatores influenciam de maneira

decisiva a qualidade final do cristal produzido. Para que o

cristal cresça, é necessário que os átomos ( ou moléculas )

sejam transportados para a interface onde a transformação de

fase está ocorrendo e que eles tenham uma probabilidade maior

que zero de se Juntarem a fase sólida. Ao lado disso é preciso

também que seja dissipado o calor latente produzido durante o

processo de crescimento.

0 conhecimento dos fenômenos que ocorrem

a nível microscópico durante o processo de crescimento dos

cristais é ainda bastante escasso. Multo esforço tem sjdo feito

nesta área, em busca do entendimento e controle deste fenômenos.

Como conseqüência destes estudos, surgem novas aplicações

tecnológicas e novas perguntas, exigindo dessa forma novos

estudos.

Em 1.978 foi descoberto na Suíça, um

novo fenômeno relacionado ao crescimento de cristais. Observou-

se durante o crescimento de cristais de gelo que se um feixe de

laser incide sobre a interface sóiido-lfquido, surge além dos



feixes refratado e refletido, un espalhamento dinâmico da luz.

Esta luz espalhada, quando estudada pela técnica de correlação

de fótons, produz informaçQes a nfvel quase microscópico do

processo de crescimento do cristal, tnqUAQ&Q fi cx&BCJJMD&Q

Várias teorias foram propostas para

explicar a natureza dos centros espalhadores de luz. Esta

questão entretanto nunca foi completamente explicada pelas

teorias. Sempre surgiram refutaçSes ou situaçOes que n3o podiam

ser explicadas de maneira razoável por elas.

Recentemente foi proposto que o espa-

lhamento de luz deveria ser causado por microbolhas que surgi-

riam no líquido adjacente a interface. A idéia central do modelo

está ligada a segregaçSo de impurezas (sempre presentes, por

mais puro que o material seja > pela.frente de solidificação.

Isto aumentaria a sua concentração no líquido próximo a inter-

face. Quando esta concentração ultrapassasse um certo valor

crítico, ocorreria a precipitação de. microbolhas que espalhariam

a luz. .

Pode-se, com este modelo, explicar a

maioria dos dados experimentais Já obtidos até hoje. Entretanto

ele sofreu várias críticas devido a problemas ligados a sua

autoconsistencia. Além do mais, os dados • experimentais

disponíveis eram insuficientes para comprová-lo.

0 presente trabalho é um estudo do

espalhamento dtnSmico da luz pela interface sólido-1fquido. Nos

capítulos II e III faremos uma revisSo da técnica de correlaçlo

de fótons e das teorias relacionadas ao crescimento de cristais.

Apresentaremos em seguida no capítulo IV, . os principais

resultados experimentais obtidos anteriormente e os modelos

propostos pars explicar o espalhamento dinâmico da luz. No

capítulo V faremos uma descriçfo dos equipamentos que

utilizamos em nosso experimento.

Fizemos vários experimentos para testar

o modelo de microbolhas. Eles serSo relatados. Juntos con 00

resultados obtidos, no capítulo VI. De posse do modelo de micro-



bolhas com algumas modificações introduzidas por nós, tentamos

reinterpretar alguns dos dados obtidos no sistema gelo-água.

Esta reinterpretaçSo será apresentada o cap. VII e as conclu-

sSes deste trabalho vir3o no capítulo VIII.



II - ESPALHAMENTO DINÂMICO DA LUZ

2.1.> - INTRODUÇKO

A interação da radiação com a matéria é

um dos campos mais abrangentes da física atual. A variedade de

fenômenos que matéria e radiação produzem Juntas, é impres-

sionante. Uma parte bastante significativa dos estudos < teó-

ricos e experimentais ) em física hoje em dia estlo ligados à

pelo menos uma das formas com que a matéria e a radiação intera-

gem entre si. '

0 espalhamento de luz pela matéria é um

desses fenômenos» cujo estudo tem uma longa história. Esta

remonta aos experimentos de Tyndall<2), em 1.369. Na verdade ele'

tentava solucionar um problema sobre o qual Já trabalhara

Leonardo Da Vinei , séculos antes. 0 problema pode ser resumi-

do em uma única pergunta: por que o céu é azul e n3o de outra

cor qualquer? Da Vinci havia proposto que a cor azul do céu

era causada por partículas em suspensão na atmosfera baseado

em observações da fumaça no ar. Obviamente ele na1 o construiu uma

teoria que desse uma explicação satisfatória para o fenômeno. A

resposta foi dada dois anos após os experimentos de Tyndall, por

Lord Rayleigh com sua famosa teoria do espalhamento de luz. A

idéia inicial de Da Vinci revelou-se correta e os centros espa-

lhadores propostos por Rayleigh foram as moléculas de ar da

atmosfera. Estes centros espalhadores sao muito menores que o

comprimento de onda da luz incidente. Hoje em dia, este tipo de

espalhamento de luz é designado pelo none de Espalhamento

Rayleigh.

0 tratamento quântico da detecçlo

de campos ópticos foi feito por Glauber em 1.963.



Entretanto, o tratamento semi-clássico, onde o campo de radiaçSo

é tratado classicamente e a detecção é quantica ( efeito foto-

elétrico) conduz na grande maioria dos casos (como no experimen-

to desta tese), a resultados idênticos ao tratamento quânti-

co(6). Adotaremos por Isso, a descrição semiclássica. Além dis-

so, consideraremos apenas os aspectos elementares da teoria,

pois esta encontra-se inteiramente detalhada nas referências

(2),(3),(4) e (7).

2.2.) - ORIGEM DO ESPALHAMENTO

DE LUZ

Usando um modelo qualitativo simples,

proposto por Einstein*9', podemos entender o espalhamento de

luz. Classicamente, quando uma onda eletromagnética incide sobre

um meio, ela exerce uma força sobre as cargas presentes. Diz-se

que o campo polarizou o melo. Um campo oscilante acelera as

cargas e estas irradiam luz.

Os átomos de uma parte da regiIo ilumi-

nada pela luz, pequena quando comparada com o cubo do comprimen-

to de onda incidente "vêem" essencialmente o mesmo campo inci-

dente. 0 campo espalhado pelo conjunto dessas regiões é a super-

posição do espalhamento de cada uma delas . Se todas elas slo

idênticas, tendo portanto a mesma constante dielétrica € , »ó

há luz espalhada em ângulo zero. Isto ocorre porque as ondas

espalhadas por cada regi Io têm a mesma amplitude, diferindo

somente por um fator de fase que depende da posiçlo relativa de

cada uma delas. Se tomarmos uma região iluminada grande» de modo

que os efeitos de sua superfície possam aor ignorados, as peque-

nas regiões poderio ser arranjadas aos pares de modo que em cada

par, os campos espalhados sejam idênticos em amplitude, mas de

fase oposta, cancelando portanto o espalhamento. A onda inciden-

te será, n<?sse caso, absorvida ou espalhada em ingulo zero, mas

nlo em outras direções.

No entanto, quando as regJdes nlo slo



oticamente idênticas, ou seja, possuem constantes dielétricas

diferentes, as amplitudes dos campos espalhados deixam de ser

iguais, impedindo o cancelamento completo. Podemos então as-

sociar o espalhamento de luz às flutuações da constante dielé-

trica dentro da regi5c iluminada.
(9)Pusey e colaboradores expõem um outro

modelo que evidencia o caráter dinâmico do espalhamento de luz

por macromolécu!as em soluçSo, baseados em uma analogia com a

dtfraçSo de raios X por cristais. Os átomos de um cristal formam

um arranjo altamente ordenado. Quando um feixe monocromático de

raios X incide sobre ele, ocorre o espalhamento que produz o

padrão regular de difraçSo, com poucos e relativamente intensos

máximos. As partículas em uma solução, por sua vez, estão dis-

tribuídas aleatoriamente no solvente. Por isso,quando ilumina-

das, elas produzem máximos e mínimos de di fração de intensi-dade

variável, localizados aleatoriamente em um anteparo colocado de

modo a coletar a luz espalhada. Além do oais, ea contraste com

os átomos do cristal, as macromolécuIas s3o livres «para se

difundir pelo solvente sob a aç2o do movimento Browniano. Isto

fará com que o padrSo de difraçSo da luz n3o seja estático, mas

flutue no tempo.

Assim, um detetor com uma área sensível

do tamanho de um máximo de difraçSo ( uma área de coerência > ,

colocado no campo da luz espalhada, receberá uma intensidade

luminosa que flutua aleatoriamente em tempo. A evolução temporal

da Intensidade detectada reflete então, • difusSo Browniana das

partículas.

2.3.> - F L U T U A Ç Õ E S E F U N Ç Õ E S

DE CORRELAÇÃO EM TEMPO

Ao fazermos um experimento de espalha-

mento d« luz, temos em geral, vários parâmetro* envolvido».



e

Alguns deles são definidos com base na geometria de espalhamen-

tc.
VOlMMt

0 ângulo de espalhamento 8,na figura

(2.1), é definido pelas direçOes dos feixes incidente e espa-

lhado.

0 volume iluminado, ou volume de espa-

lhamento, é dado pela interseccSo entre o feixe incidente e o

espalhado, conforme na fig. (2.1).
0 vetor de espalhamento 3 * definido

como a diferença entre os vetores de onda da luz incidente e da

espalhada. Seu medulo portanto és

Se o espalhamento é quase elástico, podemos considerar |ífol •

l?s| Neste casos

n sen(a/2) ( 2.01 )
A*



onde n é o índice de refraçSo do meio e Ar é o comprimento de

onda incidente.

Em experimentos de espalhamento de luz

pode-se medir a intensidade espalhada em cada comprimento de

onda ( a densidade espectral ) ou as funções de correlação do

campo e da intensidade. Estas funçQes ser3o definidas mais

adiante. Na medida da densidade espectral, usa-se a técnica de

filtro, como está exemplificado na fig. (2.02.a.>. As funçdes de

correlação s3o medidas usando-3e as técnicas de detecç3o homó-

dina ou heteródina. No método homódino, apenas a luz espalhada

entra no detetor para ser analisada ( .fig. (2.02-b.) ). Na

detecção heteródina, uma parte da luz do laser que nUo foi

espalhada é " misturada " com o feixe espalhado antes deste

entrar no detetor, conforme mostra a fig. <2.02.c)>.

0 U F<W>M. MULT»! CANAL
L U l

u i i

na
da lux +waltiada Ca> -
- madida* da jvrup&o dm

As funçSes de correlação s3o de impor-

tância fundamental no estudo do espalhamento de luz pela técnica



10

4e correlação de fotons. Para entendd-las, vamos expor alguns

conceitos gerais da teoria das flutuações.

Tomemos um sistema de nuitas partículas

e uma grandeza A, que depende das posiçSes e momenta de todas as

partículas do sistema. A agitação térmice das partículas faz com

que seus momenta e posiçBes mudem constantemente, mudando assim

o valor da grandeza A.

Consideremos como exemplo a pressüo

na parede de um ei 1indro contendo um gás em equilíbrio. A pros-

s3o em cada instante t é o resultado das colisões das moléculas

com as paredes do cilindro. Como essas colisões constituem um

processo aleatório, a força total flutua em tempo. Uma medida

da pressão deve ser uma média sobre um tempo longo comparado com

o período da3 colisS©3. Dessa forma, duas medidas consecutivas

da pressão só produzem o mesmo resultado se forem feitas em

tempos suficientemente longos quando comparados com os tempos

característicos das flutuaçCes < colisões >.

Uma medida de uma grandeza flutuante de

um sistema em equilíbrio é uma média em tempos

= Jtúv* -i- V ACt) < 2.02 )

Se A é uma grandeza estacionaria, seu

valor médio n3o depende de tot

Ã s < A > = .JUm, 1 l
T-00 T -L

( 2.03 )

Definiremos agora a função de autocor-

de A

Fie C2.3> - da
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Ha fig. (2.03) vemos que A(t) e A(t+At>

em geral são diferentes. Se tonarmos entretanto At suficiente-

mente pequeno comparado com os tempos envolvidos na flutuação de

A, teremos A(t+ At) aproximadamente igual a A(t). Quando At

cresce, A(t+ At) eA(t) vlo se tornando diferentes. Diremos

então que A(t+At) e A(t) s3c correlacionados para At muito

menor que o período das flutuações e que esta correlação é

perdida quando A t cresce. Uma medida desta correlação é

dada pela função de autocorrelação temporal da grandeza A*

definida como:

V ciiA V cii A C i ) A ( ) 2.04

onde o intervalo At foi substituído pela variável contínua £• -

Chamaremos < A(O>A(%) > de função de

llitficor rei ação de A porque podemos definir também funçOes de "

correlação cruzada ", entre duas grandezas diferentes:

Daqui em diante chamaremos < A(O)A(&) >

tanto de função de autocorrelação de A, quanto de função de

correlação de A. Faremos isso para simplificarmos a linguagem.

Já que não há possibilidade de confundirmos a função de autocor-

rel ação com « de correlação cruzada. Esta ultima não B9rà usada

em ponto algum do presente trabalho • não voltaremos a nos

referir «ela.

Se o tempo t for dividido em intervalos

discretos At» à* forma que t « J At, 2»» n At, T = N A t •

t • £ « < j « - n > A t , £S equaçSes ( 2.03 ) e ( 2.04 ) podem ser

escritas em sua forma discretas



f
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( 2.05 )

( 2.06 )

onde A, é o valor de A(t) no infcio do J-éeimo intervalo. Na

prática, o correiacionador de fótons computa a funç3o de cor-

relação em tempo desta marteira discreta. Obviamente estas médias

são acumuladas durante um tempo finito, grande em comparação com

o tempo das flutuações.

Podemos formar uma idéia clara da varia-

ção em tempo da funçlo de correlação, analisando as equaçOes (

2.05 ) e ( 2.06 ). Na figura (2.03.) vemos que as somas em (

2.05 ) e ( 2.06 ) envolvem muitos termos positivos e negativos.

0 termo A ,A , ._ representado na fig. (2.03.), por exemplo, é

negativo. Consideremos o que ocorre com < A(O)A(O> >. A soma em

( 2.06

Como (

M

<

) nesse

A(0)

V
2 >

caso

> 0

|2 »

5Í. <

•* f.

, temos

S A

A(0) A(

AJAJ =

JAJ+n

Z) >

.
( Aj ) 2 .

ou seja

( 2.07 )

Vê-se portanto que, ou a funçSo de auto-

correlação mantém-se constante, igual ao seu valor inicial, ou

ela decai, sendo < A(0)2 > seu valor máximo. Quando <
n

= < A(0)& >, A é uma constante de movimento do sistema, isto

é, A é uma grandeza que é conservada.
Podemos dizer que a função d» autocor-

relação de A(t) mede portanto a " semelhança " entre os sinais

A(t) e A(t + t ). Se t « 0 , os sinais estSo em fase •

<A(O)A(&) > é máxima. Quando & cresce, os sinais perdem sua

relação inicial de fase e < A(0)AC6 ) > decreace.

Esperamos que a funç2o de correiaçio d*

uma grandeza n3o periódica e que nKo seja uma constante de
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movimento decaia de seu valor inicial < A* >. Quando % for

multo maior que os tempos característicos de flutuação de A,

A(t) e A(t + £ ) tornar-se-ao totalmente n3o correlacionados.

Nesse caso, os sinais s3o estatisticamente independentes, de

modo que(10):

lim = < A(0) <A> ( 2.08 )

A figura • (2.04.) mostra a função de

autocorrelaçSo de uma grandeza n3o periódica A, que decai de
9 9 "

<A£ > para < A >* com o tempo.

<*<•!««>

- fwu&o <fe 4t**r*y*aL da grand

Em muitos experimentos , por exemplo,

no experimento desta tese, a função de correlação decai como uma

exponencial simples:

< A<O)i > « < A > 2 + C < A 2 > - < A > 2 J 2.09 >

%l é o tempo de relaxaç3o ou tempo de correiaçlo de A.

€e definirmos a flutuação instantânea de

A(t) como:

ó*A(t) = A(t) - ( 2.10 >

•ntSo
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<<5"A(O)<5A< t») > = < A(O)A(X> > - < A > 2 ( 2.11 )

< tf A2 > = < G AC0)<7A(0) > = < A 2 > - < A > 2 ( 2.12 )

( 2.09 ) e ( 2.11 ) implicam em:

< <SA(0) ffACt.) > = < 6 * 2 > e * l / ^ ( 2.13 )

Naturalmente, ne» todas as funçgfes de

autocorrelação de flutuaçOes decaem exponenciaImente. Uma pro-

priedade periódica, por exemplo, terá uma função de correlação

periódica. Uma definição geral para o tempo de correlação deve

então ser do tipo :

l* £5AÍ*GW> ( 2.14 >

Por último, vamos definir a densidade

espectral I^tw) da função de correlação < A (O)A(t) > , basea-

dos no teorema de Üiener-Kinchin<3):

í* -iwi .
<H e <A" CO> A U »

-co
Tomamos A(t) agora como uma função com-

plexa, onde A é o complexo conjugado de A. Ia<w> é simplemente
a transformada de Fourier*°' da função de autocorrelação de h.

Esta funç3o será importante mais adiante, no estudo do espalha-

mento de luz.

2.4.) - ESPALHAMENTO DE LUZ

E MOVIMENTO BROUNIANO

0 movimento dtfu*>vo de um sistema de

partículas pode ser estudado por meio do espalhamento d* luz. A

demonstração teórica e experimental deste fato pode ser encon-
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trada nas referencias (11) • (12). Vamos colocar aqui as idéia*

principais da teoria d» espalhamento de luz por partículas ••

movimento Brown1 ano^

Consideremos um feixe de- luz monocromá-

tica de freqüência Bo. incidindo sobre o sistema de partículas.

0 espectro da luz incidente seria uma função delta de Oirac ee.

U . Sabemos que a luz do laser apresenta u«a largura flntta de

linha que varia na faixa de KHz a RHz. usaremos entretanto esta

hipótese simplificadora e a justificaremos rigorosamente mais

tarde. Apesar de bastante estreito, o espectro da luz espalhada

nio será igual ao da luz incidente, sofrendo um pequeno alarga-

mento em freqüência. Este pequeno " alargamento de linha "

produzido pelo meio irá nos permitir obter o coeficiente de

difusão das partículas.

Na montagem experimental, a luz espalha-

da pelas partículas incide sobre uma fotomultiplicadora que

produzirá pulsos de corrente proporcionais a intensidade inci-

dente. Esta intensidade estará entretanto, flutuando constante-

mente em torno de um valor médio, pois a fase da onda espalhada

por cada partícula estará mudando em relação as fases das outras

partículas devido ao movimento delas; A flutuação em tempo da

corrente da fotomultiplicadora é portanto uma medida do movimen-

to aleatório das partículas. Hostraremos a seguir como o espec-

tro da luz espalhada e o espectro da intensidade espalhada se

ligam à medida do coeficiente de difuslo das partículas. Podemos

antecipar aqui os resultados. Se as partículas movem-se indepen-

dentemente umas das outras e se elas obedecem a uma certa lei de

probabilidade ( equação ( 2.26 ) ) que definiremos mais tarde,

então o espectro de freqüências, ou densidade espectral S4(w) da

intensidade espalhada terá a forma de uma Lorentzianat

< 2.16 )

onde:

D é o coeficiente de difusão da» partículas no meio.

q é o vetor de espalhamento.
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k característica fundamental da técnica

de correlação de fotons que a torna ideal para o estudo do

espalhamento Rayleigh, pode ser estabelecida agora. 0 espectro

de freqüências da intensidade espalhada e o espectro do campo

elétrico espalhado têm ambos a forma de Lorentzianas. Entretan-

to, o espectro do campo eléfccicc espalhado está centrado na
14

Ccegilência J.nc.±dsnJcfi, que é da ordem de 10 Hr.. Como o alarga-

mento espectral produzido pelo meio é ~500 Hz, necessitaríamos

de um espectrômetro com resolução da ordem de 10 para obtermos

o espectro do campo elétrico espalhado. Por outro lado, o espec-

tro da inLsnsxdadfi espalhada é duas vezes mais largo que o do

campo e é centrado na freqüência zer.fi. Filtros elétricos de

banda estreita slo facilmente construídos, o que permite .a

medida da distribuição espectral da fotocorrente e portanto, do

espectro da intensidade. Neste trabalho, o que vamos medir na

verdade é a função de autocorrelaç3o da intensidade espalhada,

que é a transformada de Fourier da densidade espectral Sj<w>.

2.5.> - CALCULO DA FUNÇKO DE CORRELAÇÃO

DO CAMPO ELÉTRICO ESPALHADO

Consideremos uma onda plana monocromá-

tica, da formai

f< T.t > « to e
1( V ? " "o1 > ( 2.17 >

onde KQ é o vetor de onda da luz incidente e Uo 4 a freqüência

angular Incidente. Este campo induz em cada partícula um momento

de dlpolo radiante. 0 campo elétrico total, E*(t), que chega a um

detector colocado a uma distância R de uma origem fixada dentro

do volume de espalhamento, é dado pela superpôsiç3o dos campo»

irradiados por todas as partículas e tem a forma:
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E > ) = £ E'o e
i( «J (t> " "o* > ( 2.18

E'o é a amplitude do campo espalhado por cada partfcula. No caso

do ecpalhamento Rayleigh, onde o tamanho dos centros

espalhadores é muito menor que o comprimento de onda da luz, o

campo elétrico dentro de cada partfcula pode aer considerado

constante em todo o seu interior. Nesta situação E'_ é dado por:

E'o = E o (U/C)2 e* Ks- R ( oC - 0C« ) (V/R) sen $ < 2.19 )

Ks é o vetor de onda da onda espalhada,

fi é o ângulo entre a direção de polarização de E o e a direção

de ÍTS. .
( CL - "Co) é a diferença de polarizabi1 idade entrt as partí-

culas e o meio e V é o volume de espalhamento.

Se o tamanho dos centros espalhadores 4

comparável ou maior que o comprimento de onda, o campo elétrico

incidente varia dentro de cada partfcula. Cada regi3o menor que

\, dentro da partfcula, emite luz com uma certa fase, o que

leva a fenômenos de interferência dentro de cada partfcula. A

equação (2.18) ainda continua válida, mas E'o Já nao pode B9r

calculado por (2.19). O cálculo da intensidade espalhada por

esferas de tamanho arbitrário foi feito por Mie em 1.908. Costu-

ma-se chamar hoje em dia o espalhamento de luz por partículas

grandes ( entenda-se por grandes, partículas cujo tamanho seja

da ordem do comprimento de onda da luz ou maior que este ) de

espalhamento Mie. Os livros de Van de Hulst(13> e Kerker(4>

trazem o cálculo detalhado de E'Q para o espalhamento Hie por

esferas.

Vemos que E'o não depende da posição

exata da partfcula espalhadora. Esta posição entra em ( 2.18 )

através do fator de fase G2 (t). Se fizermos £^*f s ^ para

iuma partfcula situada na origem, podemos calcular $Ct) para a

partfcula J, situada a uma distancia r< da origem conforme

mostra a figura (2.05.) abalxot
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no o»^cu/o cfa»

_ A C T B ] = 1TO . /Q - iT&

< 2.20 >

onde q - ko - ks é o vetor de espalharaento definido por ( 2.1 )

De ( 2.18 ) temos:

Ce< % ) = < E*<t>ECt + *t > > = | E'o \
2 e"lwo^ x

} { t + *>3 > ( 2.21

Se o movimento das partículas é n3o

correlacionado, isto é,se elas são estatisticamente independen-

tes, então os termos onde k * J em < 2.21 > ser3o nulost

Pois cada umá das médias acima é uma média de ensemble ' da

grandeza e' *» ' rJít). Se o sistema é homogêneo, as partículas

cão distribuídas de forma aleatória dentro do volume iluminado

V, de forma que a probabilidade de se encontrar a partícula J

nas vizinhanças de d3r será V"1 d3r. Entíoi

< e1 í ' ?j > = V"1 f d3r e1 * • ?J Í L > - 6 ( q* )
V

Portanto, para qualquer espalhamento onde q* t 0 este termo será

zero.
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Além do mais, como todas as partículas

s3o equivalentes, o resultado da soma sobre k será ( & )' < 1 2 ) N

vezes a média de ensemble das diferenças do fator de fase

- <f(t • % ) 3 de cada partícula. Isto leva a:

N |Éf'o|
 2 «"'."oi x

- f <t t 1)3 > ( 2 22 ,

onde usamos a equação < 2.20 ).

0 movimento Brouniano é um processo

estaeionário, isto é, a média em ( 2.22 ) n3o depende do instan-

te em que o espa 1 hamento começa a ser observado. Fazendo t=0 em

( 2.22 ) e levando em conta que 7(0) = 0, temost

< e-i q\[?(t> - r(t + % )3 > s < ei q" . FC*> > ( 2 2 3 }

Onde ?C% ) agora mede o deslocamento sofrido pela partícula

durante o tempo %» Mas:

J d3r P( ?. l | 0 f 0 > e1 ^ • ? < l } ( 2.24

Para calcularmos ( 2.24 > necessitamos

conhecer a funç3o P(F, £ 1,0,0). Ela mede a probabilidade de que

uma partícula originalmente localizada em "? * 0 no instante t *

0 seja encontrada em T no instante t « % • Ela pode ser vista

também como a funçKo densidade de numero de partículas. Para um

sistema de partículas em movimento Browniano, esta funç3o pode

ser calculada resolvendo-se a equaçSo de difusSos

4 - P<F, *|,0,0> - D V 2 P<r ,£ 1,0,0) < 2.25 )

onde D é o coeficiente de difusão das partículas..

0 resultado ( ver apêndice A3 da ref

(3) ) éi
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P<?\ ^ | . 0 , 0 ) = ( 4 t l D & ) ~ 3 / 2 expC-r2/<4D%)3s TB £-0 ( 2.26 )

Obviamente a evolução temporal de

P(r, £|,0,0) é determinada pelo coeficiente de difusão D. Se as

partículas sao esferas cujo diâmetro ( 2a ) é muito maior que as

dimensões das moléculas do meio, então vale a relaçío do Stokes-

Einstein ( 1 4 ):

k T
D = Üfi-J < 2.27 )

-€ ir
K^ é a constante de Boltzmann, .Y^. a viscosidade do meio e a é o

raio das esferas espalhadoras de luz.

Substituindo ( 2.26 ) em ( 2.24 > e

calculando a integral, obtem-se:

Ce(t) = N |E'O|
2 expC-iüot - Dq

2t 3 ( 2.28 )

A densidade espectral do campo elétrico

espalhado é a transformada de Fourier da equação acima. Usando (

2.15 ) e ( 2.28 ) obtemos:

Ie(w) - 2N|E'O(
2 Dq2/C <W - Ü o )

2 • (Dq2)2 3 ( 2.29 )

Portanto Dq* é a meia largura da densi-
dade espectral do campo.

2 . 6 . > - CALCULO DA FUNÇBO DE CORRELAÇÃO

DAS FLUTUAÇÕES DE INTENSIDADE

A intensidade espalhada é proporcional
ao quadrado do módulo do campo elétricos

!<t> * P |S(t)J2 < 2.30 )
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Então;

Cj<X) = < lit) ICt + % ) >

|E*Ct +% >|2 > ( 2.31 )

Substituindo ( 2.18 ) em ( 2.31 ). tem-

?i 4

2.32 )

Por causa da independência estatística

das posições das partículas C e portanto, das fases das ondas

espalhadas ), se tivermos três índices iguais e um diferente, o

somatório quádruplo da equaçSo acima será zero, pelas mesmas

razoes Já expostas após a equação (2.21 ) . EntSo, somente

termos que contêm pares de termos iguais, serão n3o nulos.

Existem N2 termos para os quais m=J , k=l e »* 1 f sendo cada um
2

deles igual a unidade. Temos também ( N - N ) termos onde m=l,
J*k, mas m?j . Estes termos serão da forma?

3 >

2

onde a penúltima igualdade mó é válida se cada partícula é

independente da outra.

Se desprezarmos N quando comparado com

N2 no termo que envolve ( N2 - N ), a equação < 2.32 ) reduz-se

ai
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A função de autocorrelação das flutua-

ç©es de intensidade consiste de dois termos. 0 primeiro deles é

proporcional ao quadrado da intensidade média que chega no

detetor. 0 segundo ê essencialmente o quadrado do modulo da

função de correlação do campo elétrico. A parte oscilatória

ei0o^ na equação ( 2.22 ) não aparece em < 2.34 ) porque a

intensidade só depende do módulo do campo.

Neste ponto, voltamos a quest3o da lar-

gura inicial da linha do laser. O campo de um laser operando

bem acima do "disparo" pode ser representado por uma amplitude

constante mas com uma variação aleatória na fase. Ao se calcu-

lar a função de correlação das intensidades as fases aleatórias

desaparecem e somente flutuações dá amplitude do campo é que são

importantes. O resultado obtido para a função de correlação das

intensidades, usando o campo da luz do laser é idêntico aquele

obtido com a onda monocromática ideal. Justificando assim, a.

aproximação feita anteriormente.

Poderfamos nos perguntar porque nío usar

s luz comum na técnica de correlação de fótons. Ocorre que, na

luz comum existem flutuações aleatórias tanto em fase quanto em

amplitude. O espectro final neste caso seria uma convoluçlo

entre o espectro da fonte de luz e o espectro do fenômeno em

estudo. Como os tempos de coerência de fonte convencionais slo

muito pequenos ( «10 s ) comparados com os tempos caracterís-

ticos dos fenômenos estudados ( de 10~6 a i s ) é impossível

deconvoluir tal espectro.

Como Já foi demonstrado anteriormente,

no cálculo da função de correlação do campo eléltricot

expt-Dq2|fcj 3 í 2.35 )

Combinando as equaçSes ( 2.34 ) e ( 2.35
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), obtemos:

Cj(t) » H2 @>2 |?'o|
4 C 1 • expC-2Dq2t 5 > < 2.36 )

onde substitui nos |£| por 1» , Já que na prática sempre vasos ter

0 espectro das flutuações de intensidade

4 obtido quando substituinos a equação < 2.36 ) em ( 2.15 ). 0

resultado é:

S,(U> « N 2 /&2 |E' O|
4 C 2ff

Este é o resultado que havfasos anuncia

do anteriormente <eq. (2.16 ) ), no ínico da secç3o 2.4.).
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XXX - CRESCIMENTO DE CRISTAIS

O sólido e o líquido s«k> os dois estado*

condensados da Matéria e por isso, eles têm suit as propriedades

similares. A condutívidade elétrica e a densidade por exemplo,

exibe» una variação descontínua na fusão. Entretanto, esta va-

riação é pequena quando comparada com a mudança na condutividade

ou densidade de sólidos diferentes. Para a fusão , a mudança

típica na densidade é de cerca de 10%; mudanças na condutividade

elétrica são menores que 100%.

A diferença óbvia entre o sói ido e o

líquido é a flui dez. Has esta não é a diferença- fundamental,

pois certos líquidos que vitrificam podem ser mais rígidos que

muitos sólidos. A diferença fundamental entre um líquido e um

cristal é a simetria. A vizinhança de um átomo em um cristal

possui simetria de ponto. No líquido isto obviamente não ocorre.

Por isso, a transição 1íquido-sólido é fundamentalmente diferen-

te da transição vapor-1íquido neste aspecto. Existem por isso,

valores possíveis de temperatura e pressão tais que as proprie-

dades podem mudar continuamente de vapor para líquido. Por outro

lado, a transformação líquido cristal não pode ocorrer continua-

mente, por causa da diferença em simetria destas duas fases. A

transformação ocorre em uma interface que desloca-se através do

sistema, enquanto a mudança de fase progride. Assim, a mudança

de fase 1íquido-sólido é descontínua, não havendo então um ponto

crítico nesta transição.

0 crescimento de cristais é um processo

que ocorre fora do equilíbrio. E preciso todavia conhecer o

equilíbrio de fases possível do sistema, para que a termodinâ-

mica do crescimento possa ser entendida.
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3.1i>'- EQUILÍBRIO DE FASES.

0 estado terBOdinimico de UB sisteaa

físico-qufBico pode ser expresso pela energia livre de Gibbs;

G = G ( T»P.n1,...»nc > = H - TS « U • PV - TS < 3.01 )

onde

P = pressão ni s número de Boles da espécie

T = temperatura i, no sistema.

H = U • PV = entalpia c = número de componentes

G ~ energia livre de Gibbs por unidade de volume.

Em equilíbrio:

dG = - S dT + V dP + I* /ij dnj * 0 C 3.02 >

S é a entropia do sistema, V é o volume e

{ 3.03 )

é o potencial químico de cada componente.

Para uma transição de fase ocorrer

espontaneamente, a mudança na energia livre de Gibbs G<T,P,n>

deve ser negativa. Considerando um crescimento bem próximo do

equilíbrio, podemos fazer a aproximação AG * 0. Em

equílíbrio,

A G « AH - T AS C 3.04 )

No processo de cristalização, o sistema está passando de um

estado desordenado para um estado altamente ordenado, de modo

que a entropia do sistema está diminuindo ( AS < 0 ). Portanto

A H < 0, isto é, a cristalização 4 um processo que libera calor.
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3.2.> - NUCLEAÇKO HOMOGÊNEA TRIDIMENSIONAL

NA TRANSIÇKO L / Q U I D O - S O L I D O

Uma transição 1íquido-sólido só ocorre

espontaneamente se a fase sólida tiver energia livre menor que a

fase líquida em temperaturas abaixo do ponto de fusa'o e, ao

mesmo tempo, a fase líquida tiver energia livre menor que a fase

sói ida acima do ponto de fuslo.

0 ponto de fusão é ent3o, por definicSo,

a temperatura onde as energias livres das fases líquida e sólida

são iguais, de modo que as fases podem co-existir em equilíbrio.

Ha fig. (3.1) a energia livre de Gibbs está representada como

funçlo da temperatura. Na transição de fase, há uma descentínui-

dade na inclinação da curva G x T que é, de acordo.com O.01), a

mudança na entropia devido a passagem de uma fase para a outra.

d* vm
Ur+o cfe $4£*>í> da» /ode* <xkAda c

Então

onde

{ 3.05 )

f é a entalpia ( ou calor latente ) de fu*3o.

Seguindo o raciocínio acima, diríamos

ser impõesfvel o super resfriamento de um líquido ( ou o super

aquecimento de um sólido ), pois estes estados "do sistema

possuiriam energia livre maior do que se a mudança de fase



tivesse ocorrido ( veja fig. (3.1) ). Estamos entretanto

desprezando a energia livre associada à formação da interface

entre as duas fases. Se durante a transformação de fase houver

ausento na área da interface, entab a energia livre associada a

formação da nova área na interface tem de ser levada em conta

para se determinar se um avanço na transformação resulta em uma

diminuição da energia livre total do sistema.

Estas considerações sab particularmente

importantes quando se considera o crescimento inicial de um

núcleo sólido em um líquido abaixo do ponto de fus3o. Tomemos um

líquido puro com um super resfriamento A.T = Tf - T, onde T é a

temperatura do líquido < T < Tf ). Para que o líquido se

transforme em sólido, 4 preciso que um certo número de átomos ou

moléculas do líquido se Juntem e formem um núcleo sólido, que

depois crescerá devido ao super resfriamento. Podemos considerar

que a energia livre de Gibbs de um núcleo sólido é composta de

duas partes: a primeira é a contribuição da interface entre ele

e a fase líquida. À outra é a contribuição do volume do núcleo,

que, tendo sido transformado, tem agora uma energia livre menor

que o líquido circunvizinho. 0 termo de superfície, para um

núcleo esférico de raio r é dado por 4«r ^9\> onde VBj é a

energia livre de Gibbs por unidade de área da interface. Este

termo é positivo, pois o sistema gasta esta energia para a

formação da interface. Supondo que (pkjõf^e (d$j/0lòn1o variam com

a temperatura no intervalo de T até Tf, o termo de volume pode

ser escrito como -(4/3>7r < AH-/T- ) A T. Este terão é negati-

vo porque o núcleo libera este calor ao solidificar-se.
Portanto, a energia livre do núcleo

sólido é:

&G * -< 4/3 )»?3< ÒHf/Tf)áT * 4Sr
2 V B 1 < 3.06 )

A fig. (3.2) é a representação gráfica desta equação. Percebemos

agora que o valor máximo de A G 4 maior que zero e corrresponde

a um certo raio crítico r . Se o raio do núcleo sói-ido formado

for menor que r , a solidificação nao avança, pois isto
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ausentaria A.G. Há portanto uma barreira de potencial
termodinâmica que possibilita o super resfriamento de líquidos.

<3.2) - &XC9&9O «te «awvpla <Cà"K« AG, de núcleo

Quando um núcleo sólido com raio r > r

é criado, a transformação de fase continua espontaneamente,

porque isto leva a uma diminuição em AG.

O valor de r corresponde ao máximo em

G. Então

ou seja r ( 3.07 )

3 . 3 . > - NUCLEAÇXO HETEROGÊNEA HA

TRANSIÇXO LÍQUIDO - SÓLIDO

Ao raio c r í t i c o da eq. (3.07) es tá
associada uma temperatura c r í t i c a T dada port

T* « Tf < 1 - JJk, ( 3.08 )

Esta é a equação de Gibbs-Thomson.A

temperatura T representa o máximo super resfriamento que o



29

sistema suporta. Resta temperatura as flutuações termodinâmicas

do melo Já possibilitam a criação de núcleos sólidos comi raio

igual ao raio crítico. Uma ligeira diminuição na temperatura

provocaria o crescimento destes núcleos, até que todo o líquido

se solidificasse ou até que o calor latente liberado aquecesse o

sistema elevando a temperatura para T*, onde as duas fases

coexistem em. equilíbrio. Entretanto, nab 4 isso o que nomaIsen-

te acontece. Ho processo de resfriamento do sistema, muito antes

de se atingir T , núcleos sói-idos sab formados e o processo de

solidificação começa. Isto acontece porque as impurezas e "a

superfície do recipiente que contes o líquido atuam como sítios

preferenciais de nucleaçab.

A condição necessária para que um

nucleante ( partículas sólidas de impureza ou imperfeições nas

paredes do recipiente > seja realmente efetivo é que a energia

livre da interface nucleante-núcleo sólido seja menor que a soma

das energias livres das interfaces nucleante-1 íquido e líquido-

eólido. Esta é a condiçío para que o núcleo sólido formado

"molhe" o nucleante na presença da fase líquida do primeiro.

Este tipo de situação de equilíbrio pode W9r facilmente

entendido com a ajuda da fig. (3.3J e das considerações de

energia feitas acima. "_

h+4*u>gtnma. l.lXquAio, 2:m*c£*w o*Ci*», 3: nuclear**, a: ònguto
d*

A fig. (3.3) mostra também que nesta

situação é possível formar-se us núcleo sólido cos raio de

curvatura igual ao rato crítico para nucleaçlo homogênea usando-
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se um número muito menor cie átomos do que o necessário para a

formaçSk» do nücleo sólido flutuante no lfquido. Daf, o super

resfriamento necessário para esse fenômeno ocorrer

espontaneamente é muito menor do que aquele necessário para

nucleaçKo homogênea. Por essa razão, os experimentos envolvendo

n.i}cleaç3o homogênea s%o extremamente difíceis de serem

izados.

Deve-se notar entretanto que a energia

4* tí(na Interface sói ido-sól ido é em geral. maior(16) que a

soma das energias das duas interfaces presentes quando uma

lâmina fina de líquido de um dos materiais é introduzida entre

eles. A razSo para isso é simples-, na interface sói ido-sól ido é

provável que haja um grande "descasamento" dos espaçamentos

atômicos, o que gera tensões nas proximidades da interface,

aumentando assim sua energia. A introdução de um lfquido entre

os sólidos relaxa estas tensões. Se o lfquido é o resultado da

fusão de parte de um dos sólidos, a energia livre das duas

interfaces sóiido-1fquido formadas é, em geral , menor que a

energia da interface sóiido-sólido.

Portanto, um nucleante só é realmente

efetivo se certas condições de orientaçSo cristalográfica do

nucleante e do núcleo sólido a ser formado s3o satisfeitas.

Neste caso o "descasamento" pode ser pequeno o suficiente para

que a energia livre da interface sóiido-sólido seja menor que a

soma das energias das duas interfaces sóiido-1fquido ( fig.

(3.3) ). 0 uso de recipientes de quartzo ou pirex pode reduzir,

em alguns casos, a nucleação heterogênea.

3.4.) - CINETICA DE CRESCIMENTO DE CRISTAIS

Faremos agora um estudo bastante breve

doa processos que ocorrem em escala atômica durante o crescimen-

to de um cristal. Várias teorias foram desenvolvidas na tentati-

va de se explicar por quais mecanismos os cristais crescem. Em

todas elas, a natureza da interface .entre as duas fases ê um dos

fatores determinantes do mecanismo de crescimento.
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3.4.1. > - INTERFACE ATOH I CAHEIHTE RUGOSA

Ae primeiras Idéias sobre crescimento de

cristais sao devidas a Wilson(1900> e Frenkel(1932). Lies admi-

tiram que todos os átomos que chegam na interface cristalina sSo

capazes de se Juntar a ela, produzindo assim, a solidificação.

Isto é equivalente a dizer que todos os sítios da interface sSo

equivalentes, de. forma que o crescimento da fase sólida pode

ocorrer a partir de qualquer ponto.

Este modelo de interface é conhecido

hoje em dia pelo nome de interface atomicamente rugosa. Durante

a cristalização há uma troca contínua de átomos entre as duas

fases, através da interface. Ent3o, para calcularmos a veloci-

dade de crescimento de um cristal com interface rugosa, basta

calcularmos a taxa líquida na qual os átomos Juntam-se a inter-

face. •

A energia média do líquido é uaior que a

energia média do sólido pelo calor latente L. Para ir do líquido

para o sólido, cada átomo tem que difundir-se no líquido, que é

viscoso. Chamando de Q a energia de ativação do movimento difu-

slvo no líquido, podemos escrever á taxa na qual os átomos

Juntam-se ao cristal, como:

T?o = R° 9-$
/KT < 3.09

Similarmente, a taxa na qual os átomos deixam o cristal és

~ { Q

Onde L » A-H é o calor latente de fusUo. A energia de ativaçlo

para a fusSo é Q + L cooo ilustra a figura (3.4)t
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I

FÍC.C3.4) - fUfevenqa do en&t&ia da* /<***> oótida e CtcfUda do
tut ma*e*4at~ 0: en&t&la do cK^o^So />cwa mav4maU9 ru»

do 3

0 estado de equilíbrio, onde n3o há

crescimento significa que Rf * Rfi, ou seja:

/ Rj * exp( L/KTe ) ( 3.11 )

Te é a temperatura de equilíbrio.

A taxa líquida de crescimento é dada

por:

- R ^/R0. - exp(-L/KT)3

• Rj exp(-Q/KT) exp(-L/KTe)Cl-exp<-LAT/KT#T)3 ( 3.12 )

Onde foi usada a equaçSo (3.11) e Al « Te — T.

Supondo que AT/Te 4 pequeno» temoss

R = í R°. exp(-QZKT) exp(-L/KTe)) (L/KTJ) A T

R é a taxa de solidificação, isto á, R é
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o numero de átomos que se ligam a interface por unidade de

tempo. 0 produto Ra=Vr, onde a é o parâmetro de rede do cristal

é a velocidade de crescimento. 0 termo de autodifusão no 1 f-

quido e~^ K , é inversamente proporcional a viscosidade

Entlo, a velocidade de crescimento pode ser escrita como:

Vr = C A/tyTnAT < 3.13 )

Onde A é uma constante. Vemos enteio que o produto velocidade x

viscosidade, chamado' velocidade reduzida, aumenta linearmente

com AT.

3.4.2. > - INTERFACE ATOHICAHENTE LISA

Na dedução da equação <3.13), admitimos

que todos os sítios da interface são equivalentes e são sítios

ativos de crescimento. Esta equação leva em conta somente o.

transporte de massa para a fase sólida. Ela não é válida em

geral, mas é importante porque representa um limite superior

para a velocidade de crescimento.

Existe uma grande variedade de cristais

cuja interface sóiido-1íquído é atomicamente lisa. Para estes, a

equaçlo (3.13) não é válida.

Neste caso, nem todos os sítioe da

interface podem ser considerados como sítios ativos de cresci-

mento. Isto pode ser levado em conta, multiplicando-se a equação

(3.13) por um fator Cf] que representa a fração dos sftios da

interface que estão ativos para crescimento.

3.4.2a.)-NUCLEAÇKO BIDIMENSIONAL

Se o mecanismo de crescimento for nu-

cleação bidimensional na interface Uva, então d« teoria de

nucleação<15) obtém-se,
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Cf3 * Ax e~*
 / a i ( 3,14 )

Onde Aj é um fator geométrico da ordem de 1 e T* é um parâmetro

que depende de T. Combinando (3.13) e (3.14):

Vln * BI AT e "
T V A T * ( 3.15 )

Vjn é a velocidade de crescimento do cristal com interface

atomicamente lisa, sendo que o mecanismo de crescimento é a

nucleaçSo bidimensional.

N3o vamos especificar as expressões

calculadas para os parâmetros B^ e T', nem dos que aparecerem

nas próximas equações da seçSo (3.4) porque os valores medidos

em geral nâ*o concordam com os valores calculados. O valor medido

de T, por exemplo115 , é cerca de 10 vezes menor do que o

calculado pela teoria de nucleaçlo.

A equação (3.15) prediz que a velocidade

de crescimento tende a zero quando A T tende a zero, é pequena

enquanto AT < T', mas cresce rapidamente quando o super res-

friamento aumenta acima deste valor. Existem muitos cristais

cuja velocidade de crescimento tem este comportamento*1, geral.

3.4.2b >-DESLOCAÇHO EM PARAFUSO

Na prática, enquanto o crescimento por

nucleaçSo bidimensional pode ser o mecanismo dominante em cris-

tais facetados altamente perfeitos, ocorre crescimento com velo-

cidades razoáveis, mesmo'que o super resfriamento seja mínimo.

Parece portanto nao haver uma barreira para nucleaçSo, o que

entra em contradição com a equação (3.15),

A observação deste fato em cristais

crescendo da fase vapor levou Frank, em 1949, a apontar a impor-

tância das imperfeições, principalmente de*locações ea parafuso,

como mecanismos ativos de crescimento. Quando ocorre um defeito
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deste tipo em um certo ponto da Interface, há a foraaçSo de um

degrau e o número «le vizinhos que um átono encontra neste lugar

é maior que nos outros pontos da interface lisa. Dessa foraa,

ele pode ligar-se faciIsente a fase sólida af. A fig. (3.5)

ilustra este fenômeno.

Plf.C3.S> -
do

de vma do^lactupo «mt ptv%afu*o e

h barreira para nucleaç3o bidimensional

realmente desaparece neste caso. 0 cristal cresce espiral ando-se

em torno do defeito. A densidade de sítios de crescimento 4
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proporcional a U, o passo da espiral. Este por sua 'ez, é pro-

porcional a LT. Dessa forma, a fraç3o de sftios ativos

neste mecanismo de crescimento é:

Cf] = A 2AT ( 3.16 )

A velocidade de crescimento para utt

cristal que cresce por des!ocaç5©3 em parafuso é dada pelo

produto de (3.13) d (3.16), sendo portanto, proporcional a

( AT) 2:

VJd • P2( A T )
2 ( 3.17 )

3.5.> - A ESTRUTURA DA INTERFACE

Usando um modelo de Ising bidimensional,

Jackson en 1958 desenvolveu uma teoria para descrever a estrutu-

ra da interface de um cristal em crescimento. Apesar das simpli-

ficações, as prediç&es da teoria concordam extraordinariamente

bem com os resultados experimentais.

Vamos apresentar aqui as hipótese? bá-

sicas da teoria e o resultado a que se chega. 0» cálculos envol-

vidos são bastante simples mas não serio apresentados por n3o

sereo relevantes no presente trabalho. Eles podem ser encontra-

dos no livro de D. P. Woodruff, citado como referência número

(16).

Consideremos uma interface atomicamente

lisa, com N sftios disponíveis, onde adicionamos átomos- de

maneira aleatória. Se os átomos forem adicionados em uma ünica

camada, depois que adicionarmos N deles, a interface terá volta-

do a ser atomicagente lisa e o cristal terá crescido um espaça-

mento atômico. A situação de máxima rugosída^e» na interface

ocorre quando N/2 átomos foram adicionados, pois nesse caso

metade aos sftios ©stTio preenchidos e metade vazios. Suponhamos

ainda <\ue a probabilidade de um átomo na interface ter um
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vizinho seja proporcional a fraç$o dos sítios preenchi-
dos na Interface.

Devemos agora calcular a mudança na

energia livre associada com a adição de Na átomos a interface.

Em geral, a mudança na energia livre de Cibbs pode* 5 ser

escrita como:

AG = AE - T A S + P4V ( 3 . 1 8 )

Onde supomos a pressão e a temperaturea constantes. 0 problema

agora ionsieU em calcular as quantidades do lado direito da

equação acima, para que AG possa ser minimizado de forma a

indicar o estado de equilíbrio.

Seja x = Ha/N a fração da interface

preenchida pelos Na átomos. 0 resultado deste cálculo pro-

du2<
í6):

<AG/NKTe ) = oCx(l-x) • x lnx + (l-x)ln(l-x) ( 3.19 )

onde CC = ( L/KT0 > | ( 3.20 )

é a razão entro o número de primeiros vizinhos que um átomo

tem na superfície cristalina e o numero de primeiros vizinhos

que ele teria se estivesse no interior do sólido.

Para oC > 2, a função na equaç3o (3.19?

tem um máximo em x=l/2 e mínimos em x=0 ou 1. Isto significa que

a interface atomicamonte lisa © o estado energeticamante favo-

rável. Para (C < 2, o mínimo em A 0 ocorre em x=l/2, indicando

que a interface rugosa tem energia mínima, sendo portanto o

estado de equilíbrio neste caso.

A concordância desta teoria com a expe-

riência é d© fato, impressionante. Para todos os cristais onde

Ct < 2, n3o há nenhuma barreira de nucleaç^o , a interface segue

as isotermas do ststoma e o cristal cresce sem facetas, o que
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•ostra que a interface é rugosa. Por outro lado, se (t > 2, o

cristal cresce facetado, com interface atomicamente lisa.

Em alguns experimentos com o zinco e

chumbo, esta lei parece ter sido violada, mas existe uma grande

polêmica sobre a validade destes resultados. £ interessante

ainda notar que, para a água,, o valor de L/KTe é 2,62. Isto leva

a um valor de ot > 2 para crescimento no plano basal da célula

unitária hexagonal e cC < 2 para superfícies normais a. este

plano. A experiência confirma as formas de crescimento preditos

para o gelo nos dois casos.

3.6 > - S O L I D I F I C A Ç Ã O E

S E G R E G A Ç Ã O D E IMPUREZAS

Seja qual for o mecanismo de crescimen-

to, um problema com o qual se defrontam os crescedores de cris-

tal é a presença de impurezas. Se durante a preparação da amos-

tra, as impurezas não puderem ser eliminadas, estas influen-

ciarão na cinética do crescimento do cristal. Normalmente é

impossfvel a eliminação de todas as impurezas da amostra, o que

justifica um estudo aprofundado do papel desempenhado por elas

durante o crescimento.

Consideremos um cristal crescendo da

fase líquida, com uma certa quantidade de impurezas dissolvidas

no líquido. Para efeito de notação, tomaremos emprestada una

designação "físico-química" para este sistema binário. 0 líquido

em cristalização passará a ser chamado de solvente e as impure-

zas, de soluto.

3.6.1.)-O COEFICIENTE DE DISTRIBUIÇÃO

A concentração do soluto no*solvente 4

uma propriedade que depende do estágio no qual o sistema se
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encontra. Há uma distribuição de equilíbrio quando todo o mate-

rial está Ifquido, que certamente é alterada quando a solidifi-

cação começa. Esta mudança ocorre porque a solubilidade da

impureza não tem o mesmo valor nas fases líquida e sólida do

solvente. Isto produzirá um acúmulo ou depleção da concentração

de impurezas no líquido adjacente ao solido.

Vamos definir o coeficiente de distri-

buição K, como a razão entre as concentrações de impurezas no

sólido e no líquido imediatamente adjacente à interface, O valor

de K será maior ou menor que a unidade, dependendo se o soluto

aumenta ou diminui respectivamente o ponto de fusão do solvente.

Consideremos a fig.(3.6.a.), que repre-

senta parte do diagrama de fase de um sistema b i n a r i o , onde

o soluto abaixa o ponto de fusão do solvente.Uma solução conten-

do uma concentração C} estará inteiramente líquida em temperatu-

ras superiores a TQ. Se a temperatura é abaixada

I
|

CONCCNTÍAfÁO
(a)

SOtUTO

Fie. C3.60 - fcvute do cUo&tcuha. de
o óotu4o abaixa o parUo de

(b)

cte um *l*4ema MncUio. tm
do CK4 K

o *otüA0 aum&uia o pan** da fuoÒo do tolverUe <K >l>.
o

tm

até To , a solução começa a cr is ta l izar -se. 0 primeiro sólido a
aparecer, será um cristal de solvente, com uma concentração Cfl

de soluto, onde C é dada por C_ = conforme a figura

acima. 0 coeficiente de distribuição do equilíbrio, Kc
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razão Cs/Cj, tirada do diagrama de fase. Abaixando-se mais a

temperatura, a porção final do líquido a solidificar-se terá uma

concentração de impurezas maior que o lfquido em equilíbrio,

dada por Cj/Ko, conforme a figura.

0 diagrama correspondente para un soluto

que aumenta o ponto .de fusão do solvente é mostrado na fig.

<3.É>.b>. Neste caso, Ko > 1.

3.6.2 > - REDISTRIBUIÇSO DO SOLUTO

DEVIDO A RECRISTALIZAÇHO

Admitamos que a difusão do soluto no

líquido solvente seja governada pela equação de difusão depen-

dente do tempo:

( 3.21 )

onde C = C( Xj(t ) é a concentração do soluto no lfquido no

instante t, no ponto Xj; Xj será medido em relação a uma origem

fixa na ampola de crescimento. Admitamos ainda que:

a.) - 0 transporte de massa por recr1sta1ização é desprezível.

b.) - Não há turbulência ou qualquer tipo de agitação no

1fquido.

c.) - A difusão no sólido ê desprezível.

d.) - Seção reta do tubo de crescimento é constante.

A solução da equação de difusão não será

feita aqui. 0 resultado e a sua discussão é que nos interessam

no momento. A dedução de C(x,t) será feita no apêndice A.

Supondo D pequeno ( veja apêndice A ) e

K pequeno tal que (1-2K)/(1~K>~ 1, a solução és
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C<x,t) = Co C ' 1 + C ( 1-K )/K 3 C e " v x / D

. e-<l-KXv/DHx+Kvt> 3 ,

onde

CQ = concentração de equilíbrio

v = velocidade de. crescimento do cristal

x = distância entre o ponto-onde a concentração está sendo

observada e a intSCEaca.

t = tempo decorrido desde o inicio do crescimento.

Para obtermos a distribuição de impure-

zas no sólido, basta fazer x=0 na equação (3.22) e multiplicá-la

por K, conforme mostra a fig. (3.6.a). O resultado é:

C8( vt ) = KCO( 1 + C(l-K)/k3 C l - e-<l-K

Cg(vt) é a concentração de impurezas na superfície do cristal,

cujo comprimento é dado por vt.

Examinando a equação (3.22) vemos que a

concentraçSo de soluto Cj na interface i_x=0)» do lado do líqui-

do, cresce de Co quando t=0 para Co/K depois de um tempo longo.

A figura (3.7) mostra o gráfico de Cj(o,t)/Co para vários va-

lores de K. Foram usados os seguinte valores para os outros
—5 2

parâmetros; v = 3/ÍCO/S? D = 10 era /a.
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Taapo t i l

FiC-<3.7>-
do K,

Cl, furuflo

Podemos taabén examinar o comportamento

espacial de C(x,t) para t fixo e x > 0. A figura (3.S) mostra a

concentração como função de x ( dentro do líquido ), depois do

cristal ter crescido 3 cm com a velocidade de 1/im/s. Tomou-se

K=0.1 e D=10~5 cm2/s. X = O representa a posição da interface.

10 0r

2.0-

Pif. <3.8> -
X"0 0 a da

x(cm)
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Enquanto Isso, o primeiro sólido for»ado

• o «ais puro, conforae a equação < 3.23 ) «ostra. A concentra-

çSo de iapurezas neste caso é" Cs<o> = KCO. h aedida que o teapo

passa, C cresce até atingir a concentração de equilíbrio do

líquido, conferee a fig. C 3.9 >.

10. C

<3.o> - CenceryPvxpo de
do cmfnimeiM* vt da

no ICCvtVCo], «»
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Juntando as figuras (3.8) e (3.9) obte-

mos o perfil de concentraçSo d© impurezas para o sólido e o

líquido mostrado na fig. (3.10), tomando v = 1/im/s , K = 0.1-e

D = IO"5 cm2/s. x = 0 representa a poslç3o da interface sólido-

líquido.

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

»
(Vi
1

o
-i
I

O
II

x
o

Fic.C3.10> - 9e*4ÀJL de cancen4*cupi» de
o C*e4c4men4o de um

pana o
, K-0.1 e

D«10"8cmVs. X»0 e. a da

Estávamos até agora revendo e desenvol-

vendo a teoria necessária para a análise das medidas feitas na

parte experimental deste trabalho. No próximo capítulo faremos

uma exposição dos trabalhos Já publicados sobre o espalhamento

de luz pela interface de cristais em crescimento.
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IV - EXPERIMENTOS ANTERIORES

A primeira observação do espalhamento de

luz pela interface de um cristal em crescimento foi feita em

Zurique em 1.978, por Bilgram, Guttinger e Kanzig*1®*. Eles

cresceram do líquido um cristal de gelo e incidiram um feixe de

laser na interface sóiido-1íquido, durante o crescimento. Além

dos feixes refletido e refratado, surgiu também um espalhamento

bastante forte no ponto onde o laser atingia a interface. Se o

cristal não estivesse crescendo, isto é, a interface estivesse

em equilíbrio, nenhum espalhamento era observado. Incidindo o

feixe de laser no líquido acima da interface, sem tocá-la,

também n3o se observava nenhum espalhamento.

A explicação mais elementar para o fe-

nômeno ó que partículas de impurezas presentes nc líquido ( e

rejeitadas pela frente de solidificação ) acumulam-se na inter-

face e produzem o espalhamento de luz. Entretanto, a funçSo de

auto-corre!aç3o da intensidade da luz espalhada pode ser ajusta-

da por uma exponencial simples. Isto significa, como vimos no

capítulo II, quo quaisquer que sejam os centros espalhadores,

eles devem ser todos do mesmo tamanho. Como é altamente impro-

vável que partículas de impureza sejam todas do mesmo tamanho,

esta explicação foi abandonada por ter uma probabilidade remota

de corresponder a realidade.

Vários modelos foram propostos para

explicar a natureza do eepalhamento. Todos eles, com exceção do

modelo de microbolhas que descreveremos mais adiante, foram

abandonados por contradizerem os resultados experimentais ou por

serem altamente improváveis se comparados com explicações mais

eifnple3 que daremos maie tarde.'
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O espalhamento dinâmico de luz Já foi

observado na interface sóiido-1fquido da água, e dos cristais

orgânicos salol e ciclohexanol. Relataremos mais tarde os nossos

experimentos feitos em outros materiais.

Para situarmos melhor o conhecimento

atual sobre este fenômeno, vamos apresentar para cada uma das

substâncias citadas acima, as conclusões obtidas após cada expe-

rimento, o modelo teórico proposto e as divergências entre o

modelo e os resultados experimentais. Apenas o modelo de mtcro-

bolhas será discutido em detalhe.

4 . 1.> - ÁGUA

(iB)4.í.i)-Expertmeata cfe J. H.BiIgrsm, H.Gutt inger e tí. Kanzig

Modelos rugosidades na interface

As conclusões a que chegaram após o

experimento foram>

- 0 eapalhamento só é observado se o cristal está crescendo com

uma velocidade maior ou igual a uma velocidade crítica de 1.5

fim/s.

- Depois que o espalhamento surge, pode-se diminuir a velocidade

de crescimento até abaixo da velocidade crítica que o

espalhamento só desaparece se a superfície do cristal for

fundida, mostrando um tipo de histerese.

- A função de autocorrelação da intensidade espalhada pode ser

ajustada por uma exponencial simples da forma Cj(%») = B C 1 +

^e-2P£ j# A largura de linha f* é proporcional ao quadrado da

projeção da vetor d<s ezpalhamento na plana da interface. 0 valor

obtico no experimento foi P = 4 x 10 q s .

' T é independente da velocidade de crescimento.

- 0 espalhamento ocorre em uma camada adjacente a interface,

cuja expessura é ~6 /tm.
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O modelo construído para interpretar os

dados supõe que corrugaçQes que surgem e desaparecem na intei—

face aleatoriamente com um tempo característico próprio, s3o os

responsáveis pelo espalhamento. A equaçKo de Gibbs-Thomson foi

usada para calcular a variação local da temperatura de fusão,

responsável pela relaxação desta3 flutuações. 0 modelo prediz

™= 3.8 x 10 q s , em excelente concordância com o valor expe-

rimental .

4.1.2. )~£:-:perin:snto de P. Bani, J.H.8iIgrsm s

Modelo: Um novo estado da matéria?

Aparentemente os autores do experimento

anterior haviam descoberto um fenômeno novo e dado a explicação

correta para sua exietôncia. Foi sugerido entretanto, que o

experimento deveria ser repetido com o vetor de espalhamento "q\

perpendicular à interface. 0 modelo anterior envolvia somente a

projeçSo do vetor de onda na interface e o experimento fora

feito com o feixe de laser em incidência razante. Se o modelo

de rugosidades fosao válido, dever ia-se obter um valor muito

diferente para P , quando <f fosse normal a interface.

0 experimento foi repetido nestas condi-

Ç3«?s, com o mesmo módulo do vetor de espalhamento, obtendo-se o

mesmo valor para P . Como o modelo está em conflito com este

experimento, ele foi abandonado.

Os principais resultados deste

experimento, publicados em 1.983,

- Ocorre o mesmo espalhamento observado no experimento descrito

na página anterior, produzindo uma função de correlação que pode

ser ajustada por uma exponencial simples. Há portanto, um pro-

cesso de relaxaç3o.

- A largura de linha é proporcional ao quadrado d* módulo do
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vetor de espalhamento total e não somente a sua projeç3o na

interface ( P = Dq*) . Isto sugere que algum tipo de movimento

difusivo deve estar ocorrendo.

- D não depende da orientação de cf em relação a interface, mas

somente do seu módulo.

- 0 espalhamento ocorre do lado do líquido, era uma camada de, no

mínimo, 1.4/«m de expessura.

- As dimensões dos centros espalhadores de luz s3o pequenas se

comparadas com o comprimento de onda da luz, porque a

distribuição espacial da intensidade espalhada é similar aquela

de um dipolo radiante de Hertz.

- 0 espalhamento de luz nao surge imediatamente após o início do

crescimento. E preciso esperar um certo tempo ( n3o publicado)

para o seu aparecimento.

- Depois do seu aparecimento, hé um período transiente de.- 2

horas em que a intensidade espalhada cresce continuamente até

atingir um nível estacionario. Durante este tempo, a largura de

linha também varia, havendo uma relação entre as duas da forma;

P = f (I)"* < 4.01 )

Ajustando os valores de f e cC para os dados experimentais,

obtem-se:

f = 2750 í 27 a"1 e

(L = 0.230 - IX ( 4.02 )

Onde I está em unidades de 1000 contagens/s,

Eles interpretaram estes dados supondo

quo a camada de líquido adjacente a interface formou uma nova

fase, com propriedades diferentes do sólido P do líquido. Foi

proposto em suma, um novo estado da matéria que estaria relacio-

nada a transição 1íquido-sólido.

A interpretação baseia-se em fenômenos
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críticos e as "flutuaçSes de entropia" nesta camada seriam

responsáveis pelo espalhamento de luz.

O valor obtido para a constante de difu-

são neste experimento foi D = 3 x 10 cm /s. Enquanto a solidi-

ficação ocorre, haveria ordenamento das moléculas e transporte

de calor. A constante de difusão medida foi interpretada como

sendo uma medida destes dois processos em conjunto. E interes-

sante notar entretanto, que a difusividade térmica da água é da
—3 2 *

ordem de 10 cm /s e a constante de autodífusão, aproximadamen-

te 10~5 cm2/s.
A intensidade total da luz espalhada

quase-elasticamente é proporcional a compressibi1 idade

isotérmica, que foi estimada em cerca de 700 vezes maior que a

da água.
O modelo acima recebeu severas críticas.

Ele é baseado em uma hipótese "ad hoc" difícil de SBT comprova-

da. Não há uma explicação razoável para o coeficiente de difusão

ser tão pequeno e a compressibi1 idade isotérmica t3o grande,

conforme os próprios autores apontam. De posse dos dados experi-

mentais obtidos, não é possível concluir que esta nova fase

realmente exista, com propriedades tão diferentes do líquido e

do sói ido.
Recentemente Bilgram*20) c ai c ui o u o s u-

posto comprimento de correlação das flutuações e obteve a ex-

pressão f1 e(, I • A validade dos cálculos é todavia, questio-

nável, «ima vez que Bilgram parte de uma teoria que em princípio

é válida para fenômenos críticos, quando ainda se está longe do

ponto crítico. Ele supSe que a mesma teoria é válida na transi-

ção 1 íquirJoTól ido 3o a compressibi 1 idade isotérmica for tomada

como infinita.

-Í..Í.::•.,> ••• JV.p,.:-; ia;-ntj de J. fdzizer, P. Mazur i? T. tiaritã1*1*

Modelos Defeitos móveis.



Do experimento realizado por Brown et
(22)a P " ,os autores acima propuzeram um novo mecanismo para

explicar este espalhamento.

No modelo proposto pelos pesquisadores

acima, considera-se que o espalhanento ocorre do lado do sólido.

SupÕe-se que a luz é espalhada por defeitos no cristal» locali-

zados na interface e no cristal imediatamente abaixo dela. Como

esta região está.a una temperatura muito próxima do ponto de

fusão, supõe-se que os defeitos sejam móveis.

Este modelo contradiz os resultados

experimentais obtidos nos experimentos anteriores, onde ficou

estabelecido que o espalhamento ocorre do lado do líquido. Nos

experimentos feitos com salol, citados mais adiante, foi

novamente comprovado que o espalhamento ocorre no líquido

adjacente a interface.

4.2.) - SALOL

4.2. t.> - Experimento de U. Darig e J. H. Bi laraat *

Q primeiro experimento àe espalhamento

de luz na interface só]ido-1íquido do cristal orgânico Salol,

foi publicado em 1.982 pelos autores acima.

Dois processos dinâmicos diferentes

foram observados. Um dos processos dá origem a uma função de

correlação oscilatória. 0 outro produz uma função cujos pontos

podem ser ajustados por uma exponencial simples, como no caso do

sistema gelo-ógua.

Os principais resultados s3o:

- Há uma velocidade crítica para o início do espalhamento,

aproximadamente igual a 0.2 fim/s.

- Se a velocidade de crescimento V está entre 0.2 e 0.4/*.m/s, a

distribuição espacial da intensidade» espalhada é altamente ani-

solrópica e a fur.ção do correlação é uma cos&enóide pura.
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- Se V > 0.4/wn/s, a funçSo de correlação torna-se amortecida e

depois de duas horas, a parte oscilatória desaparece totalmente,

restando apenas o decaimento exponenci akl.

A funç3o de correlação oscilatória foi

interpretada como sendo causada pelo batimento entre o

espalhamento elástico e a luz espalhada na interface , com um

deslocamento Doppler dado por Alt) = Vj.q. h velocidade Vj seria

a velocidade de transIaç3o de algum centro espalhador de luz,

movendo-se lateralmente na interface, produzindo assim o efeito

Doppler na luz. 0 valor obtido para Vj foi 60Am/s, 150 vezes

maior que a velocidade de crescimento do cristal.

- Exper iaienta de ü.N.fteswita, D.G. Meai, fi.Ccpic e

Modelos Ordenamento molecular semelhante aos cristais lfquidos

nemáticos

Novas observações foram feitas no salol.

0 fenômeno de relaxaçSo que produz a função de correlação

exponenciai foi observado tanto com o cristal crescendo, quanto

com ele fundindo. Foi obtida também a função de correlação

osci1 ator ia.

Explorando as propriedades de

anicotropia do cristal, foi possível separar completamente o

ôspalhamenLo originado n^ superfície do cristal daquele

orxjinado na camada líquida adjacente a interface.

Ficou estabelecido que a dinâmica de

rolaxaç^o, que produz o decaimento exponencial ocorre na camada

liVtui<ia, «jivjuanto o proceüKO que produz a função oscilatória

ocorre na superfície do cristal. Ao contrário do que se pensava

anteriormonte, os dois processos ocorrem simultaneamente, nao

sendo portanto, manifestações diferentes do um mesmo fenômeno.

Partindo da dependência da velocidade
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lateral Vj em função da velocidade de crescimento v, os autores

demonstraram que o movimento translacional detectado na inter-

face representa o movimento de degraus de deslocaçSes em parafu-

so altamente poligonalizadas. A anisotropia no espalhamento é o

resultado de uma difração de Bragg da luz pelos degraus das

deslocações. A função de correlação oscilatória origina-se do

batimento da luz espalhada elasticamente com a luz que sofreu

efeito Doppler, espalhada pelos degraus em movimento das deslo-

caçSes em parafuso. Do ponto de vista ótico, as deslocaçSes agem

como uma rede de difração móvel.

0 processo de. relaxação na camada

líquida não foi explicado. Foi sugerido que a frente de

solidificação poderia induzir uma orientação parcial das

moléculas na camada líquida. Flutuações de orientação seriam

então responsáveis pelo espalhamento de luz. Este mecanismo de

espalhamento produziria luz despolarízada, que no entanto, nunca

foi observada.

4.3.5 - ClCLOHEXANOL

Para testar o modelo acima, foi proposto

um experimento de espalhamento com o cristal plástico ciclohexa-

nol. Nos cristais plásticos não há orientação das moléculas no

sólido, não havendo portanto razão alguma para que elas se
(25)

orientem na camada líquida. Quando o experimento foi feito ,

obteve-se o mesmo espalhamento Já observado na água e no salol.

0 modelo d© ordenamento molecular no líquido foi então descarta-

do por estar em conflito com estes resultados experimentais.

Um fato novo surgiu no experimento com o

ciclohfxar.ol : se o cristal estiver crescendo, o espalhamento

estiver presente e o mecanismo de crescimento for desligado, o

espalhamento ainda persiste por cerca de 6 horas.
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4.4.> - O MODELO D E HICROBOLHAS

Nenhum dos modelos propostos acima

consegue explicar satisfatoriamente os dados experimentais que

foram acumulados desde o primeiro experimento em 1.978.

Em 1.986, Cummins, Livescu, Chou e

Srínivasan propuzeram um novo mecanismo para o espalharaento,

baseado no aparecimento de microbolhas de tamanho uniforme na

camada líquida, induzido pela rejeição de so luto gasoso durante

a cristalização. Neste modelo admite-se que existe uma concen-

tração residual CQ de gás dissolvido no .líquido, em equilíbrio à

temperatura T e pressão PQ dentro do tubo de crescimento.

A teoria da rejeição de soluto por

recnstal ização foi desenvolvida na seção 3.3.). Os autores

acima seguiram esta mesma linha de raciocínio mas resolveram

somente a equação de difusão independente do tempo, que é o caso

estacionário da eq. (3.21). A solução neste caso é:

C(x) = Co( 1 +C(1-K)/K3 e
{" V x / D } ) ( 4.03 )

Se K << 1, a concentração C, de eoluto na interface C x * 0 )

pode tornar-se muito grande, mesmo que Co seja pequena, ultra-

passando eventualmente a concentração crítica para precipitação

de microbolhas de güc.

Consideremos uma bolha de gás de raio R.

Se a tensão superficial for desprezada, uma bolha de raio

qualquer ectana em equilíbrio coro o líquido se a concentração C

focííe exatamente a concentração crítica. Levando em conta a

tensão superficial, po.deroos calcular a pressão P' dentro da

bolha igualando o trabalho necessário para aumentar o volume de

dV à energia associada a criação da área superficial dA ( A P dV

* (y dA ) . 0 recultatio é:

P' * Po + 20*/R ( 4.04 )
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Onde 0*- é a tensSo superficial lfquido-gás da bolha. A pressSo

no líquido necessária para equilibrar uma bolha de raio R, deve

ser então, P'. Supondo que a lei de Henry aplica-se neste caso
í 2 7 \ temos:

Po - A Co
P' = A C • < 4.05 )

(4.04) e (4.05) levam-nos a:

C / C o » f * l + 2 0VRPo ( 4.06 )

Somente as bolhas com raio R dado por

Ro = 2 Oi/ C Po( f-1 ) 3 ( 4.07 )

estarlo em equilíbrio (instável) com o meio líquido cuja

supersaturação é f. Bolhas com R < Ro entram em colapso,

enquanto aquelas com R > RQ crescerão, embora a taxa inicial de

crescimento seja muito pequena, conforme demonstrado por

Epstein(28>.

Durante a sol idi f í caç'áo, a concentração

de soluto na interface, CJf cresce de Co até CQ/K. Entretanto,

quando a concentração crítica é alcançada, pode haver precipita-

ção de microbolhas. Aquelas com R > Ro subirSo na coluna lí-

quida, dissolvendo-se na região de baixa supersaturaçSo. Se R *

RQ, as bolhas ficarão na regi3o adjacente a interface, crescendo

lentamente.

Existem vários fatores que favorecem

este modelo. Os principais s3o:

1.) * Ele proporciona um mecanismo de geração de muitas

partículas ( bolhas ) com uma pequena variação em tamanho, cujo

movimento difusivo pode explicar a funçSo de correlação da luz

espalhada.



55

2.) - Explica a necessidade de um intervalo inicial de tempo,

para o início do espalhamento. Já que a concentração de

impurezas tem que crescer próximo a interface para que as bolhas

se precipitem.

3.) - 0 espalhamento de luz surge apenas na região adjacente a

interface devido ao forte gradiente de concentração ( veja

fíg.(3.8) ).

Foram feitas várias críticas a este

modelo. Foi sugeri do'*' que as bolhas deveriam surgir por nu-

cleação homogênea. A probabilidade de formação de ura núcleo

crítico é entretanto excessivamente pequena, conforme mostrare-

mos no capítulo VI. Supondo que a nucleação fosse heterogênea,

as microbolhas provavelmente não seriam do mesmo tamanho. Ho

experimento com salol, foi observado espalhamento enquanto o

cristal estava fundindo. Nesta situação não deveria existir

espalhamento, pois nao há o gradiente de concentração de impure-

zas, responsável pela precipitação das supostas microbolhas.

0 objetivo principal do presente traba-

lho é testar este modelo, pois ainda não existem dados experi-

mentais suficientes para comprová-lo. Por outro lado, ele pode

explicar a maioria dos dados experimentais obtidos até hoje.

Voltaremos a falar dele mais tarde no capítulo VI.

Montamos para testar o modelo de micro-

bolhas, um forno de crescimento de cristais com acesso ótico

para crescimento de cristais, um espectrômetro Rayleigh para as

medidas de espalhamento de luz e desenvolvemos um sistema compu-

tacional para aquisição dos dados.Passaremos a descrever os

equipamentos acima no próximo capítulo.
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V - MONTAGEM DO EXPERIMENTO

Muito tempo foi consumido na montagem do

equipamento. Projetamos e construímos um forno ótico para cres-

cimento de cristais, um espectrômetro Rayleigh para as medidas

de espalhamento e a mesa ótica sobre a qual os aparelhos slo

montados.

Faremos a seguir uma descrição detalhada

do forno de crescimento, evidenciando os aspectos teóricos e

experimentais de sua construção.

5.1.> - PROJETO E CONSTRUÇSO DE UM FORNO DE

CRESCIMENTO DE CRISTAIS COM ACESSO ÓTICO

Para fazermos o experimento de espalha-

mento de luz precisamos ter o cristal crescendo em um ambiente

com a temperatura controlada. Além do controle fino em tempera-

tura, a interface sóiido-1fquido deve ser visível do lado de

fora deste ambiente, de modo que possamos incidir o feixe de

laser sobre ela.

Decidimos construir o forno de modo que

ele nos permitisse crescer o cristal pela técnica de
(29)Bridgman vertical .
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4M(**v4arU&> na oonduçSo de «ale*

da

Na fig. <5.1.a) mostramos um corte esque-

ma tico do que deve ser o forno. Em essência ele será constituído

de um cilindro C de vidro ótico(também chamado de janela ótica)

com um furo central, em contato térmico com dois reservatórios

de calor Rj e R2. Sejam Tj e T2 as temperaturas dos reservató-

rios R. e R2. Ta e Tf serSo a temperatura ambiente e a tempera-

tura de fusSo do cristal a ser crescido respectivamente.

Tomemos Ta menor que Tj e T2. As

temperaturas T. e To serão escolhidas de modo que

T, > 7, V T2.

A condutividade do vidro é muito baixa,

da ordem de 8 mU.cm'1.°C-1. Se o raio a da janela ótica for

suficientemente grande, o transporte de calor ocorrerá essenci-

almente de R« para R2, havendo pouca perda radial. Neste caso, a

temperatura decrescerá linearmente de Tj até T2 na Janela ótica,

ist<*' é, teremos um gradiente constante de temperatura, conveni-

ente para o crescimento do cristal.

Na fig (S.l.b) mostramos o cilindro de

vidro, desprezando a existência do furo central. Poderemos neste

caso, associar ao cilindro um valor único para a condutividade

térmica, dado por k.

Chamemos de h o coeficiente de transpor-

te convectivo d» calor no ar, a o raio do cilindro • b a sua
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altura.

Queremos determinar a temperatura em

cada ponto do cilindro. Como o sistema tem simetria cilíndrica,

a temperatura será calculada am funçSo das coordenadas z e r.

Para isso deve ser resolvida a equação de Laplace:

V T(r,z> * 0 ( 5.01 )

s u j e i t a às condições de contorno ( v e j a f i g <5 .1 .b ) ) :

T(r,O) = T:

V ./T^ U. J 5 0 2 }

T(r,b> - Tj

Os cálculos encontram-se feitos no apêndice A da referência 30.

0 resultado é:

5.03

onde os <5̂  são as soluções da equaçSo:

Os J's slo as funções ordinal ias de Bessel 9

< 5.04 )

P = ha/k ( 5.05 )

As constantes Bn s3o dadas por:

Bn
( 5.06 )
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Foi desenvolvido um programa de computa-

dor, em fortran, para calcular e desenhar vários gráficos .da

função T(r,z). Fizemos por exemplo, r=0 e calculamos a tempera-

tura em 200 pontos igualmente espaçados desde z=0 até z=b,

usando o método esquematizado abaixo. Desenhamos a seguir o

gráfico de T x Z.

Se fizermos z=0 na equação ( 5.03 ),

devemos obter Kr.O^Tg, já que as condiçô*es de contorno (5.02)

devem ser satisfeitas. Para que isto aconteça, é necessário que:

CO

Lf. — 1J ( 5.07 )

Usamos a equação (5.07) para criar um

critério de convergência da série em (5.03). Calculamos numeri-

camente a primeira solução, <5^ , da equação (5.04). De posse de

<5,, calculamos B j 5 ^Repetimos o processo, achando 8

fizemos a soma B. + B»- Usando este método repetidas vezes,

construímos o somatório dos Bn's até que 1 > X Bn > 0.99.

Normalmente a série converge com cerca de 40 termos.

Usando agora as raízes da equação (5.04)

obtidas acima, calculamos a série de (5.03) para um conjunto de

pontos (r,z), dados os valores de a.b.Tj.T^Tg e P.

Fixando os valores de Tj^Tg.Tg e b,

existe um certo valor de a, a partir do qual a temperatura

decresce linearmente desde Tj até T£ no centro da Janela ótica.

ApÓ3 várias simulações, decidimos

construir o forno com a = 6 c m e b * 5 c n > . Mostramos na fig.

(5.2) abaixo, os perfis teóricos do forno para T^ s 80, T2 -

57.5, T. = 50 e P variando entre 1 e 8.
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M.i
I.» 4.«.

ALTUU C Ca 3

<5.2> -
val*yt&> de K.

cfe

Polimos a superfície cilíndrica interna,

criada pelo furo central de 18 mm de diâmetro existente na

janela ótica. Polimos da mesma forma a superfície externa cor-

respondente, que é por onde entrará o feixe de laser. As dxmen-

i"õos da janela ótica n«So s3o ideais. Colocamos em torno dela,

uma janela auxiliar com 10 cm de raio, de 2 mm de expessura,

para diminuir a convecçSo com o ar ambiente ( diminuir h ) e

consequentemente diminuir as perdas radiais de calor ( veja fig.

(5.3) ). A camada de ar entre as duas janelas tem certamente uma

temperatura maior que a temperatura ambiente. Por isso usamos T

= 50°C para calcular e desenhar a figura (5.2).

A fig. (5.3) mostra um corte longitudi-

nal, na escala 1 : 2, do forno construído. Os dois reservatórios

de calor foram construídos com os blocos de alumínio (10) e (19)

isolados do ambiente por amianto (7), 13 de vidro (5) ou celeron

(11), havendo também um invólucro externo (6) de pvc de 1 cm de

expescura.
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COMPONENTES DO

FORNO

01 - Arruei a de teflon

02 - Tampa superior de celeron

03 - parafusos de fixaçSo ' .

04 - tlrantes de fixaçSo, com borboleta

05 - Isolamento térmico de 13 de vidro

06 - Invólucro externo de pvc

07 - Isolamento térmico de fixador de bloco, de amianto

08 - Resistências elétricas de aquecimento

09 - Orifício para colocação de termopar

10 - Bloco superior de alumínio

11 - anéis de celeron. para fixação dos bloco?

12 - Janela ótica principal

13 - Anel de vedação do óleo

14 - Janela ótica secundária

15 - Parafusos de fixação

16 - Tampa inferior de celeron

17 - Conexões elétricas das resistências

18 - Conexões elétricas externas

19 - Bloco inferior de alumínio

2Q * Haste de vidro - . .

21 - Reservatório do óleo deslocado pelo tubo

22 — Óleo de silicone para casamento do fndice de refraçSo e

contato térmico

23 - Ampola de crescimento

24 - Menisco líquido

25 - líquido

26 - Monocrletal

27 - feixe Incidente de laser . •

28 - feixe refletido

29 - feixe.refratado



.Foram Incrustadas em cada bloco de alu-

mínio 4 resitências de ferro do soldar, marca Ener, cora potência

de 35 Watts cada. O aquecimento e estabilização da temperatura

doe blocoe £ feito por UM controlador de temperatura marca

Bicor, modelo TC 4B, conectado às resistências e realimentado

por um te ^ar (chrome 1-aiune1) com referência de zero em M 2

líquido. Seleciona-se no controlador a temperatura em que o

bloco deve estabilizar-se. Isto gera um nfvel de tensão de

referência para o controlador. 0 termopar colocado no orifício

(9) do forno, registra a temperatura do bloco e envia uma tensa" o

ao controlador, que a compara com a tensão de referência. En-

quanto o sinal que vem do termopar for menor que o valor de

referência, será aplicada tensão nas resistências aquecendo o

bloco. Depois que a temperatura desejada é atingida, o controla-*

dor enviará periodicamente tensão às resistências, sempre que a

temperatura do bloco descer abaixo do valor desejado. 0 contro-

lador detecta diferenças de no mínimo 1 microvolt entre a tensão

do termopar e a de referência. Consegue-se dessa forma, uma

temperatura estável no bloco, com uma variação máxima de 0.01°C.

Seriam necessários dois controladores de

temperatura para estabilizarmos os blocos de forma lndeoendente.

Utilizamos entretanto apenas um. Ligamos o controlador ao bloco

superior conforme descrito acima. Ligamos a entrada de um varí-

volt em paralelo com o bloco de cima e a eaída foi conectada ao

bloco inferior. 0 controlador envia pulsos do 110 V ao bloco

superior e ao vanvolt. Podemos ajustar a tensão de saída deste,

de modo que a tensão que chega ao blodo inferior seja menor.

Mostramos na figura (5.4) abaixo, um diagrama de blocos com o

esquema de ligaç'áo.

C0NTII»k4M«
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—

1
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Para que o bloco inferior seja tão es-

tável quanto o superior 6 preciso que o comportamento do van-

volt seja constante em tempo. Este esquema não é o ideal mas

funciona muito bem. Conseguimos crescer cristais perfeitos com.o

forno alimentado segundo o esquema acima. Provavelmente, um

circuito eletrônico abaixador de tensSo que fosse altamente

estávoi funcionaria melhor quo o varivolt.

No bloco inferior temos outro orifício

para colocação de tormopar, cujo sinal pode ser enviado a us

r*y:strador XV para monitoração da estabilidade da temperatura.

Fizemos uma medida direta do gradiente

de temperatura no forno, usando um termopar de "chrome1-alumel"

com referência em No líquido colocado dentro de uma ampola de

crescimento com nitrito de sódio. Estabilizamos a temperatura do

blocos superior e inferior em 89°^ e 55°C respectivamente. A

ampola com o termopar foi colocada dentro do bloco inferior,

conectada ao sistema - de crescimento do cristal. Ligamos o

mecanismo de crescimento com V

* C.725y*m/s, de modo a deslo-

car lentamente o termopar do

bloco inferior para o supe- _„

2ri or. A tensão produzida pelo

te-rmooar foi enviada ao regis-
<

tracor XY. Cbtivemos o gráfico {Jj
o.

da f:q.(5.5) abaixo: 5

Vo:temos

à f:g. (5.3). C furo central

da janela ótica <? dos blocos

de alumínio foi preenchido com

ólt-o do Silicon*? até o tnício

do reservatório (21). Este

óieo s<?rve para contato. t4r-

mico e casamento dos índices

de refraçSo. Quando a empola

de crescimento c introduzida Fl|f.<3.3> - fe+f-U d*

no forno, o ólt»o deslocado

2 3
POSIÇÍO (cm)



fica alojado no reservatório citado acima.

5 . 2 . > - TE*CN I CA DE CRESC I MENTO

DO CRISTAL.

Explicaremos agora o procedimento usado

para crescer o cristal no forno descrito na see3o anterior.

Escolhemos as temperatura Tj > Tf > T2 de modo que Tf esteja

mais ou menos no centro da janela ótica. Como o gradiente de

temperatura é constante, isto ocorre para Tf = ( T^ + T2 >/2.

Devido às características de construção, as isotermas do forno,

dentro do furo central, sao retas horizontais paralelas a base

da janela ótica.

Suponha que temos uma semente na bolhi-

nha do fundo da ampola de crescimento com material sólido dentro

da ampola. Se colocarmos apenas a semente (metade inferior da

bolha) abaixo da isoterma Tf, todo o material acima irá lique-

fazer-se, formando uma interface sóiido-1fquido. Abaixando-se a

ampola em relação ao forno através da haste (20) ( veja

fig.(5.3) >, a interface será deslocada para uma região onde a

temperatura T é menor que Tf, dando origem ao super resfriamento

AT = Tf - T. Isto provocará o crescimento do cristal, pois a

interface tentará voltar para sua posição de equilíbrio. Se

continuarmos deslocando lentamente a ampola, o cristal continua-

rá crescendo com uma velocidade que depende de AT. Depois de um

orto tempo, a interface sóiido-1fquido achará uma posiçSo esta-

cionaria, mas não de equilíbrio, em uma temperatura T menor que

T.. 0 super resfriamento AT neste caso, produz uma velocidade

de crescimento exatamente igual a velocidade com que a ampola

esta sendo empurrada para baixo. Dessa forma a interface perma-

necerá em repouso no sistema de referência do laboratório,

enquanto o cristal cresce com velocidade constante. No próximo

capítulo, mostraremos como calcular o tempo que a interface leva

para atingir neste regime estacionar!o de crescimento.



O formato da ampola que estamos usando (

veja fig. (5.3) > permite-nos crescer monocristais a partir.de

uma semente policristalina. Crescemos a semente usando a técnica

esquematizada na seção (5.3.2) adiante. Vamo3 explicar desde Já,

a razão do formato da ampola. Se tivermos várias sementes mono-

cristalinas dentro da parte inferior da bolha, várias delas

desaparecerão durante o crescimento dentro da bolha, devido à

seleção de orientações. Isto ocorre porque cada uma crescerá

numa certa direç3o com velocidades diferentes. Somente aquelas

que estiverem com a direção mais rápida de crescimento alinha-

da com a parte estreita da ampola sobreviverão a esta seleção.

Entre elas, sempre existem pequenas diferenças de orientação, o

que provoca a seleção de apenas uma, que cresce e atinge a

região de largura normal ( diâmetro = 1& mm ) da ampola. 0

método funciona muito bem, uma vez que de todos os crescimentos

que fizemos, somente duas vezes a seleção não funcionou a con-

tento, restando na ampola, cristais gemi nados.

A ampola acima foi usada para o cresci-

mento do cristal orgânico bifenil. Trabalhamos também com o

naftaleno, que é outro cristal orgânico, cuja ampola foi feita

com o formato mostrado na fig. (5.7.b>. Usamos o mesmo processo

de crescimento da semente e do cristal. Os resultados foram tio

bons quanto no caso do bifenil. A vantagem deste formato da

ampola é que a região de seleção é mais curta, o que diminui o.

tempo entre o início do crescimento do cristal e o início do

experimento de .espalhamento de luz.

5.3.) - EQUIPAMENTOS

0 diagrama de blocos abaixo Cfig.(5.é)3

mostra como foram montados os equipamentos. Esta montagem é

idêntica aquela da referência (30), exceto na parte de detecção

e analise.
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1.) LASER - Usamos o laser Ar* Spectra Physics 165,. operando no

comprimento de onda de 5145 Angstrons. A potência incidente

sobre a interface eólido-lfquido em todos os experimentos foi em

torno de 50 mU.

2.) - AMOSTRA - Constituída pela interface sóiido-1íquido do

cristal em crescimento dentro do forno descrito anteriormente.

3.) - ÓTICA - 0 feixe de laser é focalizado sobre a interface

sói ido-1fquido pela lente plano-convexa Lj com 15 cm de distân-

cia focai. A luz espalhada em um ângulo 6, medido no plano da

interface passa através do "pinhole" Pj de 1 mm de diâmetro,

sendo focalizada pela lente L2 < f=l5 cm > sobre o "pinhole" P2

de 100 yum de diâmetro. Os diâmetros dos "pinholes" foram deter-

minados de modo a iluminar a fotomultiplicadora sob uma única

irea de coerência.

4.) - DETECÇÃO.

a.) - FOTOMULTIPLICADORA: usamos a fotomultiplicadora marca RCA

tubo tipos C 31034/76



se

b.) - PREAHPLIFICAD0R/DISCR1MINAD0R:

marca: SSR Instruments Co.

modelo: 1120

Os pulsos negativos, comamplitude em

torno de 50 nv gerados na fotomulti piicadora entram no preampli-

ficador-discriminador (P/D). Este aparelho possui um ampliflca-

dor rápido, com tempo morto de 10 ns, operando portanto na faixa

de 100 MHz. Depois do sinal ser amplificado, o ruído térmico da

fotomultiplicadora é cortado pelo discriminador, restando na

saída do aparelho apenas os pulsos originados pelos fótons, com

largura de 10 ns e amplitude ( negativa ) proporcional ao pulso

de entrada.

c.) - FORHATADOR:

Os pulsos vindos do P/D são formatados

com 50 ns de largura e -5.0 v de amplitude. Neste formato eles

entram no correiacionador para análise,

d.) - CONTADOR DE FOTONSJ

marca: SSR Instruments Co.

modelo: 1110

Neste aparelhe» £%o contados os pulsos

que caem do formatador dentro de um intervalo de tempo que pode

ser fixado pelo operador. As medidas de intensidade que

relataremos mais tarde foram feitas neste aparelho.

5.) - ANALISE

a.) - C03RELACJONADOR/MICROCOMPUTADOR:

marca: Brookhaven Instruments Co. (BIC)

modelo: BI 2030

Este instrumento possuí um correiaciona-

dor digital "mui ti bit" com tempo de amostragem mfnímo do 50 ns e

máximo de 1 segundo e um microcomputador dedicado. 0 sinal

formatado alimenta o correiacionador do BI2030. Usando o progra-
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ma fornecido pela B1C para funções de correlação exponenciais,

podemos analisar imediatamente os dados, A análise é feita no

microcomputador do instrumento, que possui 2 "drives" para dis-

quetes de 8" e 64 K de memória,

a.l.) - PROGRAMA:

nome: BI30

Depois de carregado, devem ser passados

os seguintes dados para o programa:

"SAMPLE TIME"

"DURATION TIME"

Estes dados referem-se à medida de correlação que será feita. Os

seguintes parâmetros devem ser passados era seguida:

ângulo temperatura

comprimento de onda índice de refraç3o do líquido

índice de refraçSo da partícula

Quando o programa é executado, é feita a

medida de correlação. A seguir, os dados coletados podem ser

analisados ou gravados em disquete para serem posteriormente

transmitidos ao computador central. Se a análise é feita, será

impresso um relatório da medida e análise, contendo entre outras

coisas, os parâmetros de entrada definidos acima, o raio em

micra dos centros espalhadores de luz, o coeficiente de difusão,

etc. Para maiores informações, consultar o manual do

instrumento*^*.

b.) - COMPUTADOR CENTRAL: HP1000

Desenvolvemos vários programas em

fortran para análise dos dados de correlação neste computador.

Os gráficos contendo dados experimentais e a curva teórica

correspondente foram traçados no "plotter" conectado ao HP1000.

5.4.> - PREPARAÇSO DAS AMOSTRAS

Existe uma grande quantidade de dados
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disponíveis na literatura sobre o bifem 1 e o naftaleno. Estes

dois «ateríais orgânicos de baixa entropia de fuslo têm o fator

de Jackson menor que dois para a maioria de suas faces. Se o

cristal estiver crescendo em uma dessas faces onde CL < 2, a

interface será atomicamente rugosa, conforme vimos na seçSo

(3.5). Neste caso, eles sao modelos excelentes para o estudo da

solidificação dos metais.

Apresentamos na tabela da página seguin-

te um conjunto de propriedades físico-qufmicas do bifenil e do

naftaleno. Estes dados foram obtidos na ref. C32>

Descreveremos como foi preparada a amos-

tra do bifem 1 em primeiro lugar. A amostra do naftaleno foi

preparada no mesmo estilo com algumas pequenas modificações. O

bifenil é de procedência alemã" (Bayer), com pureza de 98% e o

naftaleno foi adquirido da empresa J.T. Baker Chemical Co., COB

0.002% de resíduo depois, da igniçSo.

5.4.1.) - Preparação das anpolas d e crescimento

Lavamos inicialmente com água e sabSo um

tubo pirex de 10 mm de diâmetro e 40 cm de comprimento. Enchemos

o tubo com soluç3o sulfocrômica e o deixamos repousar por 24

horaa. 0 tubo foi lavado em seguida com água destilada o coloca-

do na estufa para secar. Enchemos o tubo com bifenil em pó e o

aquecemos com uma resistência elétrica até fundir o material

para expulsão cios gases. Isto fez com que o volume ocupado pelo

material ciecrescesse para a metade do valor inicial. Prossegui-

mos colocando mais material no tubo e liqüefazendo até que

conseguimos o tubo cheio de bifenil líquido. Desligamos o aque-

cimento e deixamos o material solidificar.

0 tubo assim preparado foi colocado em
• (17)

uma máquina de refinamento por zona , dotada de 10 zonas de

aquecimento e 10 de refrigeração. Depois de 15 ciclos de refina-

mento, retiramos o material para análise de pureza. 0 material

da extremidade do tubo próxima a décima zona é o mais impuro

sendo descartado por isso.
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Blfenll Naftaleno

Ponto de fusSo(°C)

Peso BO1ecular

Ponto de ebuliç3o(oC>

Densidade(g/cm )

índice de refraç3o

71 60.8

154.21

255.9

0.866 .

128.19

218

0.9625

(liquido na temp. fusao>

solúvel em

Ca 1 or -1 atente

de fusão (cal/g)

Fórmula

Pressão de

vapor (mm Hg)

Vtscosidade(cD)

1.588

ai,eth,bz

30.4

C12H10

JÍ70.6)*

1.49<70>*

1.59

ai,eth,bz,ace

35.06

C10H8

10(85.8)*

0.967<Ô0)

Fórmula

estrutural

* ... Temperatura
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Foram analisadas pela técnica de croma-

tografia gás-lfquido uma pequena amostra do material purificado

e outra do material que veio da fábrica, sem passar pelo refina-

mento zonal. As análises foram feitas no departamento de química

da UFMG e mostraram que o processo de purificação foi bastante

eficiente, conseguindo limpar consideravelmente o material.

Devido a problemas de equipamento não foi possível obter uma

medida quantitativa da concentração de impurezas mas estima-se

que elas estejam em uma concentração abaixo de 100 ppm no

material purificado.

Construímos uma ampola de vidro pirex

com o formato mostrado na fig. (5.7.a). A ampola foi lavada

inicialmente com água e sabão e a seguir a enchemos de ácido

nítrico. Vinte quatro horas mais tarde lavamos a ampola com água

destilada, secamos na estufa e a enchemos com material purifican-

do.

y

A ampola foi

levada então ao sistema de vácuo. Fizc-

mos inicialmente vácuo mecânico e eu

seguida com a bomba de difusão, obtendo

vácuo melhor que 10 Torr. Com um ma-

çar ico, selamos a ampola na altura do

"pescoço" mostrado na fig. C5.7.a>. ,. ...

Colamos uma haste de vidro na extremi- »u«m

dade superior . da ampola, completando

Fif. <3<.?> - Amn&Z*** C M
assim a preparação da amostra de bife-
ni 1.

A amostra de naftaleno foi preparada na

ampola da fig. < 5.7.b). Não conseguimos fazer refinamento

zonal neste material. Normalmente o tubo de pirex com o material

quebrava-se no primeiro ciclo de refinamento da máquina. Execu-

tamos na ampola de n<tftaleno o mesmo processo de limpeza da

ampola de bifenil e colocamos dentro dela o material vindo do

fornecedor, sem passar por processos de purificação. Fizemos

vácuo e selamos a ampola.
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5.4.2.> — Crescimento d a s sementes

Descreveremos agora o processo de forma-

ção das sementes policristalinas de bifenil, citadas na seç3o

(5.2). A semente de nafta1©no foi crescida de maneira idêntica.

A ampola de bifenil foi colocada dentro

de um banho térmico e a temperatura foi elevada para 72°C o que

provocou a fusão do bifenil. Abaixamos lentamente a temperatura

do banho até 69.5 °C. 0 bifenil permaneceu líquido, com um super

resfriamento de 1.5°C. Retiramos parte da ampola fora do banho

térmico por alguns instantes, geralmente de 30 a 80 segundos. As

flutuações resultantes deste processo criam os primeiros cris-

tais no bifenil líquido que está fora do banho. T3o logo obser-

vamos os primeiros cristais sendo fornados, voltamos com a

ampola para dentro do banho. Temos agora dentro da ampola de

crescimento várias sementes circundadas por um líquido super

resfriado. Como n3o há mais a barreira para a nucleaçSo ( Já

formamos os primeiros núcleos sólidos ) as sementes crescem,

produzindo um policristal na ampola. Este processo leva em torno

de 24 horas para ser completado. Abaixamos em seguida lentamente

a temperatura do banho para 65°C. Este processo é feito em torno

de 4 horas. Desligamos em seguida o banho térmico e deixamos a

temperatura equilibrar-se com a temperatura ambiente.

Existem agora na bolha do fundo da ampo-

la/ vários monocristais orientados aleatoriamente. Como o pro-

cesso de solídificação foi bastante lento, o número de monocris-

tais dentro da bolha é muito menor do que se tivéssemos liqüe-

feito o material, deixando-o solidii icar-se a temperatura ambie-

nte. A ampola assim preparada é levada ao forno para o inicio do

crescimento. Já descrevemos na seção onde tratamos do crescimen-

to do cristal, como podemos obter um uonocristal « partir desta

semente policristalina.
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VJ - EXPERIMENTO:

TESTE DO MODELO DE MICROBOLHAS

Usando a ampola de bífenil preparada

segundo as técnicas descritas anteriormente, crescemos o mono-

cristal de bifenil com a velocidade de crescimento variando de

0.145 jMü/e até 0.725 /wn/s. 0 forno de acesso ótico foi estabili-

zado nas seguintes temperaturas: Tj = 80°C e T2 = 57,5°C. Havia

na janela ótica nestas condições, um gradiente do temperatura de.

4.5 °C/CM.

6.1.) - MEDIDAS PRELIMINARES

Deixamos o cristal crescer em torno de 3

cm, com V=0.230 jüun/s, até que a interface sói ido-1 fquido saísse

da região estreita da ampola. Quando incidimos o feixe de laser

sobre ela, observamos um espalhamento de luz bastante forte,

perfeitamente visível a olho nu.

Fizemos várias medidas de correlação,

variando o ângulo de ©spa 1hamento. As funções de correlação

podom ser ajustadas por exponenciais simples. NKo obtivemos a

função de correlação oscilatória, observada no aalol. Isto já

era esperado pois o bifenil estava crescendo com a interface

atomic-jmente rugosa. Neste caso nao surgem as deslocações em

parafuso, responsáveis pela função de correlação per'iodica. Para
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9 entre 16 e 75 , o coeficiente de difusão tem uma

razoavelmente grande, sendo que o valor médio e desvio padrão

são D = (4-2) x IO"10 cm2/». Usando a fórmula de Stokes-Einstein

C eq.(2.27) 3,obtivemos os raios dos centros espalhadores de

luz: R = (4.5_2) /wn. Ha fig. (6.1) apresentamos a funçSo de

correlação obtida para B = 50.

A luz espalhada é realmente intensa.

Mesmo com um laser normalmente usado'apenas para alinhamento

ótico ( Spectra Physics, modelo 248, 4 mU ) pode-se ainda obser-

var o espalhanento. Fizemos várias medidas de correlação ( e

intensidade espalhada ) usando este laser, com resultados seme-

lhantes aos anteriores.

As medidas acima mostram que é muito

difícil obter medidas de D altamente reprodutfveis depois que o

cristal Já alcançou o estado estacionário de crescimento.
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Para testar o modelo de microbolhas

resolvemos fazer medidas da variação angular da intensidade

espalhada. Usando os valores obtidos acima para o raio das

partículas, temos KR~ 30. Portanto, se o modelo de microbolhas

estiver correto, a intensidade espalhada em funçSo do ângulo

deve ser dada pela teoria de Mie(13). Neste caso, a intensidade

oscila e ao mesmo tempo decresce enormemente quando o ângulo de

espa1hamento aumenta.

A fig.(6.2) mostra o resultado de uma

destas medidas do IxQ. A intensidade varia cerca de 100 vezes

enquanto o ângulo varia de 22° até 54°. E3ta grande variação de

I x 9 é um fato inteiramente reprodutível, ocorrendo em todas as

nossas medidas. Entretanto, se fixarmos o ângulo de espa1hamento

e fizermos várias medidas da intensidade, veremos que o valor

medido varia em tempo, chegando às vezes a duplicar ou até mesmo

triplicar.

8E-C01

BE-0C1

4E-001

2E-0CI

IE-CO?.

I

Angulo (

Fig. (6.2) - Madlda da <trUen>>tdad* Cnomat-teadcO encalhada
angula de

A anisotropja da intensidade espalhada é

uma indicação bastante forte de que as partículas espalhadoras

de luz cojam bolhas de» gay, grandes o suficiente para produzirem

hamento Hie. H30 foi possível todavia obter as 03cilações
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características das curvas de espalhamento Hie, por que os dados

não têm a reprodutibi1 idade necessária.

Esta nao reprodutibi1 idade dos valores

medidos da intensidade pode ser explicada com base nos trabalhos

de Chernov{33), Dzyuba(34), Grlgoryant35> et ai, e Geguzín<36>

et ai. Estes pesquisadores demonstraram teórica e experimental-

mente que a inclusão de partículas no cristal em crescimento é

um fato bastante comum, para determinadas velocidades de cresci-

mento e raio das partículas. Para uma dada velocidade de cresci-

mento, as partículas com raio menor que um certo raio crítico Rc

são empurradas pela frente de solidificação, permanecendo no

líquido próximo a interface. Se estas partículas crescerem, de

modo que R>RC, o equilíbrio de forças sobre &las é alterado,

surgindo uma força resultante que as comprime contra a interface

líquido-sólido, provocando a sua captura pelo cristal.

Fixando o raio das partículas, há também

uma velocidade crítica de crescimento acima da qual as partícu-

las são "engolidas" pela frente de solidificação.

Se este processo de captura das bolhas

de gás estiver ocorrendo durante o nosso crescimento, é natural

que a intensidade espalhada em um angulo 3 na"o seja constante em

tempo, Assim que as bolhas maiores forem capturadas pelo cristal

a intensidade decrescerá, voltando a subir com o crescimento ou

«urç)im«?nto de outra» bolhas. Este fato poderia ser revelado por

medidas de correlação, pois nesse caso, o raio medido refletiria

o processo de captura. Voltaremos a este pento mais tarde e

mostraremos resultados experimentais que podem ajudar a formar

uma idéia melhor sobre estes processos.

Verificou-se que tanto no bifem 1 quanto

no naftaleno, o espalhamento persiste por cerca de 4 a & horas

depois de desligado o Mecanismo de crescimento. Este mesmo

efeito foi observado no gelo, ciclohexanol e ealol*"'. Hedldas

de correlação revelaram que o raio das partículas não muda

significativamente durante este período, ao passo que a intensi-

dade espalhada decresce lentamente até desaparecer por completo,

n2o havendo daí em diante mais nenhuma correlação entre os
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pulsos que saem da fotomultipllcadora. Na fig.(6.3), t = O

representa o instante em que o crescimento foi desligado. Vemos

que o raio mantém-se em torno de 0.9 m até que o espalhamento

desapareça. As observações acima sugerem que o niÍBfiCQ de par-

tículas denti o do volume de espalhamento deve estar diminuindo

lentamente ( intensidade espalhada diminuindo ) mas aquelas que

permanecem no volume de espalhamento têm raio essencialmente

constante.
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Se o mecanismo de crescimento é desliga-

do, o cristal continua crescendo por um certo tempo, pois a

interface está em uma posiçSo fora do equilíbrio cuja temperatu-

ra é T < Tf. Pode-se pensar então que a persitência cio espalha-

mento seja devida ao crescimento do cristal, que ainda não

entrou em equilíbrio. Contudo, tanto o bifem I quanto o naftale-
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no sao cristais que têm uma cinética de crescimento muito rápi-

da. G tempo que a interface leva para entrar em equilíbrio pode

ser calculado aproximadamente pelo método abaixo.

Tomemos o eixo 2 ao longo da ampola de

crescimento, com z=0 sobre a interface e consideremos positivos

os valores de 2 do lado do líquido. Para cristais com interface

rugusa, a velocidade de crescimento é dada aproximadamente por

( eq. (3.13) >:

V = CAT ( 6.01 )

Onde C é constante. 0 super resfriamento T é dado por:

AT = - G z ( 6.02 )

G é o gradiente de temperatura no forno. Na posiç3o

estacionaria -zQ, temos;-

zo = V/GC ( 6.03 )

0 cr.stal cresce com uma velocidade dada pela equaçSo;

=, c AT = - C G 2 < 6.04 )

cuja solução é:

z(t> = zo e"
C G t ( 6.05 )

A interface alcançará a posição zo/* «""i um tempo

t. = 1 / CG ( 6.06 )

Para o bifem i C = 3.3 x 10 cm/s.K. Em

, para cristais orgânicos com interface rugosaw ,

C > 10" cn»/s.K. Usando este valor paia C e G = 4.5 K/cm, temos

para o bifem I s
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to ~ 60 s ( 6.07 )

Para o naftaleno, o resultado é es-

sencialmente o mesmo, uma vez que ele foi crescido em um gradi-

ente de temperatura de 6 K/cm, com interface rugosa. A persis-

tência do espalhamento por 4-6 horas depois que o crescimento é

dosiigado não pode portanto ser explicada por um crescimento

adicional do cristal, já que a interface entra rapidamente em

equilíbrio.

E interessante também que conheçamos a

velocidade terminal de uma bolha gasosa imersa em um líquido.

Existem várias forças atuando sobre uma bolha de raio R, em um

meio 1íquido. A força de Arquimedes menos o peso é dada por:

FA = (4/3) S R
3 ^ - ^ ) g ( 6.08 )

OndeJp é a densidade do líquido e J? é a densidade do gás dentro

da bolha.

A bolha atinge uma velocidade termina)

de subida no líquido quando a força de Arquimedes é balanceada

pela resistência com o líquido. Supondo que 2 viscosidade do

gás é muito menor que a do líquido, esta força é aproximadamen-

te(28>:

rr = 4»qR V < 6.09 )

Consideremos a densidade do gác dentro

ca bolha desprezível em relação a densidade do liquido ( isto

eqüivale a desprezarmos o peso em ( 6.08 ) ). Igualando (6.08) •

(£•.€>?>, achamos a velocidade terminal:

Vt * (g/3) (f/*l> B
2 < 6.10

Tomando R = 2^U, que 4 um tamanho típico das bolhas em nosso

experimento, podemos calcular as velocidades terminais no bife-
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nil e no naftaleno, usando os valores da densidade e viscosidade

dados no capítulo V:

Vt (naftaleno)

Vt (biftnil) ~

A- baixa viscosidade tanto do bifenll

quanto do naftaleno líquido permitem estas altas velocidades de

usa bolha gasosa no interior do líquido. Quando se considera

bolhas próximo a interface sói ido-1fquido, entram em jogo as

forças de tensão superficial, capilaridade e pressão de
(33)separação, conforme salienta Chernov . A pressão de separação

produz uma força que sob certas condições repele e em outras

atrai a bolha de gás para a interface, desempenhando um papel

decisivo nos processos de captura de partículas pela interface

sólido-1íquido. .

Em se tratando de partículas próximas a

interface,estas forças devem ser incluídas no cálculo da veloci-

dade terminal. Se a pressão de separação estiver dirigida para

baixo, ela produzirá uma força que comprime a partícula contra a

interface. Neste caso, ela podo diminuir drasticamente a veloci-

dade terminai das microboihas. Pode st-r que esta seja a razão

pela qual o espaihamento persite por 4-6 horas depois de desli-

gado o crescimento.

6.2.) - MEDIDAS DO TRANS IEHTE

Se a interface está em equilíbrio e o

mecanismo áo crescimento é ligado, o espalhamento não surge

imediatamente. Depois que ele aparece, a intensidade espalhada

cresce continuamente até atingir um valor estacionário.

Os resultados experimentais obtidos no

estado estacionário reforçam a validade do modelo de*mi crobolhas

mas s3o insuficientes para comprova-io. Resolvemos por isso,
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focalizar nossa atenção no estado transiente do fenômeno.

À concentração de impurezas na interface

( x = O ), de acordo com a equação (3.22) ó:

C(O,t) = Co(l+C(l-K)/K] Cl-expC-(l-K)K(V
2/D) t3 3> < 6.12 >

Para o sistema gel o-água, alguns dos

valores encontrados para o coeficiente de distribuição são K~

O.:2<34> o K ~ 0.0iC37>. Estimamos que o valor de K está entre

0.01 e 0.1 em nosso experimento*341•<37)'(38>. 0 coeficiente de

difusão do gás no líquido D. é da ordem *—"•*-"' ^e 10 cm /s.

Para c^ca uma «ias velocidades de crescimento da tabela (6.1), o

intervalo de tempo para o in feio do espalhamento é muito menor

que a constante de tempo da exponencial da eq. (6.12). Podemos

por isso fazer uma aproximação linear nesta equação;

C(0,t> = CO C 1 + Cl-Kí
2 (V2/D) t 3 ( 6.13 )

Quando ocorre a precipitação de nicrobo-

lhas, a concentração deve cair a valores abaixo de C(0,t) dada

por (6.13). Entretanto, como a supersaturação na interface é

pc-cuên.â Z v*íja c-u. (6.18) 1, a variação em C(O,t) será

desprezível. Por isso não consideraremos ecte c-feito.

A pressão dentro «ia bolha de gás é dada

por ( eq. (4.04) ):

7' = ?Q * 2 0VS < 6 . 1 4 )

( 2 7 )S u p o n d o v á l i d a a l e i d«? H o n r y

( C o 0t P ) , p o ú e m o £ c o n e c t a r ( 6 . 1 3 ) e ( 6 . 1 4 ) , o b t e n d o :

C ( 0 , t ) / C o = ? / ? o = 1 •»• 2 0 * / P o R o u

R t = 2 C D / P O ( l / V ) 2 ( 6 . 1 5 )
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Onde usamos (1-K>* ~1.

A equação (6.15) afirma que o produto entre o

raio das primeiras microbolhas e o tempo gasto para elas surgi-

rem é inversamente proporcional ao Quadcade da velocidade de

crescimento.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Fiç.<6.4>
Mt&Uda* de Kt x V«2

r

Ca)-.

Tabela <6.i> -
médio*

medido*

na flf.<6.4>.

KaCcríal

BiFENIL

NAFTAktNO

t ( s )

16020

6540

3300

19890

7740

«380

R Cio)

3.60

1.86

0.97

8.20

4.59

1,65

0.H5

0.290

0.725

0.145

0.290

0.725



A figura (6.4) mostra os resultados

experimentais obtidos para o naftaleno (a) e bifenil (b). Os

pontos experimentais concordam muito bem com a eq.(6.15). As
—8 3

inclinações das retas são 0.34 x 10 cm /s para o nafta 1©no e
-ft ° C321

0.12 x 10 cm~Ys para o bifenil. Usando o valor tabelado
* f í9>

para a tensão superficial líquido-gás do naftaleno <y = 28.8
erg/cm , D~10 *• c m / s e a inclinação de sua reta, obtém-se P Q -

c 2

0.17 x 10 dínas/cm . Este é um valor razoável para a pressão

dentro da ampola de crescimento, embora'seja maior do que espe-

rávamos, já que fizemos vácuo na ampola. Novos experimentos

devem ser feitos onde Po seja um parâmetro conhecido e contro-

lável. Ha tabela (6.1) R é o raio médio das primeiras microbo-

Ihas precipitadas, t é o tempo médio para o in feio do espalha-

mento e V é a velocidade de crescimento do cristal.

Consideramos a equação ( 6.15 > e os

resultados experimentais mostrados na fig.(6.4) provas conclu-

sivas quanto à validade do modelo de microbolhas.

Depois que concluímos este estudo, toma-

mos conhecimento de um dos argumentos colocados contra o modelo

'e microocihas?. Segundo Bilgram " se o modelo df» nücrobolhas

fosse correto, dever-se-ia ter era primeira ordem Rot, l/C Qt l/V.

Esta rei ação ^ntr^tanto nunca foi observada." Imaginamos que a

c?qu2y3o <Ê>.15> é uata vi?r?ao mais e-laborada da relação acima. Ela

não fo: verificada experimentalmente antes porque os estudos

anteriores foram feitos no »*tado estacionário. Nesta situação

outro? ff>i:ômenos entram em jogo, como a captura de bolhas pelo

cristal e a equação (6.15) provavelmente deixa de ter validade.

Poder-se-ia argumentar que os dados

experimentais s2o muito poucos para que se conclua «m favor do

modelo de microbolhas. E preciso entretanto notar que:

- As duas retas que pairam pelos pontos na fig.(6.4> passam

também pela origem como prevê a vquaç^o (6.15).



- As inclinações das retas produzem valores razoáveis para a

pressão dentro das ampolas de crescimento.

- Conforme a fig.<6.4> mostra, os pontos estão bastante espa-

çados no plano cartes 1 ano. As velocidades de crescimento variam

de 0.145 /cm/s até 0.725 ytvm/s, o que produz uma variação no

eixo X de aproximadamente 50.

- As dificuldades experimentais envolvidas na obtenção de tais

pontos é enorme. Quando se tenta usar velocidades maiores que

0.725 M,m/s, a interface curva-se, crescendo mais rapidamente na

região próxima à parede da ampola do que no centro. Isto ocorre

porque a ampola de vidro transporta o calor iiberado na solidi-

ficação, permitindo que o cristal cresça nas bordas. 0 calor

liberado no centro da interface deve ser dissipado pelo cristal,

que não o faz tão rapidamente quanto a ampola. Geralmente não é

possível incidir o laser sobre a interface nesta situação,

devido a problemas de ângulo de incidência. Mesmo que isto seja

possível, não se pode afirmar com qual velocidade o cristal

cresce, pois esta situação não é estacionaria. Quando se usa

velocidades menores que 0.145/cm/s, o tempo necessário para o

espalhamento surgir cresce demasiadamente. Defeitos surgem even-

tualmente durante este tempo e espalham tanta luz que ofuscam

completamente o início do espalhamento.

Resta ainda saber por qual mecanismo as

bolhas surgem. Quando o modelo de microbolhas foi proposto,

supunha-se que as bolhas surgiam espontaneamente, isto 4, por

nucleação homogênea. Entretanto, a probabilidade de nucleação da

bolha de gás é dada por(39> e" A E / K T , Onde AE é a variação na

energia livre necessária para a formação de um núcleo crítico.

A E é aproximadamente igual a energia de formação da interface

1íquido-vapor;

AE ~<l/3> C l v As A = 4Z r c r i t^
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Usando Ci v = 28.8 erg/cm*" e r = 2 x 10~* cm (naftaleno),

obtém-se uma probabilidade extremamente pequena para nucleaç3o

homogênea: e~ AE/KT = ©xpE-10®]. N3o temos dúvida portanto que

no nosso caso ocorre nucleaç3o heterogênea. Bilgram argumen-

tou qu«* n*?ste caso não seria possível estabilizar as microholhas

todas do meiimo tamanho. .Eeta é uma questão interessante e merece

ser analisada em detalhe. Ko capítulo II, obtivemos a função de

correlaçSo para partículas coro tamanho único í eq.(2.36) 3:

Se tivermos conjuntos de partículas com

raios diferentes, cada conjunto produzirá um tempo de decaimento

próprio *» a função de correlação será ent3o uma combinação de

várias exponencjais. Neste caso, a funç3o de correlação pod© ser

analisada pelo método dos cumulantes * para a caracteri-

zação da distribuição de raios presentes:

lní CCfó-Bü/A ) = à\ K (-X>)m/m\ < 6.17

5o o somatório só possui o primeiro

termo, er.t.go toc.is as p?rt ícui a<? s?o do mormc tamanho. A quanti-

cace 3d :m«:-ns íonai Ko/K^*", chamada pol 1 dispersão, é uma medida da

disí-rii>u'.ç3o d« tgrnanhos das partículas espalhadoras de luz.

Ada. •. t«.'-se cue quando K2/K." < 0.1 ( poí idi spersao < 10 % ) as

partículas s"%o monodi .?persas, isto é, t£m *.»3s«?nc 1 ai mente o mesmo

tamanho. Quando KO/5Í. > 0.1, o raio obtido do ajuste com uma

única t;;p!jr.çncia'. d(?ve ser interpretado como um raio médio.

Em nossas medidas, a po!idisperaão varia

desu^ 17% «ité 130%.
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no nosso caso o raio máximo medido seja definido entSc, por este

processo de captura.

Podemos calcular a super saturação de

impurezas na interface no momento da nucleaç3o. Tomando por

exemplo para o bifenil, K=0.1, D~10~5 cm2/s, V=0.290 x 10~4 cm/s

e t=f>540 s ( veja tabela (&.1) ), obtemos a super saturação na

interface a partir da .equaçüo (6.13):

C,(0,6540)/Co = 1 . 4

Esta pequena super saturação induz " a

formação de bolhas de raio grando C veja eq.C&.15) 1 . Como a

nucleaçSo é heterogênea, podem se formar bolhas de vários raios,

o que explica a polidispersao alta.

As medidas feitas no sistema gelo-água e

no saloi apresentam entretanto, polidispersão muito pequena,

indicando que os centros espalhadores são monodispersos. Nos

dois casos , a interface de crescimento era atomicaroente lisa.

Este fato provavelmente dificulta a ação dos agentes nucleantes,

permitindo entSo que a super saturação na interface cresça até

atingir valores muito maiores do que na interface rugosa. A

flutuação na energia livre necessária para provocar a nucleaç«ío

tem út.- £f, então muito maior na interface lisa ( barreira de

energia maior), o que obviamente s&ieciona os raios possíveis

ààz microboihas, diminuindo a polídispersão.

Em nossos experimentos, obtivemos uma

forte» indicação da presença cio mecanismo de captura de microbo-

lhae ptfla f r «.Mito? úe eo 1 ic \f icaç3o. Para um ângulo de espalhamen-

to fixo, o i-aio medido oscila em tempo. Este fato ocorrt? para

ambv^: u2 niciteriais , bifem 1 e naftaleno. A pol idispersâo oscila

de> maneira análoga, sincronizada com as oscilações no raio. A

fig.(fj.L)) moctra que quando o raio cresço, ocorre o mosmo com a

polidispernSo. Qu3n«o o. raio é mínimo a po)idispersUo também é

mínima.
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TEMPO (5)

fedida* f&iAa* tua duxarUe

interpretamos estes dados da seguinte

r-a. Partindo ck» unu certa d i 2tr Í bu 1 ç3o d*> microbolhas com

vár i -;: r^:o:: <•> r,u(. l^nçâo diferentes, aquelas maiores sa"o incor-

porou as ao cristal. Nesta situação, o raio m&dido <•» a polidis-

pei :.;"io riwrwccm, Oc mecaniSJT,OS de croscimento «? de nucle3ç3o se

encai rogara <ie produzir «novas bolhas grandes que aumentam nova-

ment».1 a poi ídi £p<?rsao. Gt-guzin e Dzyuba observaram

diretamente este processo cie captura periódica de partículas

pelo cristal cm crescimento, tanto no uisterna çjc-lo-água quanto

no za 1 o 1.
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Não observamos espalhamento com o cris-

tal fundindo. Este fato foi observado no salol , mas só

acontecia com velocidades de fusão muito maiores do que aquelas

usadas para crescimento. 0 espalhamento não surgia em toda a

extensão da interface, aparecendo apenas em alguns pontos isola-

dos.

Podemos tentar interpretar estes resul-

tados baseando-nos no modelo de microbolhas. Se houver uma

grande quantidade de bolhas incluídas no cristal pelo processo

de captura, é natural que quando ele for fundido, elas voltarSo

para o líquido e irão dissolver-se rapidamente, já que n3o há

mais a super saturação de impurezas próximo a interface. Entre-

tanto, se a velocidade de fusão for muito alta é possível haver

uma concentração de bolhas em alguns pontos da interface sufi-

cientemente grande para produzir o espalhamento observado.

Há também uma outra alternativa para

explicar este espalhamento. Já mencionamos que no caso do

bifem í «? do naftaleno há um período de persistência do

espalhamento depois que o crescimento é desligado. E possível

que no caso do salol fundindo tenha sido observado este

fenômeno.
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VII - RE INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

NO SISTEMA GELO-AGUA

No capítulo anterior apresentamos os

resultados experimentais obtidos com o bifem 1 e com o nafta-

leno. As medidas durante o transiente constituem a primeira

confirmação numérica do modelo de microbolhas.

Este período transiente Já havia sido

estudado anteriormente no si tema gelo-água por P. Bom et

ai. Já apresentamos no capítulo IV os resultados experimentais

por ele obtidos. Observou-se que a intensidade de luz espalhada

aumentava com o tempo e cerca de 2.5 horas após o início do

espalhamento ela tornava-se estável. Enquanto isso, a largura de

linha , decrescia de 2000 s"1 para 800 s"1. Foi encontrada uma

relação entre estas duas grandezas, da forma C eq. (4.01) 3;

n <* ;~ * { 7.01 )

Ondo |3 *-' 0.23 * 1%. '

Os dados foram interpretados baseando-se

em fenômenos críticos conforme descrevemos anteriormente. Segun-

do o mode'.o de microbolhas, a largura de linha está relacio-

nada ao coeficiente d#- difusão das bolhas e ao vetor de espalha-

mento :

2P = D q

Foi utilizada neste experimento, luz com

comprimento de onda igual a 4880 8, coletada em um ângulo de

espalhamento de 90°. Usando a equação de Stokes-Einstem
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I eq.(2-27> ], obtemos:

P = <&.61xlO~3) / R ( 7.02 )

Onde P está em unidades de s e R em en.

A intensidade de luz espalhada está

relacio i ia ao número e ao raio das microbolhas presentes no

volume • e espalhamento. Quando ocorre a precipitação inicial das

microbolhas a concentração de impurezas segregadas próximo a

interface sofre um certo decréscimo. Por isso, novas precipita-

ções s3o improváveis durante um certo tempo, enquanto a supersa-

turaçSo for menor que uma certa supersaturação crítica. Admita-

mos então que o material segregado após a precipitação inicial

seja absorvido pelas microbolhas, produzindo o seu crescimento.

Quando elas atingem um certo raio crítico Rc, o processo de

captura é iniciado, a partir deste instante, a supersaturação de

impurezas na interface cresce novamente e novas precipitações

poderão ocorrer.

Concentremos nossa atençUo no período

durante o qual as bolhas crescem. 0 aumento na intensidade de

luz +-.-]'al)i3dz deve portanto estar ligado ao aumento do raio das

microbolhas já que seu numero é constante. Suponhamos en.tlo que:

i = i- : a ;n ( 7.03 )

Onde B e n s%o constantes. As equaçOes (7.02) e (7.03) permitem

que i aeja escrita como função de P .

: = s :si.s::*:õ~3 / r : n < 7.04 >

Usando a equação (7.02) vemos que ò

variação cU> P, dead* 2000 s até 800 s~ , corresponde uma

vai laçUo no raio dai; microbolhaw di? 330 8 até 826 8 . Para estes

valores d<? R, o produto KR, varia entre 0,6 e 1.4, onde K é o

vetor cie onda da luz na água. Neste caso, a intensidade de luz

act a não pode- evr calculada us ando-se a aproximação de



Rayleigh ( campo elétrico constante dentro da bolha ). pois o

raie tias ruicrobolhac ó da orciera cie comprimento de onda da luz. A

intensidade de luz espalhada por esferas de tamanho arbitrário

foi calculada por Mie em 1.908.

Usamos um programa de computador para o

cálculo do espalharoento de luz para esferas de tamanho arbitrá-

rio, para obtermos a intensidade como função de R. Através da

ec,.(7.02) mudamos de variável, de R para P . 0 valor usado para

o ângulo de «íspalhamento foi 90°. Usamos como índice de refraçSo

reist. ivo m = 1/1.34, onde 1 é o índice de refraçSo da microbolha

<s è 1.34 é o índice ce refraçSo da água a zero graus

1000 1200 1400 1600 1800 2000

Pic.C7.1> - o da* medida* da n&Uodo 4nan<UaUa ru>

6.61 x IO"3 -,nr
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Na fig. (7.1), a curva pontilhada de

IxP foi calculada pelo programA de computador para o espalha-

mento d* luz com o raio das esferas variando entre os limites

citaõos acima. Considerando B e n como parâmetros ajustáveis, a

função IxP cada pela equação C7.O4) foi ajustada a curva ponti-

lhada, produzindo a curva cheia na fig.(7.1). 0 expoente obtido

no iwuste foi n - 4.587. Resulta daí

P et ( : ) ~ 0 ' 2 2 , em excelente, concordância com o resultado

experiment,*: obtido por P. Bom ' g ) [ eq.(7.01) 3,

As mediti^g feitas no bifem 1 e naftaleno

descritas no capítulo anterior e o resultado obtido acima

representam a primeira confirmação numérica do modelo de

microbolhas.
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VITI - CONCLUSÕES

O espalhamento de Iu2 pela interface

ftó! ;<io-! íquido ck» cristais em crescimento foi descoberto em

1.978 por Silgram et a!. A natureza dos centros espalha-

corez de luz não foi esclarecida satisfatoriamente apesar dos

vários modelos que foram propostos. Recentemente foi proposto

que o espaih3ment,o de luz seria causado por microbe lhas de gás

localizadas no líquido adjacente à interface. 0 modelo recebeu

vária? críticas mas foi possível através dele explicar qualita-

tivamente z maioria dos resultados experimentais obtidos com a

água, saiol e cicloMexanol,

No presente estudo decidimos testar a

vai idade do modelo de microbolhas. Vários equipamomtea foram

construídos com este fim. Escolhemos para estudo os materiais

orgânicos bifem 1 e naftaleno. Eles possuem baixo ponto de fus3o

e o crescimento de monocristais é relativamente fácil. Os cris-

tais foram crescidos ç>r>ia técnica d*? Bngdman, com a interface

3tcni>;c3i»eri"r ru^o.;j. guando incidimos luz sobre a interface,

observamos o fenômeno de espolhamento dinâmico, análogo ao que

fo: ül/»t»rv.;:;;o nos outros materiais.

Vários tipos de medida? foram feitas. 0

coeficiente de difusão obtido para os centros espalhadoro*? nar

medidas preliminares feitas com o bifem 1, foi D = (4-2) x 10

cm"/:;. Supondo válido o modelo de microbolhas; e usando o valor

acima para I:, obtivemos R = < 4.5*2 > pvn para o raio dac parti-

cular. Em medi dac posteriores obtivemo:; valores um pouco me-

nores, sendo que o valor médio de todas ar medidas sjtua-se em

torno de ?/iUi\. Como o raio das particular é maior qu«? o compri-

mento de oncis da luz utilizada (~ 0.5 /tm >, a intensidade espa-

lhada deve íer altamente anieotrópica no espado. Fize-moa por
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isso medidac da variação angular da intensidade espalhada e

verificamos que ela decresce cerca de duas ordens de grandeza

quando o ângulo de espalhamento aumenta de 22° até 55°. Este

fato é inteiramente r«?produtível e ocorre tanto no bifenil

quanto no naftaleno.

0 espalhamento persiste por 4-6 horas

depois çut1 o E^ranismo de crescimento é desligado. Este fato já
(26)r»ãv:a sido observado no saiol, ciclohexanol e água . Kedidas

do coirelàySo cnrante este tempo mostraram que o raio das micro-

boihas mantém-s*» constante, enquanto a intensidade espalhada

ãe<::e*ce. Isto fo: interpretado como um decrescimento do número

de microbolhas dentro do voiume de espalhamento.

Foi observado que o raio das partículas

e <i pol idispersão oscilam em tempo. A partir deste dado foi

suçjerida a presença do mecanismo de captura das microbolhas pela

frente de solidificação.

Levando em conta que a probabilidade de

formação de um núcleo crítico © extremamente pequena, concluiu-

se qu«? a precipitação de microbolhas se dá por um mecanismo de

nucleaçSo heterogênea. A po! idieperstío relativamente alta foi

interpretada como sendo um reflexo dos mecanismos de nucleaçSo e

c&;-•*:-viríi .icicia. A nucleate heterogênea definiria o raio mínimo

òzc micrcóolha:; ç-nquar.to o proec-sso de captura estabeleceria o

:'àk:- aig-xj^c.

Se a interface sói ido-1fouido está em

ec;;. . ;;.»r ;o e o mecanismo de crescimento é ligado, o espalhamento

levj um orle tc-.-pc (cue- depende da velocidade d»» crwsc i monto)

par :i 5ur9:r. A ; r.tens idade espalhada cresce a seguir, até atin-

ÇJÍ: u:;t v;»'. y. •.•.':**. üt. i o n á r io .

Partindo da3 expressões para a concen-

trsvTJc v.ie \r.i?í*\Tezzz próximo à interface e para a pres:;3o dentro

de uma bolha do 53-, deriusimos uma equuc'So da forma Rt OC l/V"*. R

4 t> raio dac priwir^n; i>olha? nucleadac e t ^ o tompo *»ntro o

iníc:o <io cfwciun-nto e o surgimento do «>£)>;)lhamento. A constan-

te rtf proporc íonal niade está relacionada g prercíío dentro da

ü de crescimento. A equação acima foi verificada expenmen-
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ramos estas medidas uma prova conclusiva quanto a validade .do

modelo de microbolhas.

Obtivemos uma outra confirmação quanti-

tativa reinterpretanto as medidas do período transiente feitas
(19)por P. Bom . Usando um programa de computador para o cálculo

—O 22

do espaihamento Kie, òbtivemos a relação P et H ) *-*• em exce-

lente concordância com o resultado experimental, onde se obteve

Foram apresentados portanto neste traba-

lho, os primeiros resultados experimentais que comprovam a vali-

dade do modelo de microbolhas para explicar o espaihamento

dinâmico de luz pela interface sóiido-1fquido de cristais em

cresc i mento.

Existem ainda várias medidas que merecem

ser feitas com bastante cuidado, podendo revelar novos detalhes

deste fenômeno. As principais s3o enumeradas abaixo, como suges-

tão para trabalhos futuros.

- Se o mecanismo de captura de microbolhas estiver presente

durante o crescimento, várias bolhas serão incluídas no cristal.

Se df>poî ' de crescido, o cristal for cortado em lâminas e obser-

vaco e:u um microscópio sob luz polarizada, as microbolhas certa-

mente serão visíwis.

- A obtenção de sementes de naftaíeno, crescidas a partir da

solução 4 relativamente fácil. Devo-se tenta»* crescer o cristal

a partir ce uma semente orientada, de modo que a interface

sói i<lo-I íquido seja atom t camonlo li ca. Neste caso, a eficiência

dos agentes nucleantwi; deve diminuir, produzindo um aumento da

supersaturação de impurezas próximo h interface. Quando ocorrer

a fiucioaySo heterogênea, as microbolhas ser3o muito menores do

que no nosso caso, apresentando tombc-m pol idispersão m^-nor. Pode

ser que assim seja possível reproduzir com este cristal, as

medidas de P. Bom durante o transiente.

- Novos experimentos devem ser feitos de maneira que a pressão

dentro da ampola de crescimento seja um parâmetro conhecido •
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controlável. Um aumento desta pressão provavelmente resultará em

diminuição do raio coro o qual as microbolhas são nucleadas em

uma mesma supersaturação.

- Deve ser investido todo o tempo que se fizer necessário na

busca de um novo procedimento para a preparação das ampolas de

crescimento. Elas n3o devem ser seladas a fogo, como as que

usamos, pois neste caso desperdiça-se uma oportunidade excelente

de purificação da amostra. Se a ampola for fechada com algum

tipo de válvula de vácuo por exemplo, a porção superior do

cristal, depois de cada crescimento poderá ser removida da

ampola. Esta parte do cristal possui uma alta concentração de

impurezas devido ao processo de segregação e deve portanto ser

trocada por material purificado por refinamento zonal ou desti-

lação a vácuo.

Quando se usam cristais èro aplicações

eletro-ótícass, é necessário que as impurezas incorporadas e os

defeitos gerados durante o crescimento sejam mínimos. Já vimos

que se existem microbolhas próximo a interface sóiido-1fquido,

elas podem ser incorporadas ao cristal, dependendo de seus raios

e da velocidade de crescimento. Este fenômeno da produção de

microbolhas durante o crescimento de cristais é bastante comum,

devendo ÍÊT evitado, quando se quer produzir cristais de alta

qual i ria-.::**. Vario? arr-; f ;"c »os uao usadcs porá evitar a incorpora-

ção de microbolhas. Muda-se por exemplo o gradiente do tempera-

tura, O .7.ceio a produzir uma certa curvatura na interface.

Verificou-se experimentalmente que isto diminui em certos casos

a inclusão de microbolhas. Uma aplicação tecnologicamente impor-

tant-»- poder i d :?•=?)• di?s«nvoi v;da a partir dos experimentos descri-

tos neste estudo.
noderia ser usado um feixe cie laser

incidindo sobre a interface para controlar a qualidade de um

cristal ducanta Q pecesaao. dfi cceacimanto. Quando as microbolhas

fo3sem nucleadas próximo a interface elas seriam imediatamente

detectadas pois surgiria o espalhamonto dinâmico da luz. Certos

parâmetros ( como a velocidade ou gradiente de temperatura ) do
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crescimento dovenam neste instante ser alterados para evitar a

1 nv.orporaç3o das microbolhas no cristal. Poderia ser usado um

1 a::«*r dIÍ baixo custo neste controle de qualidade, po:s o espa-

lhjmento pode ser detectado mesmo com um laser normalmente usado

appnas para alinhamento ótico.
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APÊNDICE A

Cálculo da redistribuição de

Impurezas devido à recristalizaçSo

Este cálculo está baseado no artigo de

Robert G. Pohl, citado como ref.(43>.

A . l . > - A e q u a ç ã o d e d i f u s ã o e h i p ó t e s e s i n i c i a i i

Conforme Já mencionamos no cap í tu lo I I I ,

admitiremos que a difusão das impurezas no l íquido segue a

equação de difusão dependente do tempoi

.01

Onde D é o coeficiente de difusão e xj é medido em relação a una

origem fixa na ampola de crescimento, coincidente com a sua

ponta.

Admitiremos que:

a.) 0 transporte de maesa por cristalização é desprezível.

b.) 0 coeficiente de distribuição é constante.

c.) Não há qualquer tipo de turbulência ou agitação no líquido.

d.) difuslo no sólido é*desprezível.

•.) A seção reta do tubo de crescimento é constante.
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A.2.>-Mudança de s i s t e m a d e r e f e r e n c i a

A interface está movendo-se no referen-

cial escolhido acima. A soluç3o do problema é mais simples se

adotarmos um sistema de referência fixo em relação a interface.

Seja x a distância entre a interface e um ponto dado, no líqui-

do. Em qualquer instante t, a distância entre a interface e o

fundo da ampola é simplesmente Vt. Usaremos a seguinte transfor-

mação:

X. = X

As coordenadas dos sistemas *«x2
 e ulu2

estão relacionadas por:

xl • ul " V u 2

x 2 = u 2 < A«02 )

Usando ( A.01 ) e ( A.02 ) , obtemos:

SiÍÊ. = 3 ^L_P ( A.03 )

A regra da cadeia para derivação

produz:

O C d C d x, -O C <9x. õ C Õ C Ô C

<*ii d xt d u4 d x2 d Uj cf x% ô x2 d x
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â Q . õ C ô x. d C õ x

<?C d C ô C d C

õ x± õ x2 d x d t

Aesim, ( A.03 ) torna-se:

ò C â2C õ C
= D • v ( A.04 )

d t ôx2 d v
Esta equaçSo diferencial está expressa

no sistema de referências que se ntov* Junto com a interface. A

equaç3o (A.04), junto com as condiçSes de contorno apropriadas

que apresentaremos a seguir, descreve completamente a redxstri-

buiySo de impurezas, admitidas as hipóteses apresentadas no

início.

A.3 > - Condições de contorno

Usaremos uma condiç3o de contorno ex-

pressa como uma equação integral. Ela exprime o fato de que a

quantidade de soluto rejeitado pelo sólido é igual aquela ganha

pelo líquido. Matematicamente, temos:

V f í Co - K CCO.O 1 dt, * / [ CCxrO - CO3 dx ( A.05 )

Onde 1 é o comprimento da coluna líquida acima do cristal em

crescimento.

A.4>-Transformação e solução

Vamos usar a transformada de Laplace

para obter a solução da equação (A.04). Transformaremos também a

condiç3o de contorno (A,5) e a usaremos para achar a solução

transformada. A seguir, calcularemos a transformada inversa da
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função, chegando assim á soluçSo final.

A transformada de Laplace de uma função

f(t) é definida por:

F<s) • T f<t»> e""8** d t m C < fCO > < A.06)í «" e

Utilizando propriedades das transformadas de Laplace ,

obtemos: âC
c < S y F < > " C<x,t«0O * s CCx,s> - CCx,t«0O

C < D ̂ Ç > « D C < ̂ Ç > « D ̂ § C < CCx,t> >
ÕK2 õ2 dT

= D 2?
dx

Onde a última igualdade é válida porque s n3o é funç3o de x.

Aplicando a transformada sobre o termo VÔtfoXe supondo que V nâo

depende do tempo, a equação (A.4) transforma-se em:

d-2C<x,s> • g |- CCx,s> - | C<x,s> « - %° < A.07 )

Onde fizemos C<x,t=0+> * CQ que é a concentração inicial de

equi 1 íbno.

A equação ( A.07 ) pode ser facilmente

resolvida. 0 resultado é;

onde

_ _ . _1 < A.09 )
o-

Vemos que c£ JyO, de modo que K deve ser zero. Já que C(x,s)

n3o deve crescer ilimitadamente quando x cresce. EntSoi

C(x,s> « Ne * • Co/a < A.10 )
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Aplicando a transformação de Laplace sobre a condiç3o de

contorno E eq.(A.05> 3, temos:

V 2 <
o
f l t C o - K C<0,O 1 dt > » C < f t CCx,t> - Co 1 dx >

0 primeiro membro da equação acima produz:

V C < f ' [ C o - K C<0,t>.3dt, > - V Co 2<t> - K V 2 { [ lCCQ,t)dt>
o o

v
s2 s

Usamos, para estabelecer a última igualdade, as propriedades da

transformada de Laplace . Supondo 1 tendendo a infinito e

invertendo as integrais do segundo membro, obtemos:

l

- e ? " - I" C<0,s> - f [CCx,s> - ̂ fi ldx ; 1 » oo < A.U >
s Jo

(A.10) e ( A . l l > implicam em:

yes. . |sr t , + es , . . a

Resolvendo para N, obtemos:

sCs-a"KV>

Então

C<x,s) « gS - VLlzllQQÍiL- e a x < A.12 >
s s<s-a"KV)

A equ&çSo (A.12) deve agora ser

transformada de volta para C(x,t). Usaremos para isso, a fórmula

de inversão de Mellin(44)s

r st < A.13 )
| FCs> est# ds

2ni

i r s t
fCO • - - 1 — | FCs> es t# ds

2ni J i
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0 contorno da integral complexa será

tomado paralelo e à direita do eixo imaginário e completado no

infinito, no seraiplano negativo.

Antes de passarmos a inversão

propriamente dita, estudemos o comportamento da função em

(A.12). Ela tem um polo simples na origem, um ponto de
o

ramificação era s = -V /4D e uma singularidade em B - -K0R, onde

A singularidade s = -K/lft depende de K de

uma maneira curiosa: para 0 < K < 1/2 e 1/2 < K < 1, ela está

localizada entre o ponto de ramificação e a origem. Para K = 0

ou K = 1, ela coincide com a origem. Quando K = 1/2, ela está

sobre o ponto de ramificação. Suporemos nos cálculos que se

seguem que s = -KfiR está entre o ponto de ramificação e a

origem. 0 resultado que obtívermos não será portanto aplicável

para K = 0, 1/2 ou 1.

Vamos analisar mais detidamente e

natureza da singularidade em s = -K$£. 0 comportamento funcional

de f(e> = s - O T K V determina a ordem do polo em -KSft Se

definirmos I = -K(1-K)V2/D então:

fCs) « Cs-s> + |j$- • *^_[ <s-s> + in + s r " • s

AS « S - S

As • K-- C As • 75- • ê l1'2 * IK-
Al/

Nas vizinhanças da singularidade s, A S é muito pequeno. Podemos

então expandir í?íAb)em torno de zero;

-- (f(o)

Onde O(As)^ inclui todos os termos de ordem igual ou superior a

2 em As.
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**C0> * 1

se tomarmos a raiz -

l -2K
s e tomarmos a raie •

Na verdade a* duas expressões são muito próximas de 1, para K

pequeno. Hais tarde aproximaremos esta fraçlo por 1, de modo que

a escolha agora é irrelevante. Tomaremos a raiz positiva. Então

As • 0CAs>2
l-2k

Podemos tomar A S arbitrariamente pequeno, de modo que os
o

termos 0(As> sejam desprezíveis. Assim a singularidade pode ser

considerada um polo simples.

Vamos agora especificar o contorno de

integração conforme a fig.(A.1);

Um corte deve extender—se do ponto de

ramificação na direção negativa ao longo do eixo real. Deve-se

agora contornar o ponto de ramificação para não se cruzar a

linha de corte. Haverá uma contribuição para a integral ao longo

das trajetórias paralelas ao corte. Já que a função não é

contínua através dele.

de d*
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Pelos teoremas de Cauchy-Goursat e dos

res íduos:
y*i«

=" érS IAC

nos Joolos.

Onde I^ç é a integral tomada em sentido anti-horário» de A para

C. Fazendo R'-*<X> e Y—*> 0, I A C =
 lC'h' ""* ° devido a

exponencial negativa. Tomando um pequeno círculo de raio ro em

torno do ponto de ramificação, é fácil mostrar que IDD, —• 0

quando ro — • O .

Pohl<43> fez o cálculo ao longo das

trajetórias CD e C D ' chegando a funções complexas extremamente

complicadas, cuja Integração exata n3o pôde ser encontrada.

Supondo K e V pequenos, ele simplificou substancialmente as

funções. Ainda assim é preciso expandi-Ias em série de Taylor*

somente até primeira ordem, para que a integração possa ser

feita. 0 resultado obtido é muito menor que as contribuições dos

resíduos. Pode-se mostrar a posteriori que para mesmo para

velocidades bastante altas ( 20/im/s ) e usando valores típicos

para K e D a diferença entre o valor obtido para C(x,t> tomando

somente as contribuições dos resíduos e incluindo as integrais

nos contornos CD e C D ' é no máximo de 6%. Desprezaremos por

isso IÇQ e Ic,D, frente aos resduos.

O cálculo dos resíduos nos polos é bastante fácil,
(44)

pois os polos sâo polos simples. Usaremos a equaçSo ;

Res

Onde z=a é um polo simplesde f<z) = <pci\

tem um zero simples em z«a.

Reescrevendo o segundo termo do segundo membro ( sem as
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constantes > de (A 13), multiplicado por e

x e s t

s< s-KVa <s> >

f<x,s> « üa

tem um zero simples em s=0 e

Então - '

ct~CO>KV

Res f<x,O) = C-1/KV3 < r v x / D ( A.18 )

Para o outro polo , s * -K0£ temos

(A. 17) => vC

(A. 18) => ^ '

Entlo

i ^ < A.19C
KV 1-K

Para terminarmos a dedução de C(x,t),

vamos reescrever a equação <A,12):

£2- . vci-K
si s-KVcc"Cs>

A transformada inverea será ent3o

CC\.t> » Z"U CCx,s> > « Co - C
s< s-KVü"Cs>

Levando em conta somente as

contribuições dos resíduos C eqs, (A.18) • (A.19) 3; obtemost
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C<x.O = Co - -1=K- Co < - e~ 6 ~

I.91Í

Como K é pequeno, podemos fazer ( ̂  J1^ ) ** 1. Neste caso:

C<x,O = Co < 1 • -l^K. [ e D - e
 D 1 >< A.20 )
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