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RESUMO

KD3(Se03)2

A ressonância paramagnética eletrônica do centro

SeO2 em KD3(Se03)2 foi investigada no intervalo de temperatura

de - 170°C a + 80°C. Os tensores g" e A g e do centro SeO*2 foram

determinados com precisão e, ã temperatura ambiente, foram en-

contrados quatro sítios magnéticamente distintos. Ã baixa tempe

ratura, cada sitio gera dois sítios distintos, que correspondem

aos dois domínios ferroelásticos + o^ e - a± . Tais sítios são

distinguíveis por suas propriedades físicas escalares e por es-

sa razão giram de ângulos diferentes em relação às suas orientei

ções àtemperatura ambiente; foram encontrados dois grupos de s_í

tios quimicamente inequivalentes que giram de ângulos distintos:

2.7° e 5.8° â - 170°C. Cada sítio magneticamente distinto gira

em torno de um dos eixos (0, ± /2/2 , ± /2/2 ). As rotações cor-

relacionadas dos quatro radicais SeO^ magneticamente distijn

tos, dentro de um m̂ srno domínio, se transformam de acordo com a

representação B do grupo D . e têm, portanto, a mesma simetria

que as rotações em torno do eixo-a.Tal distorção tem a mesma sî

metria do parâmetro de ordem e se acoplam linearmente. 0 desdo

bramento das linhas de EPR, devido aos dois domínios ferroelá^

ticos, pode ser descrito pelo expoente crítico 1/2:

AH a ( Tc - T) V
2 . Assim, conclui-se que a rotação dos tenso-

res g é proporcional ao parâmetro de ordem Q.

NaH3(Se03)2

Um estudo por ressonância paramagnética eletrôni-

ca do centro SeO2 em NaH3(Se03)2 , foi feito no intervalo de tem

peratura de + 25°C a 185°C. Neste intervalo, o cristal mostra



as duas fases ferroelétricas B e y . Na fase paraelétrica todos

os sítios são quimicamente equivalentes e foram encontradas

três espécies paramagneticas distintas: SeO^d), SeO^ÍII) e

SeOj(III). Cada espécie se origina da ruptura de uma distinta

ligação Se - 0(i) do grupo SeO3. Na fase 6 , somente dois dos

quatro domínios foram observados por EPR. O complicado espectro

de EPR nessa fase, devido à quadruplicação da célula na transi-

ção a •*• 6 e ã presença de três espécies paramagneticas distintas,

foi interpretado utilizando argumentos simples de simetria. Na

transição o •*• B , forair. observadas rotações <t , A , * em torno
x_ y z

dos eixos x, y, e z, respectivamente. As rotações è ocorrem no

mesmo sentido, enquanto * e * ocorrem em sentidos opostos
X Z

para radicais SeOj, em domínios distintos, relacionados por op£

rações de simetria. Tais distorções são explicadas através de

acoplamentos com as variáveis dinâmicas Q-, e Q_ (coordenadas

dos modos na fronteira da zona de Brillouin). Abaixo da tempera

tura de transição, o desdobramento AH de linhas de ressonância
1/2

é descrito pelo expoente critico 1/2: AH a (Tc - T) . A teo-

ria termodinâmica de Dvorak para transições ferroelétricas im

próprias, prevê o mesmo expoente crítico para Q^g = Qog* Isso

permite concluir que as rotações que causam o desdobramento, po

dem ser induzidas pelas variáveis dinâmicas Q^ e Q~. Essas ro-

tações foram identificadas como * e <* , mas predominantemen

te $ . Entretanto, essas rotações podem, também, ser induzi-
X

das pelo parâmetro de ordem da transição ferroelástica pura que

ocorre a 0.8°C acima da temperatura de transição a •*• £.



ABSTRACT

KD3(Se03)2

The electron paramagnetic resonance of the

center in KD3(Se03)2 was investigated in the temperature range

- 170°C to + 80°C. The tensors g and A of the SeO2 center were

accurately determinated at room temperature, and four magnetically

distinct sites were found. At low temperature, each site generates

two distinct sites which correspond to the two ferroelastic

domains + oi» and -01». Such sites are distinguishable by their

physical scalar properties and therefore rotate by different

angles with respect to the room temperature orientation; two

groups of chemically inequivalent sites were found which rotate

by distinct angles: 2.7° and 5.8° at - 170°C. Each magnetically

distinct site rotate around one of the (0, ± /2/2 , t J2/1) axes.

The correlated rotations of the four magnetically distinct SeOj

radicals within of one domain transform according to the B,

representation of the group D,. therefore have the symmetry

of the R rotations. Such distortion has the same

symmetry of the order parameter and they are linearly coupled.

The splitting of the EPR lines, due to the ferroelastic domains,

can be described by critical exponent 1/2: AH a (Tc - T)
 lfz .

This allows us to conclude that the rotation of the g tensors

i* proportional to the order parameter.

NaH3(Se03 )2

A study by electronic paramagnetic resonance of

the SeC>2 center in NaH3(SeO3)2 was done in the temperature

range + 25°C to - 185°C. In this range, the crystal shows the



two ferroelectric phases 6 and Y • In the par ae lee trie phase

all the sites are chemically equivalent and three distinct

paramagnetic species were found: SeOãd), SeC>2 (II) and

Each species corresponde to the rupture of a different bond

Se - 0(i) of the group SeOa. In the 6 phase, only two of the

four domains were observed by EPR. The complex spectrum of EPR

in this phase, due to the quadruplication of the cell in the

transition a • fi and to the presence of three different

paramagnetic species, was interpreted using simple symmetry

arguments. At the a •»• 6 transition, * * and * rotations
x y z

were observed around x, y and z axes, respectively. The *

rotations occur in the same direction, whereas the * and *

rotations occur in opposite directions for SeOi radicals

related by symmetry operations, in distinct domains. Such

distortions can be explained through couplings with the

dynamical variables Q^ and Q2 (coordinates of the modes at

the boundary of Brillouin zone). Below the transition

temperature, the splitting AH of the resonance lines is

described by critical exponent 1/2: AH o (Tc - T) . The

thermodynamical theory predicts the same critical exponent for

Q, = Q2s« This allows to conclude that the rotations which

cause the splitting are induced by the dynamical variables

Q, and Q~. These rotations were identified by * and $2, but

predominantely $ . However, there is a other possibility:

such rotations can be induced by order parameter of the

ferroelastic transition which occurs at 0.8°C above of the

o •*• 8 transition temperature.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho faz um estudo de transição de fa

se estrutural do tipo ordem-desordem nos cristais KD3(SeO3)2

e NaH3(Se03)2 , através de ressonância paramagnética eletrôni

ca (EPR) utilizando como sonda, centros paramagneticos SeoJ

produzidos por irradiação - x à temperatura ambiente. Esses

cristais possuem simetria, estrutura e propriedades físicas

completamente distintas. A transição no primeiro é antiferro

elétrica - ferroelástica enquanto o segundo é, possivelmente,

um ferroelétrico impróprio. Assim, um estudo das transições

de fase nesses cristais requer abordagem distinta.

A característica comum a estes cristais, a exem

pio do cristal KH2POi(f é que o próton H nas ligações de hidro

gênio fica num potencial de duplo mínimo. A transição de fa-

se nesses cristais é disparada pelo movimento coletivo dos

protons. A troca do hidrogênio pelo deutério altera drastica-

mente a temperatura de transição T e esse efeito é atribuí

do à diferença no comportamento dinâmico de próton e dêute

ron. 0 modo acoplado próton-fonon fica macio (soft) na tran

sição.

A técnica de EPR tem grande importância no estu

do de transições de fase envolvendo modos macios ("soft") com

acesso ã investigação de fenômenos lentos, desde que os tem-

pos característicos envolvidos sejam mais longos que o tempo

do experimento. 0 experimento pode medir o parâmetro de or-

dem da transição, fenômeno tipicamente estático, através da

medida do desdobramento das linhas de ressonância. Além dis-

so, as flutuações na transição de fase e as flutuações de ba_i

xa freqüência, com tempos da ordem de 10 a 10 seg, podem



ser investigadas pela técnica de EPR.

KD3(Se03)2 (DKTS)

A transição antiferroeletrica - ferroelástica no

DKTS envolve uma deformação de cisalhamento espontânea oi» no

plano yz, com o aparecimento dos domínios ferroelásticos + oi»

e -oi», na fase de baixa temperatura. Entretanto, a transição

não pode ser explicada quando se considera somente a variável

oi, como única responsável pela transição, quer dizer, não re-

sulta somente da condensação do modo acústico macio correspori

dente a constante de dureza elástica c^, . Não há mudança nas

constantes elásticas quando se substitui o hidrogênio pelo

deutério pois,nesta troca só se modifica a massa. No entari

to, a troca H +D provoca mudança de 82°C no valor da tempera

tura de transição (efeito isotópico) e, portanto, a condensa^

ção de um modo acústico macio não pode explicar este efeito»

Há necessidade da participação de um outro modo no mecanismo

de transição de fase.

A característica mais importante na estrutura

do cristal KH3(Se03)2 são as ligações de hidrogênio O(2)-H(2)

-0(2), ligando grupos Se(>3 , onde os protons H(2) ficam num

potencial de duplo mínimo e se apresentam desordenados na fa-

se paraelástica e ordenados na fase ferroelástica. Os prótons

do tipo H(l) nas ligações O(l)-H(l)- 0(3), não têm qualquer

relevância no estudo da transição de fase neste cristal, pois

se apresentam ordenados (mais perto de 0(3)) em todas as tem-

peraturas. Portanto, o movimento correlacionado dos quatro

prótons do tipo H(2) deve ter grande importância na transição

de fase e o efeito isotópico estaria explicado pela diferença

na dinâmica dos prótons e dos dêuterons pois, o tunelamento

entre os dois mínimos do potencial é um fenômeno que depende

da massa.

A deformação de cisalhamento oi» pertence ã re-

presentação irredutível B do grupo D2h e é a única repr£



sentação envolvida na transição. As operações de simetria que

deixam a variável oi» invariante, são as operações que consti

tuem o grupo C2_ da fase de baixa temperatura. Por considera

ções de simetria, o modo dos prótons H(2), de simetria B po

de ter acoplamento linear com a variável o»,. Makita et ai hf2)

em sua teoria termodinâmica, introduziram uma variável Q (si-

metria Bg ) que envolve o movimento correlacionado dos pró
2 +

tons H(2) e dos outros ions SeO3" e K . O mecanismo físico

microscópico que provoca a transição deve envolver o acopla

mento do modo dos prótons com os íons SeO3~ e K , para produ

zir um ordenamento global não-polar de simetria B . Este tra

balho pretende investigar a participação dos ions na transi-

ção através de mudanças nos parâmetros do hamiltoniano de

spin.

A técnica de EPR tem grande importância no estu

do de modos de baixa freqüência. 0 KTS, a exemplo do que acon

tece no KDP, exibe a presença de um "pico central" *3' ** ' 5 ) f

que se refere a um modo local da rede com uma dinâmica extre

mamente lenta e cuja freqüência (10 - 10 Hz) é um fator de

-10 menor que as vibrações normais da rede. A importância

destes modos no estudo da transição de fase estrutural é que

a intensidade do pico central cresce enormemente quanto T-* T

e próximo de T , o pico central domina o espectro. 0 pico

central tem, localmente, a simetria da fase de baixa tempera

tura numa temperatura T* acima da temperatura de transição. A

técnica de EPR é capaz de detetar regiões de ordenamento lo-

cal, acima de T , se tais flutuações envolvem tempos mais lon

gos que o tempo do experimento. Para a experiência de EPR, a

transição de fase ocorre a T* e não a T , ou seja, os espec-
c

tros observados a T < T* são compatíveis com a simetria da fa-

se de baixa temperatura. A temperatura T a técnica acusa a

presença de aglomerados ordenados pequenos com comprimento de

correlação curto.



NaH3(Se03)2

No cristal NaH3(Se03)2- designado por NaTS - a

presença do efeito isotópico, a exemplo do que acontece com o

KTS e o KDP, mostra a importância da participação dos protons

no mecanismo de transição de fase. Ã baixa concentração de

deutério, o cristal Na(Hj D ) (SeO3 ), apresenta as fases fer-

roelétricas B e Y , enquanto para x 2 0.3 a fase 6 desapare-

ce . O trabalho de ressonância magnética do dêuteron'7'

(DMR) conclui que o dêuteron tem dois sítios de equilíbrio na

ligação O(2)-D(2)-O(3) à temperatura ambiente e se apresenta

ordenado abaixo da temperatura de transição. Pepinsky et ai*8'

sugerem que a transição é acompanhada pelo ordenamento de

prótons do tipo H(2) enquanto os prótons do tipo H(l) permane

cem desordenados. Os espectros Raman e infravermelho^9) con

firmam essa hipótese, identificando a presença de freqüências

características do grupo SeO3~além das freqüências típicas

dos grupos HSeO3 e H2SeC>3 pois, o ordenamento dos protons

provoca mudanças nas freqüências dos modos internos do grupo

5eC>3 na região de 300 cm" a 900 cm" . Os trabalhos experi-
10' n ' e teórico^12) mostram, também, que a partici

pação dos íons Na e SeO3~ é importante na transição 0+6 e o

mecanismo responsável pela transição não pode ser atribuído

somente ao ordenamento dos prótons. Deve haver um forte aco-

plamento entre os íons Na , SeO~ e os prótons do tipo H(2),

muito semelhante ao que acontece no KDP.

Na literatura discute-se se o cristal é ferroe

létrico próprio ou impróprio. A presença de uma lei Curie -

Weiss para a constante dielétrica' ' indica que o modo macio

responsável pela transição fica no centro da zona de Bri-

llouin. Por outro lado, a quadruplicação^ llf»15) da célula

unitária na transição indica a presença de coordenadas Qj e Q2

de modos macios no contorno da zona de Brillouin. Portanto,

existem dois modos macios que podem levar o cristal à instabi

lidade: um modo no centro da zona de Brillouin e um modo im-



próprio no contorno da zona. Dvorak coloca o NaTS como

um cristal candidato a ferroelétrico impróprio: a instabilida

de seria provocada, primeiro, pelos modos macios no contorno

da zona antes que o modo para q = 0 cause a instabilidade.

Qualquer que seja o modo responsável pela transição, deve en-

volver os prótons do tipo H(2) e os íons Na e SeO3".

Em sua teoria termodinâmica para ferroelétri-

co s impróprios, Dvorak'17' determina a dependência com a tem

per atura de Q^* Q ^ 3 Qg •

Q2 a (Tc - T)

e, portanto, o comportamento crítico de Q_ é descrito pelo ex

poente 0 = 1/2.

( 18 )

Blinc et ai ' fizeram estudos da transição de

fase do NaTS: SeO^ por EPR, utilizando um espectrometro ban-

da - X. A interpretação do espectro de EPR na fase a , a tem

peratura ambiente, parece equivocada, em desacordo com a si-

metria do cristal. 0 espectro de EPR na fase de baixa tempe

ratura não foi compreendido. A conclusão dos autores é que

há reorientaçoes de radicais SeO^ e tal interpretação é de-

corrente da equivocada análise do espectro à temperatura am

biente.

0 presente trabalho, utilizando um espectrome-

tro banda - Q (35GHz), pretende:

1) dar uma interpretação dos espectros de EPR â temperatura

ambiente (fase a) e à baixa temperatura (fase 6) compatí

vel com as simetrias do cristal nas duas fases.

2) determinar qual.é o parâmetro de ordem da transição e seu



comportamento próximo de Tc. As rotações induzidas na trar.siçao
refletem a simetria do parâmetro de ordem e provocam o desdobra
mento de linhas de ressonância. 0 comportamento critico do para
metro de ordem pode ser obtido através da medida do desci >bramen
to em função da temperatura.



CAPITULO 1

TRANSIÇÃO DE FASE ESTRUTURAL E MODOS MACIOS (SOFT MODES)

1.1 - Parâmetro de ordem: transição tipo ordem - desordem

e tipo deslocamento

Uma transição de fase estrutural envolve uma mu

dança na estrutura da célula unitária. Na temperatura de tran

sição, as posições médias dos átomos dentro da célula mudam,

e o cristal passa de uma fase mais simétrica para uma fase me

nos simétrica. Para dar uma descrição fenomenológica de uma

transição de fase estrutural, é necessário introduzir um para

metro de ordem T\ que descreva o estado de ordem do cristal:

fase desordenada (T > T c ) : n = 0

fase ordenada (T < T c ) : n * 0

Tal parâmetro de ordem é uma medida do desvio da configuração

atômica da fase menos simétrica em relação ã fase mais simé

trica.

Podemos destacar dois tipos distintos de siste

mas com relação à natureza do ordenamento:

a) tipo ordem-desordem

As posições atômicas possíveis são espacialmente discretas,

como ocorre em cristais com ligações de hidrogênio: o prõton
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fica localizado num potencial de duplo mínimo. A transição

nesses sistemas acontece devido a um ordenamento cooperativo

de dipolos permanentes e o parâmetro n mede o grau de ordena

mento de longo alcance desses dipolos.

b) tipo deslocamento

As posições atômicas são espacialmente continuas e a tran

sição de fase envoDve o congelamento de um modo "macio" cuja

freqüência vai a zero na temperatura de transição: o parâme

tro n dá o valor dos deslocamentos atômicos estáticos do mo-

do.

1.2 - Flutuações do parâmetro de ordem

Neste texto vamos discutir uma transição de fa

se de 29 ordem, onde o parâmetro de ordem n vai continuamen

te a zero ã medida que a temperatura de transição se aproxi

ma. A figura 1 mostra a função energia livre em função do pa

râmetro de ordem, a várias temperaturas, admitindo para a fa-

se menos simétrica unicamente as soluções + n e - n. O "acha

tamento" da posição n= 0 â T = Tc, implica que flutuações

enormes do parâmetro de ordem são bastante prováveis pois o

custo de energia associado a tais flutuações é extremamente

baixo na transição. Na fase desordenada, próximo de T c, pode

mos encontrar no cristal regiões com ordenamento local + n e

- i e o tamanho das flutuações é tanto maior quanto mais per

to de T c estiver o cristal.

A probabilidade para que ocorra uma flutuação <5n

â temperatura T é dada por

P(6n) O e B (1)



Hg.l - Enerjíia livrc(F) cm função do parâmetro de orderi ri a várias temperaturas. 0 íchat*
nento" para F| « 0 â T » I , significa que enomcs flutuações são bastante provávei::
a temperatura I
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onde AF ê o aumento da energia livre provocado pela flutua

ção e in - n-n0 , onde n0 é o valor de equilíbrio do parâme

tro de ordem. Expandindo AF em série de potências em torno

de n0, obtém-se

AF (Jtl) in + 1 (±l\ (2)

Mas [ 3F/9n] = 0 pois F (n0 ) é um ponto de mínimo. Se despre
n0 —

zarmos termos de ordem mais alta

P(6n)
2KBT

f 2
3 F (5n) (3)

que é uma gaussiana de variança

(ón) > = k B T (4)
Un /

-i

(4)

Mas[3F/3n ] é a susceptibiliâade Xn

Portanto,

(5)

O "achatamento" da função na posição n = 0 na temperatura de

transição é responsável pela divergência da susceptibilidade

Xn: qualquer pequena força aplicada, conjugada â variável n é

capaz de produzir na função resposta valores extremamente
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altos e pela relação (5) , o mesmo ocorre com as flutuações

médias quadráticas < <*n) > .

1.3 - Decaimento critico das flutuações do parâmetro de ordem

Acima da temperatura de transição, quanto mais

próximo de Tc, mais extensa a região de ordenamento local e

mais longe será o tempo de decaimento da flutuação. Portanto,

é de se esperar que o comportamento critico seja caracteriza

do por uma dinâmica lenta, onde o tempo de rei.axação fica ca-

da vez mais longo quando T + Tc. Esse fenômeno é denominado

decaimento crítico e significa que o parâmetro de ordem varia

no tempo cada vez mais e mais lentamente ã medida que T •*• Tc.

De acordo com Landau e Khalatnikov, a regres^

são de uma flutuação Ón = n - n0 em direção ao equilíbrio é da-

da por

A y (6)
dt 3

onde 3F/3n é uma "força restauradora termodinâmica" e y é um
coeficiente cinético. A expansão da energia livre em série
para uma transição contínua (b > 0)

F = F f i a (T)n2 + -L b(T)r/* + ... (7)

não contém termos ímpares pois F( n) = F(-n )

A condição de estabilidade é:

X*' . a (T) + 3bn* (8)
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A T > T c, no= 0 e x"
1 * a(T)> 0. Portanto, a constante a(T)

deve ser positiva a altas temperaturas para que a fase mais

simétrica seja estável. A T = T c, a(T) = 0 e X"
1 = 0 .

a(T) = a1 (T-T c) = X"
1 (9)

e de (3) e (4) pode-se escrever

Q = - T [a ' (T-T c ) n + bn3] (10)
at

Tomando-se 6n = >• - n0 e mantendo termos lineares em én obtém-

se

6n(T)= 6r. (0) e"t/T (11)

onde

ou seja, para uma transição de fase de 29 ordem, o tempo de

relaxação T vai ao infinito na transição:

T •*• CD com (T - T - ) " 1 (13)

Anteriormente, verificamos que as flutuações médias quadrát_i

cas divergem a T = T c

< (6TI)2>*OD com (T-Tc)' 1 (14)
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Evidentemente, tais fenômenos são intimamente relacionados e

ambos têm comportamento critico resultante da divergência da

susceptibilidade xn

1.4 - Dinâmica do modo macio: sistemas ressonante e relaxado

nal

Os experimentos de espalhamento de neutron e

Raman identificam a presença de modos lentos próximo de Tc.

Observa-se que a freqüência de um dos modos vibracionais é

fortemente dependente da temperatura e a "mola" correspondent

te fica cada vez mais "macia" quanto T + Tci tais modos são

denominados modos macios e a amplitude dessas vibrações pode

atingir valores extremamente altos quando próximo da transi^

ção. Imediatamente abaixo da temperatura de transição o modo

passa a vibrar em torno de uma nova posição de equilíbrio com

freqüência, ainda baixa, mas que vai aumentando com o decrés

cimo da temperatura. O parâmetro de ordem é o deslocamento

estático do modo que cresce continuamente â medida que dimi-

nui a temperatura: um modo macio polar (ativo no infraverme

lho) e de comprimento de onda longo, origina um estado ferro-

elétrico onde o parâmetro de ordem é a polarização espontânea.

A ligação entre as propriedades físicas estáti

cas e dinâmicas encontradas nas relações (5) e (12), pode

ser encontrada nas relações Kramers-Kronig

c'(0,0,T)-c (a>) = 4 e"(u,', 0,T) d»f Íl5)

1 »

onde £ ( u ,q ,T) é a constante dielétrica, e'é a constante

dielétrica estática (parte real), c" é a parte imaginária e

e ( OD ) é o valor da constante para freqüências muito acima da

região de dispersão de dipolos. Em cristais ferroelétricos
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como KH2PO4 e BaTi.03 ' o s valores de e1 são extremamente altos

na temperatura de transição. Por isso, na integral do 2Q mem

bro deve haver grande contribuição de modos que dependem for

temente da temperatura.

Seja Ü) S = ÜJ'+ iu" a freqüência complexa do modo

macio. Se o cristal é ferroeletrico com um único modo polar

e se não há amortecimento ( u)'*0, w" = 0), então e" será uma

função delta na freqüência do modo ótico u>T« Pode-se assim,

chegar ã relação LST (Lyddane - Sachs - Teller)

t(Q) = "L (16)

^ é o zero e û . é o polo de e ( u>, O, T). Se e (OD ) e wf

são independentes da temperatura, vemos que:

e(0) * CD * (o*2 •> 0 (17)
T

A constante dielétrica estática obedece a lei Curie-Weiss

e portanto

e(0) a (T-Tç,)"1 (18)

w'2 o(T-T c) (19)

o modo ótico polar no cristal ferroeletrico fica macio na

transição. Num sistema puramente ressonante ( u1 * 0 e to" =0),

onde a constante de amortecimento é nula, a dinâmica lenta

próximo de Tc é observada através da freqüência do modo ma-
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cio. No outro extremo, encontra-se um sistema puramente rela

xacional (u* = 0 e V * 0) com um comportamento tipo - Debye:

e(u>) =e(co)
SD

ÍÍIT (20)

e a relação LST será da forma

e(0) = HP. .
e(a>) W'L i2l)

onde T = _ L _ e SD = E (0) - e (a>) : u£ e «£ são o polo e o

zero de e (u>), respectivamente. A lei Curie-Weiss para e (0),

implica num decaimento crítico do tempo de relaxação T :

« -Aí" a (T-T i"1 (22)
"P

Assim, num sistema tipo-relaxação a dinâmica lenta do parâme

tro de ordem, próximo de Tc, é observada através do tempo de

relaxação do modo macio. Um comportamento desse tipo é encon

trado em cristais ferroeletricos do tipo ordem-desordem como

NaNÜ2 onde o fenômeno de tunelamento de dipolos entre dois

mínimos do potencial pode ser desprezado. 0 crisjtaLNaH-j (SgOj^

também mostra, aparentemente, uma resposta do tipo Debye. Já

no cristal KH2PO4 a resposta dielétrica tem caráter ressonan

te.

1.5 - Pesquisa dos modos macios: algumas técnicas experimen-

tais

O comprimento de onda da luz (A-5.000A) é mui
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to maior do que as constantes de rede do cristal, de tal modo

que somente vibrações de comprimento de onda longo (q -0) pode

interagir significativamente com luz. Num cristal ferroelé-

trico próprio, o modo macio tem q = 0 como vetor de onda cri

tico e por essa razão, a técnica de espalhamento de luz tem

grande importância na pesquisa de modos macios. Os espectros

Raman (Brillouin) são provocados por espalhamento de modos

óticos (acústicos) de comprimento de onda longo e o espalha^

mento Rayleigh se deve a modos não propagantes. O espalhamen

to é particularmente intenso próximo da temperatura crítica,

pois, nessa região as flutuações são enormes. O fenômeno é

chamado opalescência crítica.

A experiência de espalhamento de luz mede a in-

tensidade, o estado de polarização e a freqüência da luz esp£

lhada. 0 estado de polarização determina a simetria da vibrei

ção responsável pelo espalhamento. 0 que se quer é encontrar

as exigências de simetria para que uma vibração possa ser in-

vestigada pelas técnicas Raman e infravermelho. Vamos iniciar

pela última. (20) As funções de onda *n -• de um oscilador
% ,q

harmônico, onde n^ * são os números quânticos de um modo não

degenerado Qg, f^ (l define os modos de vibração para um dado

vetor de onda q), podem ser escritas como

onde Hn + s*° o s polinômios de Hermite. 41 tem a mesma sime-

tria de H, pois Q2 é invariante à todas as operações de sime

tria do grupo do cristal ou seja, pertence ã representação

idêntica A]_. Generalizando:



17

Q2 Ü + transforma-se de acordo com Aj

ç2n+l + transforma-se de acordo com Q.

Os polinômios Hn têm a seguinte propriedade

Hn(-Q) = (-l)
nHn

ou seja

n par -»• *n contém potências pares de Q e pertence a A^

n ímpar -»• ¥n contém potências ímpares de Q e se transforma de

acordo com Q.

Agora, a probabilidade para que ocorra uma transição Vn + Yn' ,

na aproximação de dipolo é proporcional ao elemento de matriz

vnn' = < "'nM V >

•*• •+

onde V = p.E = p zE o e
1 ( K* r" wt) , (E = Ez) e pz é o operador

momento de dipolo elétrico. Vnni deve ser invariante às oper£

ções de simetria do cristal. Temos duas possíveis situações:

a) ¥ n e tni têm mesma paridade. Nesse caso, o produto destas

funções pertence a A^ e para que Vnni * 0 , p z deve se trans-

formar de acordo com A^.

b) «Fn e ¥nt têm paridades opostas. Nesse caso o produto se

transforma de acordo com Q.

Portanto para que Vnni * 0, o produto Qpz deve pertencer a A^

e Q deve se transformar do mesmo modo que p z ou seja, como

componente - z de um vetor. Assim, para haver absorção de in

fravermelho, o cristal deve ter uma vibração que produza um
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momento de dipolo oscilante na direção - z, que é a direção

de polarização da luz incidente. Portanto, os modos acessí-

veis â técnica de absorção infravermelho são os modos óticos

polares que se transformam como as componentes de um vetor

(x,y,z). No KTS (simetria ^2h ~ tab.l -cap.2), o modo macio

B3g não é ativo no infravermelho pois não se transforma como

componente de um vetor mas como componente de um tensor de 29

ordem (yz). Os modos ativos no infravermelho são B^u t B2U e

&2U' 0 modo B^u ê acessível para luz incidente polarizada

segundo a direção- z', B2U e B3U segundo as direções y e xr re£

pectivamente.

Um modo é acessível ã técnica de espalhamento

Raman, se a vibração causa mudança na polarizabilidade eletrô-

nica, ou seja, se provocar uma deformação, alterando a facilida

de de polarização da nuvem eletrônica. A polarizabilidade

tt^j é um tensor de 23 ordem definido como

Pi =

onde Ej = E° cos ut é o campo elétrico aplicado e p^ a pola

rização induzida, c*ij depende da coordenada Q = Q° cos u't:

= °

PJ = o ° E° COS uit + O 1 E°Q° COS u t COS ü)'t+
1 ij j ij J

OU PA = °ij
Ej COS (tft + OK .E^Q°{cos(w+ u')t +

COS (lü - u' )t } + ...

o lo termo corresponde ao espalhamento Rayleigh onde a radiei

ção espalhada tem a mesma freqüência que a luz incidente. 0
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20 termo mostra as duas freqüências Raman u + u1 e u> - w1 da

radiação espalhada. O efeito Raman deixa de existir se a 1 =

i j

_~J = 0. Durante a vibração aij deve ser diferente de zero.

O aspecto de simetria é que o modo deve se transformar de

acordo com as componentes do tensor aij (xx, xy . . . ) , pois c

modo produz uma polarização na direção i sob a ação de um cam

po na direção j. No grupo de simetria D2h do KTS, os modos

Ag, Big, B2g e B3g são ativos no Raman. O modo macio B3-

pode ser investigado por espalhamento Raman; se a luz inciden

te é polarizada - z, então a luz espalhada, devido ao modo B3

aparece polarizada-y. No KTS, os modos ativos no Raman não o

são no infravermelho e vice-versa; na presença da inversão,

um vetor é ímpar e um tensor de 2a ordem é par e pertencem

portanto, a diferentes representações irredutíveis.

Em cristais ferroelásticos a deformação faz o

papel que a polarização faz em cristais ferroeletricos. Na

temperatura de transição, ocorre o congelamento dos desloca^

mentos de um modo acústico macio. A deformação é uma medida

dos deslocamentos atômicos estáticos em relação ã fase mais

simétrica. A técnica de espalhamento Brillouin é particular

mente importante, pois determina como a freqüência do modo

acústico macio varia com a temperatura quando T -»• Tc . Num

cristal piezoelétrico observamos o mesmo tipo de coisa. Uma

deformação espontânea sempre acompanha o estabelecimento de

uma polarização espontânea, pois na ausência de um centro de

inversão, é permitido o acoplamento linear de uma componente

da deformação com uma componente de um vetor.oKTS-KH3(SeO3)2

- é um exemplo onde acontece uma transição ferroelástica; uma

deformação de cisalhamento espontânea aparece no plano

yz com mudança de simetria D2h * C2h*

Uma outra técnica de grande importância na pest

quisa de modos macios é a técnica de difração de neutrons. Os

neutrons térmicos têm energia da ordem de kgT e são da ordem

das energias de vibração da rede. O comprimento de onda é da
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ordem da constante de rede. Estas relações permitem ã técni-

ca de neutrons medir como a freqüência do modo macio varia

com a temperatura, em qualquer ponto da zona de Brillouin.

1.6 - Ressonância magnética e transição de fase estrutural em

cristais do tipo ordem - desordem

1.6a - EPR e o estudo de transição de fase estrutural: KTS co

mo exemplo

Numa transição de fase estrutural, a mudança

nas posições médias dos átomos na célula quebra a simetria da

fase de alta temperatura. A mudança de simetria na transição

provoca alterações significativas nos parâmetros do hamilto

miano de spin descritos por tensores de segunda ordem. Para

ganhar entendimento do espectro de EPR é preciso, então, cori

siderar as simetrias envolvidas.

No cristal KH3(SeO3)2 (KTS), há quatro molécu-

las por célula unitária. Os centros paramagnéticos SeO2» for;

mados sob irradiação - X, podem se alojar em oito sítios dis-

tintos (fig.l, cap.3 numerados de 1 a 8). Na transição parae

lástica-«-ferroelástica a simetria do KTS muda de D2h para

C2h', a única representação irredutível envolvida na transição

é B^g (tab.l, cap.2) e a inversão sobrevive ã transição. Os

sítios 1 e 7, 2 e 8, 4 e 6 e 3 e 5 d o KTS relacionados pela

inversão são ditos magnéticamente equivalentes e não podem

ser distinguidos pela experiência de EPR pois, os parâmetros

são tensores de segunda ordem. Assim, há quatro sítios magné

ticamente inequivalentes no KTS: (1,7), (2,8), (4,6) e (3,5);

essas quatro linhas de ressonância são observadas na fase pa-

raelástica, quando o campo magnético H fica numa direção gene

rica. Nos planos cristalográficos, somente duas linhas de

ressonância podem ser observadas (ver apêndice). Na fase pa-

raelástica, todos os sítios são relacionados por operações de

simetria e portanto, os tensores dos centros paramagnéticos

dos diferentes sítios têm idêntico conjunto de autovalores
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pois, as propriedades físicas descritas por um número são in-

variantes ã rotação ou reflexão. Tais sítios são chamados

quimicamente equivalentes. Na fase ferroelãstica, os sítios

ímpares e pares têm conjuntos distintos de autovalores já que

não existe operação de simetria que relacione um sítio ímpar

a um sítio par. Nessa fase é preciso considerar a presença

dos domínios ferroelásticos + oi» e - oi, (deformação de cisa

lhamento no plano y z pertencente ã representação B3 ) e essa

é a razão da duplicação do número de linhas de ressonância.

A macro-siroetria do cristal antes e depois da transição é a

mesma e as operações de simetria perdidas na transição rela-

cionam os dois domínios ferroelásticos. Dois sítios relacio

nados por essas mesmas operações de simetria têm tensores com

idêntico conjunto de autovalores mas, as orientações dos seus

eixos principais são distintas. Essa é a razão do desdobra-

mento das linhas de ressonância. As rotações correlaciona-

das dos tensores g na transição carregam a simetria

do parâmetro de ordem da transição. Nisto reside a im-

portância do estudo de transição de fase estrutural por EPR.

A dependência do desdobramento AH com a temperatura próximo

da transição, permite determinar a dependência funcional do

parâmetro de ordem com a temperatura e o expoente crítico 6

pode ser obtido. No KTS, essas rotações pertencem â represen

tação Bjg do grupo e tem acoplamento linear com o parâmetro

de ordem Q da transição. O desdobramento é proporcional ao

parâmetro de ordem(21,22) e o expoente crítico 8=1/2:

AH a (Tc - T )
1 / 2

As duas linhas de ressonância correspondentes aos dois sí-

tios citados acima são observadas em diferentes freqüências

<»i e u2 e a diferença ui - u>2 é maior quando o campo magnético

fica numa direção onde a anisotropia do tensor g é mais acentuada!
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maior anisotropia, mais bem resolvidas as linhas. Flutua-

ções do parâmetro de ordem com tempos de correlação relative*

mente curtos podem ser detetadas pela experiência de EPR. Es-

sa técnica pode detetar aglomerados ordenados flutuantes, aci

ma da temperatura de transição, com tempos de correlação mais

curtos que as técnicas de NMR ou NQR. Se T > |u>j - u2 J"
1 , o

desdobramento das linhas de ressonância será observado e o es

pectro de EPR reflete a simetria da fase ordenada na fase de-

sordenada e a transição vista por EPR ocorre ã temperatura T*

acima de Tc. No DKTS, essas flutuações de baixa freqüência

acima de Tc não são observadas<
22), possivelmente porque os

radicais Se02 não se reorientam sob flutuações locais com

comprimentos de correlação curto e o desdobramento das linhas

não e" observado.

1.6b - Flutuações de baixa freqüência em KH2ASO4 por EPR

Um exemplo típico é a experiência de EPRí23,24)
4-do centro AsO. ,obtido por irradiação -x , no cristal tipo

ordem - desordem KH2AsO4. O centro AsO^~, está envolvido por

quatro protons que se movem num potencial de duplo mínimo. 0

proton pode saltar para o sítio de equilíbrio mais próximo do

centro paramagnético ou para o outro sítio mais próximo do

agrupamento AsO^ vizinho, não paramagnético. 0 elétron de-

semparelhado do centro AsO^ é sensível ao movimento correia^

cionado dos quatro protons nas quatro ligações O-H-0 e portari

to, a experiência é importante na deteção de flutuações de

baixa freqüência da polarização. A constante de acoplamento

superhiperfino a, assume dois valores distintos dependendo se

o próton está no sítio de equilíbrio mais próximo (ap) ou no

sítio mais distante (a^). O tempo característico do experi-

mento é |3p - aA|" . Se o tempo de correlação T das flutua
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ções da polarização local, for mais curto que o tempo do expe

rimento,

T < l a p " »il~l

o elétron desemparelhado terá idêntico acoplamento com os qua

tro protons vizinhos e cada uma das quatro linhas hiperfinas

(IAs = 3/2) mostra a estrutura de um quinteto de intensidades

1: 4: 6: 4: 1. Por outro lado, no regime de movimento lento,

o tempo de correlação das flutuações de baixa freqüência é

mais longo que o tempo do experimento,

-1
- at

e observa-se a estrutura de um tripleto ã temperatura T*> Tc

(fig.2). Nesse regime, a polarização local é diferente de zero

dentro do intervalo de tempo x com dois prótons mais próximos

e dois mais distantes do centro AsO* . Portanto, â temperatu

ra T* = - 50OC observa-se, localmente, a quebra de simetria

da fase de alta temperatura dentro da escala de tempo do expe-

rimento de EPR e, abaixo de T* o espectro reflete a simetria

da fase de baixa temperatura.

1.6c - Flutuações do modo macio em KD2PO4 por ressonância de

quadrupolo nuclear (NQR)

A transição de fase do tipo ordem * desordem em

cristais deuterados pode ser estudada por ressonância de qua-

drupolo nuclear (NQR) utilizando o dêuteron (1=1) como sonda.

0 tensor gradiente de campo elétrico (EFG) depende sensivelmen

te da posição do dêuteron na ligação 0 - D - 0 e a experiência

mostra que o dêuteron fica localizado num potencial de dois

mínimos ao longo dessa ligação. Essa é a característica fun

damental nos sistemas do tipo ordem - desordem com ligações de

hidrogênio.
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I .
(II, Fig.2 - KH 2A s0 4 . Transição quintetotripleto

da estrutura hiperfina do proton no
espectro de EPR.

-no -ui -w
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Fig. 3 - Densidade espectral de uni modo superamorte
cido (l/T. „ ) e um modo centra? {lft).~
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Fig.4 - ra^PO^ . Dependência com a tempera
tura da taxa de relaxação spin
(diuteron) - rede em um campo magné
tico alto.
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Na fase paraelétrica do cristal KD2PO4, os deute

rons podem estar distribuídos estatisticamente nos dois sítios

de equilíbrio ou então mostrar uma desordem dinâmica. No pri-

meiro caso o espectro de ressonância magnética do dêuteron moŝ

tra duas linhas de ressonância nas freqüências o^e"., pois, a

orientação dos eixos principais do tensor EFG é diferente para

os dois diferentes sítios. Entretanto, o espectro mostra uma

única linha de ressonância e isso significa que os deuterons

saltam de um sítio para o outro com freqüência maior que a di-

ferença de freqüência u1-
ü)

2
 e ass^-in' a desordem é dinâmica e

não estática.

A dinâmica do dêuteron produzindo flutuações do

tensor gradiente de campo elétrico, pode ser estudada através

da taxa de relaxação spin (dêuteron) - rede T~ . A freqüência

de Larmor u^ é muito menor que a freqüência do modo macio, de

modo que T7 medindo a densidade espectral das flutuações do

tensor EFG (relacionada ãs flutuações da polarização), é inde

pendente da freqüência. Na figura 3 Ts.m.
eT
c*

 s*° o s tempos de

correlação das flutuações do modo macio super-amortecido e do

modo central, respectivamente. A freqüência do modo central

1/TC£ é menor que a freqüência de Larmor para campos magnéti

cos fortes. Próximo da temperatura de transição, quando

T -»• T^ , as flutuações do modo macio são cada vez mais e mais

lentas e consequentemente a densidade espectral na freqüência

de Larmor Jí̂ t ) cresce causando um crescimento de T^ pois

T^ a J(u). Este fenômeno foi observado por Blinc et

ai(25,26) em KD2PO4 (fig.4) para um campo magnético forte Ho -

16.500 G com freqüência de Larmor fixa v = 10.6 MHZ. A expe

riência também mostra que entre 100 G e 16.500 G, Tj indeperi

de da freqüência o que acusa a ausência de modo central pois,

caso contrário, a densidade espectral no sítio do dêuteron

cresceria com o decréscimo da freqüência. Além disso, os auto

res mediram a dependência de T^ com a temperatura em Ho= 100 G

e observaram que, novamente, TT1 cresce quando T+ Tc. A
-1presença de um modo central implicaria num decréscimo de Ti
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com a temperatura e não num crescimento pois, quando T •• T^ a

largura do modo central é cada vez mais estreita e por conse-

guinte a densidade espectral na freqüência fixa de Larmor

J(«L ) decresce. Entretanto, um modo central em KD2PO4 pode

existir se for mais estreito que 70KHZ, fora portanto, do in-

tervalo de freqüência acessível ao experimento.
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CAPITULO 2

PROPRIEDADES FÍSICAS DO KTS

2.1 - Introdução

A transição de fase no cristal KHj(SeO3)2 (KTS)

ocorre a -62°C e foi observada primeiro por Shuvalov et ai .

Na fase de alta temperatura o cristal tem simetria D2h(tab.l)e

as dimensões da célula unitária são a- 16.50A, b-6.251X e

c*6,298A*. Abaixo da temperatura de transição a simetria é.C2n-

As figuras 1 e 2 mostram a estrutura do KTS nos planos ac e

bc. De acordo com os dados experimentais de difração de neu-
(28 )

tron há dois tipos distintos de ligações de hidrogênio:

0(3) -H(l)-O(l)e 0(2) - H(2) - 0(2). No primeiro tipo, o pró

ton H(l) se encontra ordenado em todas as temperaturas e fica

localizado mais próximo do oxigênio 0(3). 0 próton H(2) se

localiza num potencial de duplo mínimo e se apresenta desor

denado acima da temperatura de transição. Os grupos SeO3 li

gados por ligações de hidrogênio do tipo H(l), formam cadeias

zig-zag ao longo da direção-c (fig.2) e são ligadas aos pares

por ligações de hidrogênio 0(2) -H(2) - 0(2) (fig.l). Ao longo

da direção-b, as cadeias são ligadas por íons de potássio.

A distância entre camadas adjacentes, paralelas ao plano bc,

é de a/2; tais camadas não são ligadas por ligações de hidro-

gênio ao longo da direção-a.

2.2 - Simetria do KTS: estados possíveis da fase de baixa tem

peratura

Com a mudança de simetria D2n->
 C2h' a ^ 9 u n s ele-

mentos de simetria da fase de alta temperatura, são perdidos
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Tabela 1. KH3(Se03)2 . Representações irredutíveis do grupo D 2 h no ponto T da zona de

Brillouin.

2h
{C2(x)/t1} ÍC,(z)/t,}

2 2 2
x , y i z

B, -1 -1 -1 -1

B
28

-1 -1 -1 -1

yz B
38

-1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -1

lu -1 -1 -1 -1

2u
-1 -1 -1 -1

B3u -1 -1 -1 -1

b) t3 =« j (a + b + c)

ao
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Fig.l - KHjíSeOg). Estrutura cristalina no plano ac. As linhas trac£
iadas mostram as ligações de hidrogênio.

o

os»

Fig.2 - KH3(Se03>2 • Estrutura cristalina no plano be. As linhas
tracejadas mostram as ligações de hidrogênio.
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na fase distorcida. Em uma transição de 29 ordem, a distorção

que provoca tal quebra de simetria, deve ser invariante ãs o-

perações de simetria da fase de baixa temperatura. A identifi

cação da simetria da distorção pode ser obtida mediante argu

mentos simples de teoria de grupo mas, para determinar a am-

plitude da distorção (parâmetro de ordem) e seu comportamento

próximo da temperatura de transição, é preciso recorrer aos

dados experimentais. Os deslocamentos atômicos estáticos da

fase distorcida em relação ã fase não-distorcida é resultado

da condensação de um modo macio na temperatura de transição.

Tal modo macio envolve mais de um modo e é fundamental identi

ficar os modos que participam da transição de fase.

A observação de simetria C 2 n na fase de baixa

temperatura, implica que somente uma das representações irre

dutíveis Blg, B2_ ou B 3g (tabela 1) será responsável pela

transição; os resultados experimentais decidem por B3_. Com

isso, podemos verificar pela tabela 1 que as únicas operações

de simetria que sobrevivem â transição de fase D2n-*-C2n, são

aquelas marcadas com um círculo: rotação de ir em torno do ei-

xo-x (C2(x)), a inversão e consequentemente a reflexão no pia

no yz ( o ). Tais operações de simetria constituem o grupo

C 2 n e deixam invariante a distorção pertencente â simetria

B3 . O grupo de simetria C 2 n é subgrupo de D2n e a transição

envolve somente uma única representação irredutível. Além diŝ

so, a representação B,_ não tem invariante cúbico e a transi

ção, portanto, pode ser de 2© ordem.

O estado de baixa temperatura não pode ser fer-

roelétrico pois a simetria B 3 g não admite as componentes de

um vetor (x, y, z) como funções-base. Portanto, o modo macio

que condensa na temperatura de transição não pode ser polar e

consequentemente não pode ser ativo no infravermelho. Além

disso, a presença da inversão nas duas fases implica na ine-

xistência do efeito piezoelétrico pois,tais coeficientes são

componentes de um tensor de 39 ordem. Entretanto, o estado

de baixa temperatura pode ser ferroelástico pois, B3g admite
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uma deformação no plano yz(<\). 0 cristal também admite o e_s

tado antiferroeletrico no plano perpendicular ao eixo-x. Isso

é atestado pela componente 1^ de um vetor axial, pertencente

à B3_ do grupo D2n. Assim a simetria do KTS permite a exis

tência simultânea de dois estados: ferroelástico e antiferro

létrico.

Um modo ótico de simetria B3 , embora não seja

ativo no infravermelho, o é no Raman e o congelamento dos

deslocamentos desse modo pode ser um parâmetro importante na

transição. Portanto, temos dois modos que podem disputar o

privilégio de desempenhar a função principal na transição: um

modo ótico inativo no infravermelho e um modo acústico. Os ex

perimentos vão decidir essa questão.

2.3 - Propriedades macroscópicas e simetria

Qualquer propriedade física descrita por um te ri

sor de ordem ímpar, não existe na fase de baixa temperatura

e nem na fase de alta temperatura devido a presença da inve£

são nas duas fases do KTS. 0 calor específico C (escalar), a

constante dielétrica ê  (tensor - 23 ordem), a expansão térmica

<*̂  (23 ordem) e a constante de dureza elástica c^j(43 ordem),

são os tensores que têm componentes diferentes de zero acima

e abaixo da temperatura de transição e que vão descrever as

propriedades do KTS. 0 calor específico por ser um escalar é

diferente de zero, obviamente, para qualquer grupo de sime-

tria. Os tensores ĉ  e c^j na notação de Voigt (xx =l,yy = 2,

zz =3, yz = 4, xz = 5, xy = 6) , têm a seguinte forma na fase

D2h:

0
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Os coeficientes de expansão térmica diferentes de zero são

°i i °2 e °3 ' evidentemente. São ao todo 16 constantes que

descrevem completamente, em lô ordem, as propriedades elásti-

cas, térmicas e dielétricas do KTS: C , clt e2 t e3 f al f <x2l a3, c n

C 1 2 ' C 1 3 ' C 22 ' C 23 ' C 3 3 ' C 4 * ' C 55 € C66 *

0 tensor de deformação na fase C 2 n tem a forma:

(al O O

A componente a (representação B3g de D2n) desaparece por sime

tria na fase D 2 h e é a componente privilegiada pois,é a única

capaz de provocar mudança estrutural no cristal. As componen

tes Oj , a2 e o3 correspondem a deformações de elongações e se

transformam da mesma maneira que x t y e z respectivamente;

pertencem â representação idêntica Aq e portanto não são capa

zes de causar mudanças na estrutura cristalina. A componente

privilegiada do tensor constante de dureza elástica é c ^ e

corresponde à deformação de cisalhamento ok. Se o cristal for

ferroelástico as anomalias elásticas terão importância análo

ga às anomalias dielétricas num cristal ferroelétrico.
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2.4 - Experiências sobre o KTS

0 KTS mostra, na fase de baixa temperatura, es-

trutura de gêmeos consistindo de regiões com deformações de

cisalhamento + o,, e - ok . Os contornos dos domínios podem ser

facilmente deslocados através de uma tensão de cisalhamento

T^ correspondente à deformação ak . Na experiência de ressonân

cia paramagnética eletrônica do KTS* ' dopado com Cr+ , ob-

serva-se uma duplicação das linhas de ressonância abaixo de

T c que a simetria da fase não pode explicar. 0 fenômeno é a-

tribuído aos domínios ferroelásticos + e - pois, sob tensão

ao longo da direção [011], verifica-se que a intensidade relji

tiva das linhas de EPR, correspondentes aos domínios + e -,a_l

terá gradativamente (fig.3). A figura mostra a curva de his-

terese ferroelástica obtida a -128°C por medidas de EPR. As
(30)

experiências de DMR (ressonância magnética do deuteron) e

NMR: Se (ressonância magnética nuclear)^31'confirmam a exi£

tência da estrutura de gêmeos pela duplicação do número de

linhas de ressonância.

(2)

A experiência de difraçao de raios-x obtém a

dependência da deformação de cisalhamento espontânea ô  com

a temperatura (fig.4, 5). O comportamento é típico de uma

transição de 23 ordem: a deformação vai continuamente a zero

quando T -*• Tc com expoente crítico 6= 0.50 ±0.01:

\s °(TC - T)
 1/2 (2)

Makita et ai*32* fizeram medidas da velocidade

ultrasônica da onda transversal com vetor de onda q//[010] e

vetor de polarização ç // [001]. A velocidade de qualquer mo-

do acústico é dado por uma combinação linear de constantes

elásticas, mas esta combinação depende da direção do vetor de

onda e da polarização. No caso do KTS os modos acústicos com

velocidades determinadas somente por C ^ , são aqueles modos
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Fig.3 - Razão deintensidades das linhas de EPR
sob tensão uniaxial (A)* e (A)" repre-
sentam as intensidades pico a pico das
linhas correspondentes aos domínios • Oi*
e - Oi» , respectivamente.

Fig. 4 - Deformação de cisalhaoento (Oi,s) e de for
«ações de elongaçao (C^) espontâneas, eri
função da temperatura para o DKIS ( . . ) c
K1S ( - ) .

126 110 ItO 210 246 270 J00

Fig.5 - Quadrado da deformação de cisalhaissn
to espontânea 0[js versuf temperatii
ra para o DKTS e KXS.
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transversais com direção de propagação ao longo de [001] ou

[010] e polarização [010] ou (001) respectivamente:

ifc \ 1 / 2

•••0)

onde p é a densidade. Na figura 6 observa-se que a velocidade

do som tende a zero ã medida que a temperatura de transição

se aproxima. O comportamento anômalo na velocidade correspon

de a uma anomalia na constante de dureza elástica c^. A figu

ra 7 mostra que c ^ não é linear com a temperatura num inte£

valo amplo acima de Tc e os autores subtraíram de c^ uma par

te c°H quase independente da temperatura, obtendo para a com-

pliança elástica (fig.8).

onde Cs é a constante de Curie e vale 12,1 x 10"' gauss.m
2N~*.

A constante fica cada vez menor quando T-* Tc com (T - T C )
Y on

de o expoente crítico T = 0.95 ±0.05.

A velocidade do som vt foi também medida acima

da temperatura crítica pela técnica de espalhamento

Brillouin (fig.9). Observa-se que o deslocamento na fre-

qflência das componentes de Brillouin Av , tende a zero quando

T* Tc. O deslocamento Av está relacionado com a velocidade

acústica transversal, pela equação:

/2 vLn

onde n é o índice de refração, c a velocidade da luz e vL é a

freqüência do laser. Portanto, quando T+ Tc a velocidade vt

tende a zero. Em T = T_ ocorre a condensação do modo acústi

co macio correspondente ac e o parâmetro oké uma medida
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WO 210 240 270
TCMPEWTUV . ft

300 930

Fig.6 - Dependincia con a temperatura da veloci^
dade do som da onda transversal com ve-
tor de onda q // (010] e vetor de polari
zaçíoÇ //ÍOOl}.

I BO 210 240 270 300 3»
TEMPERATURE, K

Fig.7 - Compliança de cisalhamento elásti-
ca (Stm> versus temperatura para
DKTS e KIS.
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Fig.8 - Inverso da compliança de cisalhaoento elas
tica ^uu" Si*U^'1 versus temperatura.

210 240 270 300
TEMPERATURE , K

330

Fig.9 - Deslocamento de freqüên-
cia das componentes de
Brillouin e velocidade
da onda acústica trans-
versal coro vetor de onda
q // [010] e polarização
£// 1001].

-0 .6
-40 -20 0

TtmptraturtfC)
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dos deslocamentos atômicos médios do modo relativo ãs posi-

ções antes da transição.

Agora, a questão é saber se esse modo acústico

transversal c^ é o único modo envolvido na transição, ou se-

ja, se a transição é puramente ferroelãstica. As considera

ções de simetria feitas anteriormente permitem a participa

ção de um modo ótico não-polar no mecanismo de transição de

fase. Os dados experimentais vão nos dizer se tal participa

ção ocorre e em que extensão.

Quando se substitui o próton pelo dêuteron, ob-

serva-se uma translação de 85°C na temperatura de transição

(TD = 23°C) e significa, provavelmente,que os prótons têm

grande importância no mecanismo de transição de fase, a exem

pio do que ocorre com o K^PO^. Na troca H-»- D, a mudança es-

ta na maior massa do dêuteron. As constantes elásticas não

dependem da massa e portanto o "amaciamento" de um modo acús

tico puro não é capaz de dar uma explicação para o efeito iso

tópico. Já foi visto que os protons H(2) ficam imersos num

potencial com dois mínimos e se apresentam desordenados na fa

se de alta temperatura. Resta saber se tal desordem tem cará

ter estático ou dinâmico. O efeito isotópico faz crer que se

trata de uma desordem dinâmica pois o movimento de tunelamen

to do próton através da barreira de potencial, depende da majs

sa e portanto, a translação da temperatura Tc estaria justifi_

cada. Medidas de DMR no DKTS mostram que os dêuterons

D(2) estão desordenados dinamicamente, acima da temperatura

crítica enquanto na fase de baixa temperatura se mostram orde

nados. Se realmente os prótons H(2) se mostram ordenados na

fase de baixa temperatura, então devemos observar grupos

SeO3 inequivalentes
:35' (H2Se03 e HSeO3) para T < Tc. Estudos

(31) 77

de NMR utilizando Se como sonda, identifica um tensor

de blindagem magnético associado a H2Se03 e outro a HSeO3

Além disso o valor da entropia de transição igual a 0.59 cal/

mol é típico de uma transição tipo ordem-desordem que uma

transição puramente ferroelástica não pode explicar. Portan
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to, esses dados experimentais mostram que os protons devem

ter participação na transição de fase. O modo dos prõtons que

congela deve ter simetria B3_, para que a simetria da fase

fria seja C2n- Pode assim ter acoplamento linear com a de for

ma cão de cisalhamento oh. Diante disso é de se esperar um aco

plamento forte entre o modo dos protons e o modo acústico c^.

Estudo de espalhamento inelastico de neutron do DKTS mos-

tra que o acoplamento próton-modo acústico é dominante e não

se observa qualquer modo ótico macio no cristal. Os espectros

Raman * 37* do modo acoplado próton-modo ótico mostra um pico

em torno da freqüência zero até ã pressão de 8 kbars. Os pa-

râmetros de ajuste dos dados experimentais são típicos de os-

ciladores desacoplados, permitindo concluir que o acoplamento

próton-modo ótico é fraco no KTS.

2.5 - Teoria termodinâmica

Como uma transição ferroelãstica pura não expljL

ca o efeito isotópico, Makita et ai ' introduziu em sua

teoria termodinâmica um parâmetro de ordem Q de simetria B3q

Segundo os autores, tal parâmetro deve se referir a um modo

ótico não-polar e deve envolver os movimentos dos hidrogênios

e dos outros íons K, O e Se.

A obtenção de expoentes críticos clássicos para

a deformação ak ( 6 = 0.50 ± 0.01) e para a constante elástica

( Y = 0.95* 0.05), significa que o efeito de flutuações pe£

to de Tc é irrelevante e a teoria de Landau deve dar uma boa

descrição das propriedades físicas macroscópicas do KTS. Já

foi registrado, anteriormente, que se trata de uma transição

contínua e por isso a expansão da energia livre se limita até

termos de 43 ordem. Para se fazer uma teoria termodinâmica

tão simples quanto possível, vamos fazer a expansão nas varia

veis Q e ^ que são as variáveis relevantes no KTS.

A energia livre, por ser um escalar, deve ser

invariante às operações de simetria do grupo e assim cada ter
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mo da expansão deve pertencer à representação A_ do grupo D. h.

A expansão da energia livre em termos de Q eo^é:

F«J,<v T)=FO+ ioQ +1 BQ+Y<\Q + I c°, \+ ...(5)

Para que ocorra uma transição de 29 ordem, vamos tomar a (T)

da forma:

_5_ (T-T ) a> 0 (6)

o °

com

T = T -*-o c a

onde To representa a temperatura de condensação do parâmetro

Q, se não se permite deformação de cisalharoento no cristal ou

seja ok = o. Nessa situação o cristal está "preso" mecanica-

mente. Na temperatura Tc ocorre a transição de fase do cr^s

tal mecanicamente livre. A diferença das duas temperaturas dá

uma medida do acoplamento modo ótico-modo acústico.

Das condições de equilíbric

TQ ~ e Tõ~

encontram-se

o2 - a (T -T ) (8)
Qs " ,.0 « c

,2
 =

 a Y (T-T) (9)
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CO»

1/2
e os parâmetros Q s e o%s variam COM - (Tc - T)

A constante de dureza elástica pode ser obtida

considerando Q cono função de °H, pela definição

T > T (11)
c

-1 C
+ T < T (12)

C
-T)

onde

C
s

(13)

e (c^w - c°h~ ) obedece a lei Curie-Weiss onde Cs = 12,1 x

IO"9 grau m2Nl- e c°, = 8,0 x IO'
11

 m2N-l £ s t e s v a l o r e s

experimentais estão consistentes com as equações (11) e (12)

e é fundamental salientar que estas equações foram obtidas

considerando Q como a variável que dirige o sistema rumo ã

transição. Portanto, cbega-se a um resultado muito importan

te: a variável Q é o parâmetro primário para a transição e ak
é o parâmetro secundário. A diferença no valor das temperatu

ras T c e T o pode ser obtida utilizando os valores dados acima

para Cs ec°^* e as relações (7) e (13):

- To - 137°C
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Essa grande diferença é uma confirmação de acoplamento forte

do modo acústico ( <\ ) e um modo ótico (Q). Em outros cris-

tais ferroelásticos como DyVO%. e LaP5Oii,, também foram obser

vados diferenças grandes de temperatura: 228°C e 161°C respec

tivamente.

0 mecanismo de transição de fase ferroelastica

pode ser descrito utilizando a relação de Miller e Axe * ) en

tre a constante elástica c44 e a freqüência do modo ótico a>o :

2

c = c g—

onde m é a massa do modo ótico. A freqüência do modo macio u 0

2 2 w

decresce cada vez mais quando T •*• Tc e o termo y / VCHÚQ cresce

de valor devido ao acoplamento de Q e a^. A constante de dure

za elástica c klt fica cada vez mais macia e na temperatura Tc

desaparece induzindo a transição ferroelastica antes que u se

anule.
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CAPÍTULO 3

ESTUDO DA TRANSIÇÃO FERROELÂSTICA - ANTIFERROELÊTRICA

EM KD3 (SeO3 )2 POR EPR

3.1. Introdução

Os cristais KH3(Se03)2 (KTS)e KD3 (SeO3)2 (DKTS)

apresentam transições de 23 ordem com mudança de simetria D,h •

C ^ ás temperaturas de 211.7 K e 301 K, respectivamente. As

transições eetão associadas â instabilidade de um modo acústico

de simetria B no ponto r da zona de Brillouin. A condensação

desse modo acústico B na transição, corresponde a uma de-

formação de cisalhamento espontânea a^ no plano bc.

Como discutido no capítulo anterior, a alta entro

pia* ' da transição (0.59 cal mol~ K " ), a mudança enorme da

temperatura de transição sob deuteração (H ->D) e o ordenamento
(28 ) —

dos protons na fase de baixa temperatura, não podem ser ex-

plicadas considerando o modo acústico como único modo envolvido

na tranisçao. Makita ei ai * ' propuseram, então, a condensa-

ção de um modo dos prótons associado ã transição no KTS. Esse

modo tem necessariamente simetria B e portanto é não-polar,

significando que a condensação causa um ordenamento antiferroe-

létrico de prótons. O KTS é o primeiro exemplo de uma transai

ção antiferroelétrica no ponto r da zona de Brillouin (transi-

ção antiferroelétrica ferrodistorciva).

As propriedades elásticas, térmicas e dielétricas

são bem descritas por uma energia livre envolvendo o acoplamen
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to linear entre oi» e o parâmetro da transição Q que envolve os

protons.

F(Q. oA. Pj) = FQ + 1 oQ
2 + | B, Q* + yo^Q + ̂  c^ oj

I _ A 1 3 o 6
1 kk°k

3 2 2
+ fi 6

2 2
+ Z (n;Q + fi. 6^)0. + (n^Q + 6^ 0/|)b5 o6 + F , (1)

FP = 7 .^ ( x n r l ?] + (X^ + 1̂» <V P 2 P
3
 + =

onde P- são as componentes da polarização elétrica.

As propriedades do KTS podem ser explicadas com

duas distintas hipóteses sobre a variação com a temperatura

dos coeficientes na expressão(l): (i) o = o'(T - T ), todos os

outros coeficientes constantes; e (ii) c ^ = C ( T - T Q ) , todos

os outros coeficientes sendo constantes. De acordo com a hipóte

se (i)/ a variável Q é que causa a transição de fase e o cris

tal é antiferroeletrico próprio e ferroelástico impróprio. De

acordo com a hipótese (ii) o cristal é ferroelástico próprio e

antiferroeletrico impróprio. Pick observou que a freqüência

de um modo ótico macio vai a zero a uma temperatura abaixo de

T e, esse fato coloca a hipótese i) como mais provável. Comoc
discutido no capítulo 2, a teoria termodinâmica de Makita et

ai ' fica com a hipótese (i). Uma análise teórica microscó
(39 )

pica do problema foi feita por Blinc et ai

A figura 1 mostra a projeção no plano ac da estru

tura da fase de alta temperatura do KTS. Os prótons desordena
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dos determinados por Lehmann e Larsen' ' são mostrados. A célu

Ia unitária tem oito grupos SeOs e são numerados de 1 a 8 na fi

gura. As operações de simetria do grupo espacial D . são:

E , ÍCJ / t,}. {C* / t } . {C* / t }, I, {o / t.} . {o / t },(o /

onde

e para o grupo espacial C ^

E , {C* / tj}, I , {ax / t,h

Assim, na fase D2. o radical número 1 pode mover â posição de

qualquer outro radical por uma operação de simetria. Isso signi

fica que todos os oito sítios são quimicamente equivalentes. Há

oito sítios fisicamente inequivalentes mas, os sítios 1 e 7, 3

e 5, 2 e 8 e 4 e 6 são relacionados pela inversão e assim, há

somente quatro sítios magneticamente inequivalentes. Na fase

C.. os sítios ímpares são quimicamente distintos dos sítios pa-

res.

Este trabalho mostra os resultados da investiga-

ção por EPR da importância dos íons da rede na transição de f£

se do DKTS, utilizando amostras sob irradiação - x. Um estudo

por EPR e por difração de neutron ' do DKTS, mostram que

os íons participam da transição de fase. Por sua vez, este tra-

balho pretende responder, especificamente, as seguintes quejs

toes:

i) Qual a natureza dos deslocamentos iônicos e co

mo variam com o parâmetro de ordem?
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ii) Os ions da rede são sensíveis às flutuações

do modo macio ou do modo central?

Um comunicado preliminar da presente investigação

já foi publicado

3.2. Resultados experimentais e discussões

Amostras com 90% de deuteração e T = 294 K foram

utilizadas nos experimentos. Como acontece com NaH3(Se03)2 <
18) ̂

LiH3(Se03)2
íl*1) e Rb H3(Se03)2

 (í>2 ) , radicais estáveis SeOj são

criados com extraordinária eficiência por irradiação - x à tempe

ratura ambiente.

As distâncias entre os íons Se » 0(1), 0(2) eO(3)

do grupo SeO3 ã temperatura ambiente são dadas na tabela I para

o DKTS. A tabela mostra que 0(3) está ligado mais fracamente ao

agrupamento e consequentemente a ligação Se - 0(3) é a mais pro

vável de sofrer ruptura. Sob irradiação - x, o radical SeO^ é

formado com 0(1) e 0(2).

Os espectros de EPR podem ser descritos pelo Ha-

miltoniano de spin

. Tp.

onde S = — / I = — e Ase e Ap s^° o s t e n s o r e s â e interação

hiperfina QO selênio e próton e |A« |» |A |. O selênio tem

dois isótopos, 77_ (7.6% de abundância natural) com spin I e
S e 2

76
c com spin zero. Assim, o espectro mostra linhas centrais in

tensas, resultantes do isótopo 7 6
g e e linhas satélites bem me-

nos intensas resultantes do desdobramento hiperfino do isótopo
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77 o espectro numa orientação genérica, à temperatura ambien
be —

te, ê mostrado na fig.2.

Para H contido em qualquer dos planos cristalográ

ficos ab, ac ou bc o espectro mostra somente duas linhas cen-

trais e duas linhas satélites de cada lado. A variação angular

da posição das linhas centrais ê mostrada na fig.3. A figura 4

mostra a variação angular das linhas satélites. O campo magnéti

co H foi medido por NMR do próton e a precisão na posição Tela

tiva das linhas é melhor que 0.5 G. Correções foram feitas pa-

ra mudanças da freqüência de microonda, de modo que pode ser

considerada fixa em 9003 MHZ. A orientação cristalina tem preci

são dentro de 1 . As linhas trace

justes com o Hamiltoniano de spin.

são dentro de 1 . As linhas tracejadas nas figs. 3 e 4 são a-

A tabela II mostra os autovalores e autovetores

dos tensores g e Ag para o sítio 1 ã temperatura ambiente. Os

cossenos diretores ê} , ê2 e ê3 com respeito aos eixos cristali

nos são dados na tabela III; êj fica ao longo de 0(1) - 0(2), ê2

é perpendicular ao plano 0(1)- 0(2) - Se e ê3 é o bissetor do

ângulo 0(1) - Se - 0(2).

Uma comparação das tabelas II e III mostra que o

ângulo entre o valor principal g e ê3 é 9.6°, o ângulo entre

g e êj é 1.1° e o ângulo entre g 2 2 e §2 é 9.9°. Assim, den-

tro dos erros experimentais o eixo principal maior de g pode

ser considerado perfeitamente alinhado com a linha que une os

dois oxigênios dos radicias SeOj • O mesmo resultado foi encon-
(18)

trado por Blinc et ai ' para NaH3 (SeO3 )2 . Esse fato mostra

também que o defeito é essencialmente uma pseudomolecula oj fi.

cando ao longo da direção 0(1) - 0(2) no cristal perfeito, pej:

turbada pelo íon Se no plano equatorial.

A baixas temperaturas, cada linha do espectro so-

fre desdobramento gerando duas linhas. Assim, numa orientação

genérica o espectro mostra oito linhas centrais e, para H conti
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do em qualquer um dos planos cristalograficos ab, ac ou bc, eŝ

te mostra quatro linhas. Essa duplicação do espectro é causada

pela presença de domínios ferroelâsticos desde que, pode ser su

primida por uma tensão de cisalhamento eh correspondente à de-

formação de cisalhamento oH .

A figura 5 mostra a variação angular das linhas

centrais do espectro à T = - 170 C. Os autovalores e autoveto-

res de g para os oito sítios são mostrados na tabela IV. Na

primeira coluna, os sítios são identificados pela orientação do

eixo principal maior de g. Os tensores g e g' para cada par de

sítios correspondem aos domínios ferroelâsticos + e -. As opera

ções de simetria do grupo C^. relacionam sítios dentro de um

mesmo domínio. Essas operações de simetria só relacionam sítios

de mesma paridade. Os sítios (1,7) vão em sítios (3,5) e os sí-

tios (2,8) vão em (4,6). Assim, os sítios de mesma paridade de

vem ter o mesmo conjunto de autovalores dentro de um mesmo domí

nio, como é observado, de fato, na tabela IV. Agora, é preciso

considerar as operações de simetria perdidas na transição (c]f ,

C* , a , o,) que relacionam sítios de distintos domínios. Sob

essas orerações (ver apêndice):

(1,7)+ « * (2,8)_ (1,7)+ # , (4,6).

q,°y c2
z, o z

(3,5)+ « • (4,6)_ (3,5)+ « , (2,8).

Assim, por exemplo, os pares de sítios (1,7)+ e (2,8)_ , corres:

pondentes aos domínios + e - , respectivamente, são quimicamen

te equivalentes. Há dois conjuntos de pares de sítios quimic£

mente inequivalentes. São eles:

(i) (1,7)+ , (3,5)+ , (2,8). , (4,6).

(ii) (1,7). , (3,5)., (2,8)+ , (4,6)+
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O espectro de pó ã - 152°C, obtido por banda - Q para melhor re

solução (mostrado na fig.6), também mostra a existência de dois

sítios quimicamente inequivalentes. Observam-se dois valores di

ferentes para o eixo principal intermediário, g__- Os autovalo-
z z

res de g obtidos desse espectro são g = 1.9970, g = 2.0291,
xx yy

9,, = 2.0028 e g» = 2.0046.
z z z z

Desde que o tensor g é aproximrrteuiente axial, a

determinação da direção dos eixos principais menores g e g
XX ZZ

é muito pouco precisa. Entretanto, o eixo principal g é orieri

tado precisamente e sua direção pode ser usada como uma sonda

precisa para determinar rotações de radicais SeOj pois, foi mos

trado que as orientações do par 0(1) -0(2) no defeito SeoJ e

no grupo SeO3 são as mesmas. Vamos determinar como rodam os ra-

dicais SeOj na transição de fase quando num domínio ferroelájs

tico e noutro. A tabela V lista os ângulos de rotação e os cos-

senos diretores dos eixos dessas rotações. Esta tabela determi

na, por exemplo, o ângulo de rotação e o cosseno diretor do ei-

xo de rotação do sítio (1,7)+ , domínio + , relativamente â sua

orientação ã temperatura ambiente. Quais as informações que po-

dem ser retiradas dessa tabela?
1) Os sítios (1,7)+ , (3,5)+ , (2,8)_ e (4,6)_ rodam, todos, do

mesmo ângulo, 5.8°, em relação âs suas orientações ã tempera

tura ambiente. Isso era de se esperar pois, tais sítios são

quimicamente equivalentes e não podem ser distinguidos por

grandezas descritas por um número. 0 grupo de sítios (1,7)_,

(3,5)_ , (2,8)+ e (4,6)+, também quimicamente equivalentes,

rodam todos do ângulo 2.7 , em relação às suas orientações â

temperatura ambiente. Essas rotações são grandes quando com-

paradas com a rotação dos eixos cristalograficos b e e rela

cionada â deformação de cisalhamento 0i». A T = 170°C Iwata

et ali21) encontrou uma rotação de 0.8° para estes eixos

no DKTS.
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2) O que se quer, agora, é identificar a simetria das rotações

correlacionadas dos radicais SeOj • Observa-se, pela tabela,

que cada sitio roda em torno de um dos eixos (0, ± /2/2 ,

1/2/2) e, como já comentado, os dois grupos de sítios quimi

camente inequivalentes, giram de ângulos distintos na transai

ção. Para juntar todas essas informações, é bom fazer a se-

guinte representação:

(2,8)+

(1,7)+

Domínio +

y

Domínio -

y

(3,5)+ (4,6)_

0 <9
d,7)_

(4,6)+ <3,5)_

Rotações Correlacionadas de Radicais Se0~, de Simetria B_ ,

nos Domínios Ferroelást icos • e ••.

onde, as linhas contínuas e as tracejadas representam os dois
grupos de s í t i o s quimícamente inequivalentes. Os cossenos dire
tores observados na tabela são da forma: (0, e , e ) onde,

y
e = e'e"-e'e"

e e = e * e " - e' e •' sao as componentes y e z doz x y y x

exemplo,

sime-

vetor ax ia l . 0 s í t i o (1,7)_ , que aqui é tomado como

tem cossenos d i re tores (0, e,r , e_) . Sob as operações de
y z

t r i a do grupo D2h obtém-se:
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(O, e y , e z) «° 2 ' °x. (O, - e y .

ou seja (1,7)_4 » (3,5)_

e y , ez) ,C2> °y k (0, e y

e (1,7)., * (2,8) +

e y , ez) ,C2 * °z . (0, - e y ,

Assim, as operações de simetria C* e ox relacionam sítios de

mesma paridade dentro de um mesmo domínio, enquanto as opera-

ções C^ 1 °y 1 C2 e o2 relacionam sítios de paridades dis

tintas em domínios diferentes. Isso significa que as rotações

correlacionadas são invariantes às operações de simetria C2 e ox

que sobrevivem a tal distorção, enquanto as operações de sime-

tria C^ , Oy , C2 , oz são perdidas na transição. Pela tabela

de caracteres do grupo D., (tab.l, cap.2), isso só é possível

se o modo de rotação tem simetria B . Portanto, as rotações

correlacionadas tem mesma simetria das rotações Rx e se aco-

plam linearmente ao parâmetro de ordem Q, também pertencente â

representação B . Assim, a variável dinâmica Q induz,na transj.

ção de fase,rotações correlacionadas de simetria B3

A figura 7 mostra a variação do desdobramento, ob

tido por medidas em banda Q, de uma linha central e uma s a té li.

te para H no plano ab a 25° do eixo b onde o desdobramento ob-

servado é máximo. Próximo de T o desdobramento foi ajustado

com Lorentzianas. Medidas em banda - X mostram que o valor do deŝ

dobramento é menor por um fator de 3.5 e, na fig.7, observa-se

que o valor do desdobramento da linha central e satélite é, a-

proximadamente, o mesmo. Estes fatos mostram que A_ é pratica^
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mente independente com a temperatura, nessa direção. A dependên

cia do desdobramento AH com a temperatura pode ser descrito

pelo expoente crítico 1/2.

AH « <TC - T)
1/2

Assim, o desdobramento tem o mesmo expoente crítico do parâme

tro de ordem Q e a rotação dos tensores g é proporcional a Q.
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•Se

FIG. I. Siructure of paraelaslic phase of KTS and DKTS;
projection on or plane. Dashed lines with small dot! show
the disordered hydrogen bonds determined by Lehmann and
Larscn (Ref. 6) .

TABLET Se -0 distances in the ScO, radical. Da la from
Ref. 6.

Se-O(l)
Sc-O<2>
Se-OU)

I 661 À
I7I6Â
1.733 Â
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FIG. 2. Room-temperature JIT-band EPR spectrum of
SeO}~ center in DKTS Hi a general orientation. The central
group of strong lines is due to spinkss J*Se. The small hues
•re due to less abundant ™Se (spin -j >.

/ \ •

FIG. J. Anjuhr variation of cenual lines of SeOj" center

FIG. 4. Antular variation of shirt of spin--j line with

respect to the corresponding central line at 2J*C.

FIG. S. Angular variation of central Kites of SeOj" center
at - 170 *C. The small splittings arc due to rotations of
ScO) groups in opposite directions at tow temperatures
(compare with Fig. 3).
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TABLEIL

- 1 9 M 4 O ) 1124 MM HIM
-rftjoeo) «LJ» MS9 -MM
-2WS2O) •.»•» -«91 III 19

Am-Znt7>G i-l» MIS
MC2 -MI7

-«LK2 MS7

TAtLE HI. Co»atc «rectors oT ScO| axes wuhi
ike crystal m t r t lies afcMf OÍD-CM2). r, ã |
IO ike O(l>-O(2>-Se pbite. and r, is * e kisccwr «f HK
0U>-Sc-O42>w«le CafcMtoKd rroM
4Ma for DKTS m Rcf. 4L

r, 0.2ÍJ MM 0.711
r, 0L272 9MS -Q.m
it 0.929 - O L 3 M -0.009
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TABLE IV. Eigenvalue! and direction cosines for f and Ã for all sites at - I7O*C It and t
refer to sites in opposite domains.

Site
Direction cosines

b

0.679
0.644

-0J46

0.691
0.676

-0.255

0.685
-0.639
-0.340

0.6S9
-0.672
-0.268

-0.694
0.641
0.449

-0.696
0.673
0.2S0

0.655
0.637
0.404
0.677
0.651

. 0.302

r

0.724
-0.669

0.182
0.713

-0.698
0.079

0.721
0.663
0.21S
0.714
0.695
0.094

0.716
0.661
0.099
0.7 I I
0.694
0.1 II

-0.732
0.667
0.140

-0.716
0.718
0.058

1.7

3,$

2.8

#„-1.9970(5)
4,-2.0102(5)
*a-2.0036(5)
X«-1.9970(5)
ft^-2.0306(S>
10-2.0052(5)

*„-1.9971(5)
«„-2.0308(5)
X0-2.OO3O(S>
|£-1.9970(5)

-2.0309(5)
2.0049(5)l£ -

4.6

jj,-1.997 8(5)
£-2.0300(5)
11,-2.0031(5)
$„' 1.9980(5)
^-2.0299(5)
Sn -2.0050(5)

1^-1.9976(5)
4-2.0298(5)
*»„-2.0035(5)

-2.0299(5)
-2.0051(5)

0.125
0.372
0.921
0.120
0.237
0.964

-0.101
0.390

-0.915
-0.123

0.256
-0.959

0.068
-0.391

0.887
0.099

-0.255
0.962

0.183
0.3ÍÍ

-0.904
0.171
0.248

-0.952
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TABLE V. Rotation of SeO, radical at different

sites at - 170°C

Direction cosines of rotation axis
Sites Rotation angle

a b e

(1,7) , (1,7)+ 5.0° 0.07 -0.74 -0.67

(1.7) , (1,7). 3.2° 0.16 0.68 0.71

(3,5) , (3,5)+ 6.3° 0.06 0.74 0.67

(3,5) , (3,5). 2.3° 0.23 -0.65 -0.72

(2.8) , (2,8)+ 2.8° 0.26 0.64 -0.72

(2,8) , (2,8). 6.2° 0.08 -0.74 0.67

(4,6) , (4,6)+ 2.6° 0.42 -0.74 0.52

(4,6) , (4,6). 5.8° 0.02 0.73 -0.68
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PIG. 6. 0-band powder spectrum of SeOj" center at low
temperature. The splitting of the central line indicates the
existence of two chemically noneqwvakm sites.

tcxo

I9LO '

10.0

5X)

OX)

• Cantrúl L lM»

OX •

-BO -KX> -SO O T t

TCC»

FIG. 7. Temperature dependence of the splittings of cen-
tral line and satellite measured in orientation of maximum
splitting. Insert shows that the splitting is proportional to
(T - Tf)

U1 at temperatures near T,.
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CAPITULO 4

ESTUDO DE TRANSIÇÃO DE FASE DO CRISTAL

NaH3(Se03)2: SeOj PELA TÉCNICA DE EPR

4.1 - Introdução

O cristal NaH3(Se03)2, designado por NaTS, sofre

duas transições de fase ferroeletricas, uma a - 79°C e a outra

a - 173°C mostrando as três fases denominadas a , 8 e y . Entre

as fases o e B , dentro de um pequeno intervalo de temperatura

de 0.8°C# o cristal mostra uma fase ferroelastica pura . A

temperatura ambiente, o cristal é paraelétrico e nas transi-

ções Q + B + Y observam-se as mudanças de simetria C2.* ̂ i"^cih* A

fase 6 tem duas componentes de polarização espontânea, P s PX

Y s s
no plano de espelho e P ao longo do eixo-b. Na transição 6+Y»

y S y
a componente P desaparece, enquanto a componente P não mudas s

seu valor, ficando contida no plano de espelho. Na experiência

de ressonância magnética nuclear (NMR) , observa-se que

o número de linhas de ressonância quadruplica na 13 transição

enquanto na 23 transição o número duplica em relação ao número

de linhas observado na fase o . Na fase B , a célula duplica ao

longo das direções a e b, enquanto na fase Y fica duplicada

somente ao longo do eixo-a.

A estrutura do cristal ã temperatura ambien-

te, mostrada na figura 1, tem como característica mais impor

tante, a exemplo do que ocorre com o KH3(Se03)2 e KHjPO^, as

ligações de hidrogênio 0 - H - 0 ligando os grupos SeO3. Há

dois tipos de hidrogênio na estrutura: H(2), ligando oxigênios

dos tipos 0(2) e 0(3) e H(l), ligando oxigênios do tipo 0(1).

Os íons Na e hidrogênios H(l) estão localizados no centro de

inversão da célula enquanto os hidrogênios H(2) se localizam
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em posições genéricas. Os protons H(l) se localizam num poten

ciai simétrico de duplo mínimo, enquanto os protons H(2) ficam

num poço duplo assimétrico envolvendo as distâncias aos oxig£

nios de 1.248 e 1.31A*.

A substituição do hidrogênio pelo deutério alte

ra o valor da temperatura de transição e produz mudanças essen

ciais na simetria, estrutura e propriedades físicas do NaTS.

Â baixa concentração de deutério no cristal NaíH... Dv)(SeO.)_ ,

as fases ferroeletricas 6 e y existem, enquanto para X20.3 a

fase 6 é suprimida. '6' O trabalho de ressonância magnética do

dêuteront 7 ) (DMR) em NaD3(Se03)2 conclui que o dêuteron tem

dois sítios de equilíbrio na ligação 0(2) - D(2) - 0(3) ã tem-

peratura ambiente e se apresenta ordenado abaixo da temperatu

ra de transição. Pepinsky et ai' 8 ' sugerem que a transição

é acompanhada pelo ordenamento de protons do tipo H(2) enquan

to os protons do tipo H(l) permanecem desordenados. Os espec-

tros Raman e infravermelho' 9 ' confirmam essa hipótese, identi

ficando a presença de freqüências características do grupo

SeO3~, além das freqüências típicas dos grupos HSeO3 e H2Se03,

pois o ordenamento dos prótons provoca mudanças nas freqüên-

cias dos modos internos do grupo SeO3, na região de 300cm a

900cm . Os resultados experimentais descritos, mostram a im-

portância dos prótons no mecanismo de transição.

No KDP, há um forte acoplamento entre o ordena

mento dos prótons no plano ab e os deslocamentos atômicos ao

longo da direção-c de polarização espontânea. No NaTS, os tra

balhos experimentais(10> ll) e teórico*12' indicam que a parti-

cipação dos íons na transição a+f}é importante. 0 mecanismo da

transição não pode ser atribuído somente ao ordenamento dos

prótons. Deve haver um forte acoplamento entre os íons da rede

(Na e SeO3") e os prõtons, muito semelhante ao que acontece no

KDP.

0 fenômeno do pico central foi observado por me_

didas de NMR ' ; Adriaenssens observou que a taxa de rela-
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xaçao spin - rede 1/T1 depende fortemente da freqüência no in-

tervalo de 12 a 62 MHZ e concluiu haver uma componente central

do espectro de flutuação com meia largura de 20 MHZ. Entretan

to, medidas dielétricas( ) abaixo da região de dispersão fer-

roelétrica, não indicam qualquer diferença entre a constante

dielétrica medida na região de MHz e a constante dielétrica

medida na região de GHz. Portanto, modos de baixa freqüência

com número de onda q pequeno não podem ser a causa do fenômeno

observado por Adriaenssens. Ê bem possível que o fenômeno do

modo central no NaTS seja de caráter extrínsico.

Uma transição ferroelétrica imprópria tem como

características básicas a ausência de uma lei Curie-Weiss para

a constante dielétrica e a multiplicação da célula unitária na

temperatura de transição. O NaTS mostra, entretanto, uma lei

Curie-Weiss para a constante dielétrica E(O), acima da tempera

tura Tc = - 79°C num intervalo de temperatura de 10°C. A re£

posta dielétrica é aparentemente do tipo Debye e portanto, o

comportamento é tipicamente relaxacional. Como discutido no

cap.l, o decaimento crítico é observado através do tempo de re

laxação T de um modo macio para q = 0. Por outro lado, a quadru

plicação da célula unitária na transição indica a presença de

coordenadas Qj e Q2 de modos macios no ponto Z(l/2 1/2 O)

da zona de Brillouin com simetria Z1 . O quadrado simétrico do

modo ZT, pode ser expandido nas representações irredutíveis
2 2

do grupo de ponto. Os invariantes obtidos sao: A
o<Qi

 + Q2) '

AU(Q^ - Q\) e BU(Q1 Q 2).

Pela descrição acima existem dois modos que po-

dem levar o cristal à instabilidade: um modo dielétrico no cen

tro da zona de Brillouin e uir modo impróprio no contorno da zo

na. Dvorak se define por uma transição ferroelétrica impró-

pria: a instabilidade é provocada, primeiro, pelo modo no con

torno da zona, antes que o modo para q = 0 cause a instabilida^

de do cristal. Em sua teoria termodinâmica, Dvorak determi
2 2 2

na a dependência com a temperatura de Qls= ^is
= ^s
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Q* o (Tc - T)

com 8 =1/2 para transições ferroeletricas impróprias de 2i or

dem. Difração de raios - x, determina B= 1/2 que segundo o au-

tor, descreve o comportamento crítico da polarização aT =-79°c.

Entretanto, essa transição ferroeletrica é, provavelmente, de 1*

ordem.

0 trabalho "íe EPR* 18* em NaH3(Se03)2 : SeOj dá

uma interpretação equivocada do espectro ã temperatura ambien-

te. A baixa temperatura, o espectro de EPR do centro SeOj não

está compreendido.

O presente trabalho pretende investigar as

toes mencionadas acima. Essas questões estão enumeradas expli_

citamente na introdução dessa tese e não há necessidade de re-

peti-las aqui.

4.2 - Parte experimental

Os monocristais de NaH3(Se03)2 foram crescidos,

por evaporação, de uma solução aquosa saturada com um mol de

Na2CO3 e quatro moles de SeO2- Para a identificação das faces

cristalinas foi utilizado um goniômetro de reflexão e a face

(100) foi usada como referência para a orientação do cristal.

O centro SeOj foi formado submetendo a amostra

ã irradiação-X (fonte de raios-X Philips-Muller modelo MO 100

Be) sob tensão de 75KV e 13mA de corrente, ã temperatura am-

biente, por um período de 1 a 2 minutos.

Para maximizar o fator Q da cavidade, as medidas

foram feitas com amostras de pequenas dimensões (lmm x lmm x

lmm). Além disso, a alta constante dielétrica (-1.000 à Tc =

78°C) dessp cristal reduz o fator Q e há dificuldade de se

obter msdidas orecisas muito oróximo de T .
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As medidas de EPR foram efetuadas dentro do in-

tervalo de temperatura de 25°C a -185°C, utilizando um espec:

trômetro banda Q - 35 GHz (Varian - modelo E 110). O valor de

campo magnético foi medido usando um gaussímetro Varian-E 500.

Para esfriamento da amostra foi utilizado o mé

todo do fluxo de gás de nitrogênio. O controle de temperatu

ra foi feito por um controlador VarianE 257, com estabilida-

de da ordem de 0.1 K.

4.3 - Resultados experimentais

Fase a

Sob irradiação-X â temperatura ambiente, são

formados radicais estáveis SeC>2 no NaTS, a exemplo do que acon

tece no DKTS. Os espectros de ressonância paramagnética eletrô

nica podem ser descritos pelo hamiltoniano de spin

• + • + • + •*• •* + 7 7

H = H.g.S + S.ASe.I( Se)

onde S = 1/2, I( 77Se) = 1/2 e Ã g e é o tensor de interação hi-

perfina do isótopo 77Se pois o isótopo 76Se não tem spin nu

clear e I( Se) = 0. Portanto, os espectros de EPR consistem

de linhas centrais intensas e de linhas satélites mais fracas

como na figura 2, onde se vê um espectro típico â temperatura

ambiente, quando o campo magnético H se acha no plano ab. Nes-

te trabalho, a análise dos dados experimentais se refere somen

te â parte central do espectro e portanto, no hamiltoniano aci

ma, o termo de interesse é o de Zeemann. As figuras 3, 4 e 5
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mostram a variação angular das linhas centrais do defeito SeC>2

quando o campo magnético está contido num dos p. nos cristalo

gráficos ab, be e ca respectivamente. 0 campo magnético foi

medido através da ressonância magnética do próton (NMR) e a

freqüência da microonda é fixa em 35GHz.

A projeção sobre o plano ab(e ac)da estrutura da

fase paraelétrica do NaTS, é mostrada na figura 1. Há duas mo

léculas por célula e portanto há quatro grupos SeO3, numerados

por 1, 2, 3 e 4. Cada um dos quatro grupos SeO3vai um no outro

pelas operações de simetria do grupo C2n(tabela 1) da fase pa-

raelétrica. Os tensores g dos quatro sítios 1, 2, 3 e 4 da cé

lula devem ter o mesmo conjunto de autovalores e são ditos qui

micamente equivalentes. Na fase paraelétrica, a experiência de

EPR só consegue distinguir os dois grupos de sítios 1,3 e 2,4,

devido ã presença da operação de inversão que leva o sítio 1

no sítio 3 e o sítio 2 no 4. Os sítios 1 e 3 são ditos magneti_

camente equivalentes e o mesmo para os sítios 2 e 4.Sob as ope

rações de simetria cj ou a , o tensor g se transforma da se-

guinte maneira:

hXX 'xy

\ 'zz

XX -gxy 'xz

-gyz

'zz

Assim, quando o campo magnético está no plano ab ou bc, duas

linhas de ressonância devem ser observadas, enquanto no plano

ac observa-se somente uma única linha de ressonância, pois os

sítios 1, 2, 3 e 4 não podem ser distinguidos por EPR neste

plano. Os dois grupos de sítios 1,3 e 2,4 estão rodados um

com relação ao outro, em torno de um eixo cujos cossenos dire-

tores são é.1, 0f, c1. A presença de três linhas no plano ac e

de seis linhas nos planos ab ou bc se deve âs três espécies

paramagneticas SeO^ÍD» SeO^dD e SeOj(III), como será
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mostrado a seguir. A tabela 2 mostra os autovalores e autoveto

res dos tensores g obtidos ã temperatura ambiente; para cada

espécie paramagnética, os tensores g dos quatro sítios têm os

mesmos valores principais. A tabela 3 mostra os cossenos dire

tores, obtidos dos dados da estrutura, de êi(i,j), Í2<ifj) e

êa(i,j) com respeito aos eixos cristalograficos, onde i e j

(i*j) se referem aos três oxigênios do grupo SeOa; êi<i,j) fi

ca ao longo de 0(i) - 0<j), ê2(i,j) é perpendicular ao plano

formado por 0(i), 0(j) e Se e por fim ê3(i,j) é o bissetor de

0(i) - Se - 0(j). Comparando as tabelas 2 e 3, verifica-se que

os ângulos entre os autovetores ê , ê e ê correspordentes à

espécie III, e os autovetores ê2(2,3), ê1(2,3) e ê3(2,3) são

respectivamente 6,7°, 5.6° e 4.3°. Portanto, ê //ê2(2,3),

ê // êj(2,3) e ê 2 // ê3 (2,3) e, como ocorre no DKTS, o autove

tor correspondente ao maicr autovalor (g ) fica ao longo da

linha que une os oxigênios 0(2) e 0(3); os radicais SeO2(III)

correspondem, portanto, à quebra da ligação Se - 0(1), que é a

ligação mais forte das três. As distâncias Se - 0(i) envolvi-

das são:

Se - 0(1) -• 1.700 8

Se - 0(2) -> 1.716 8

Se - 0(3) + 1.707 8

Isso explica a baixa intensidade dessas linhas de ressonân-

cia em comparação com as linhas correspondentes aos radicais

SeO2(I) e SeO2(H) (no DKTS somente a ligação maíc fraca sofre

ruptura). Os autovetores do tensor g de SeO2(D (ou SeO2(II) )

fazem ângulos de 9.1°, Io e 8.8° cornos autovetores ê2 (l,2),êi (1*2)

eê 3 (1,2), respectivamente. Estes resultados correspondem â rup-

tura da ligação Se - 0(3) e o autovetor ê fica ao longo da li

nha que une os oxigênios 0(1) e 0(2). Novamente, não é a liga

çâo mais fraca que sofre a ruptura. As espécies I e II têm con

junto distinto de autovalores e portanto não podem correspon-

der à ruptura da mesma ligação. Além disso, é muito pouco pro
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vâvel que a ligação Se - 0(2), envolvendo a maior distância

dentre as três, não se quebre sob irradiação-x. Por isso una

das espécies (I ou II) deve corresponder, mesmo, à quebra da

ligação Se - 0(2). As ressonâncias de SeOJ(III) acontecem para

valores menores de campo magnético no plano ab. Portanto, a i-

dentificação deve ficar assim:

Ligação quebrada espécie

Se - O(l) • 1.700 8 SeOjUII)

Se - 0(3) • 1.707 8

Se - 0(2) • 1.716 8 SeO^ÍD

Os resultados da interpretação da experiência

de EPR (Blinc et a l ) í l 8 ) no cristal NaH3(SeO3)2: SeOj, mostram

que, na fase paraelétrica, todas as três ligações Se - 0(1) ,

Se - 0(2) e Se - 0(3) sofrem ruptura sob irradiação-Y e que

os centros SeO2 se reorientam como se a ligação Se - 0(1) fos-

se quebrada. Isso explicaria a presença de quatro sítios, ao

invés de doze, fisicamente inequivalentes na célula, dois dos

quais seriam quimicamente inequivalentes: SeO^d) e SeOjdD-

A presença de SeO^dH) é explicada assim: no processo de reo

rientação uma pequena fração de radicais SeO2 "cai" numa orien

tação anômala, o que explicaria a baixa intensidade das linhas

de ressonância correspondentes a SeOi(HI).

Tal interpretação, entretanto, não está coerente

com a simetria do cristal. A presença da operação de inversão

deixa somente dois dos quatro sítios distinguíver.s por EPR.

Portanto, o espectro de EPR à temperatura ambiente deve mos-

trar somente duas linhas de ressonância e não quatro, como con

clui o trabalho acima. Se não, como explicar a presença de

duas linhas de ressonância correspondentes ã espécie SeO£(IID?

Portanto, as quatro linhas de ressonância de SeO^d) e SeO^ (II)

não correspondem aos quatro sítios da célula mas sim, a duas

diferentes espécies paramagnéticas quebrando distintas liga-
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ções Se - O. Além disso, todos os quatro sítios na célula vão

um no outro pelas operações de simetria do grupo C 2 n e portan

to, os tensores g correspondentes aos quatro sítios têm o mes-

mo conjunto de autovalores, o que contraria os autores acima.

Portanto, este trabalho conclui que SeO^d), SeOjdl) e

SeOjdlI) se referem a espécies distintas, cada uma correspon

dendo ã expulsão de um diferente oxigênio do grupo SeO3.

Fase 6

4.4 - Simetria e o espectro de EPR na fase 6

A transição de fase a -» 0 não preserva nenhuma

das operações de simetria da fase de alta temperatura. Além

disso, a célula é quadruplicada nessa fase como resultado da

duplicação ao longo das direções a e b. Portanto, há 16 grupos

SeC>3 quimicamente inequivalentes e todos são distinguíveis por

EPR. As dependências angulares de várias linhas de ressonância

da fase 6, são mostradas nas figuras 6, 7 e 8, quando o campo

magnético fica, respectivamente, nos planos ab, be e ac. Uma

simples observação dos espectros de EPR, permite identificar a

presença de "alguma simetria" nessa fase. Essa simetria pode

ser facilmente explicada: a macrossimetriado cristal antes e

depois da transição é a mesma. Isso significa dizer que, as

operações de simetria existentes num monodomínio são aquelas

que sobrevivem ã transição enquanto, os diferentes domínios

são levados uns nos outros pelas operações de simetria perddi

das na transição. Nesse cristal todas as operações de simetria

da fase de alta temperatura, C%, o- e i = Cv ov são perdidas

na transição o •*• 6 . Há quatro domínios na fase 6; Dj , D, , D,

e Di, . Sob as operações de simetria acima,

y

D2
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Os domínios Dj e D 3 não são distinguiveis por EPR; o •

vale para os domínios D 2 e D 4 . Portanto, as operações de si-

metria que relacionam os sítios 1, 2, 3 e 4 à temperatura am

biente estabelecem, agora, relações similares para os domí-

nios Dx , D2 , D3 e D,, . Portanto o "padrão" das linhas de

ressonância observado na fase de alta temperatura para os s_í

tios 1, 2, 3 e 4,

(2.4)

é semelhante para os sítios correspondentes (relacionados pe-

las operações de simetria) de domínios distintos:

Agora, o problema e identificar quais sítios são corresponden

tes. Há 16 sítios na célula, todos magneticamente inequivaleri

tes, e dois domínios distinguíveis por EPR. Portanto o espec

tro deve mostrar 16 padrões distinguíveis do tipo mostrado a-

cima. A figura abaixo mostra a célula quadruplicada nos qua

tro domínios, no plano ab.
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Os sítios marcados com um círculo,(T)e (2),são relacionados por

cj ; o mesmo para(5)e®. Os sítios® e © e ( 5 ) e ® são rela-

cionados pela operação c , enquanto a inversão leva o sítio

(l)em® e o sítio (|) em(p. Cada conjunto de quatro sítios des

ses forma um padrão do tipo mostrado anteriormente. Tem-se,

portanto, 16 padrões para os 64 sítios. Designando os domí

nios indistinguíveis Di e D3 por i(ímpares) e os domínios D2
e Dlt por p(pares), pode-se identificar o padrão (A, B, C e D

denotam as subcélulas):
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Observe que os sítios \ , 3., 2^ e 4** são indistinguíveis no

plano ac. Os dom? to são distinguíveis neste plano.

Alguma- observações importantes precisam ser

feitas:

1) os sítios numerados igualmente não são relacionados pelas

operações de simetria e cada um dos 16 sítios batizados

por 1, por exemplo, tem um conjunto distinto de autovalo-

res. As operações de simetria só relacionam os sítios nume

rados diferentes 1, 2, 3 e 4, cada um correspondendo a uma

célula distinta, ou se quiser, cada um se origina de um do-

mínio diferente.

2) como ocorre â temperatura ambiente, os sities 1 e 3 ou 2 e

4 não são distinguíveis por EPR pois, são relacionados pe

Ia operação de inversão.

3) sítios (1,3)1 vão em sítios (2,4)^ pelas operações de sime

tria C^ e a do grupo C2- e têm, portanto, o mesmo conjun

to de autovalores.

4.5 - Simetria das rotações na transição a •*• 0 e a simetria do

parâmetro de ordem

Pelo què foi descrito, não é difícil entender

porque, na fase f$, não é possível obter todos os tensores g.

De qualquer maneira, várias linhas de ressonância foram ajus

tados nos três planos cristalográficos e os tensores g corre£

pondentes a vários sítios foram obtidos. Não há possibilidade,

entretanto, de relacionar as linhas de ressonância aos sítios
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na estrutura pois, não existem medidas de difração de raios-X

ou neutron nessa fase, detalhando a estrutura. A tabela 4 mos

tra os autovalores e os autovetores dos tensores g obtidos nes

sa experiência e correspondem aos conjuntos de linhas de resso

nância designados por a, b, c, d, e, f, g e h (ver figura 6).

Cada conjunto é constituído de duas linhas de ressonância que

se referem a sítios correspondentes (relacionados pelas opera,

ções de simetria C^ e o ) . Estes sítios estão, necessariamen

te, em domínios distintos e são designados por (1,3)x e (2,4)*;

os sinais + e - na relação dos autovetores se referem aos sí-

tios (1,3)* e (2,4)p ou (l,3)p e (2,4)1 (não é possível saber

se (1,3) se refere ao domínio i ou p). O conjunto de linhas a

corresponde ã espécie SeO2(HD» enquanto os conjuntos de li-

nhas restantes correspondem às espécies SeOj(I) ou SeC>2(II).

Nessa tabela podem ser observadas mudanças significativas nos

autovalores dos tensores g. Dentro de um mesmo domínio, as

propriedades físicas escalares de cada um dos 16 sítios são

distintas pois, não há operação de simetria que relacione es-

tes sítios. Assim, todos os sítios giram, em relação às suas

orientações ã temperatura ambiente, com ângulos distintos e

têm conjuntos distintos de autovalores.

Para determinar mudanças de orientação dos tenso

res g na transição, vamos utilizar como sonda, a exemplo do

KTS, o eixo principal maior ê que fica, com boa precisão, orî

entado ao longo da linha que une os dois oxigênios do radical

Seoj . As rotações de sítios correspondentes à baixa temperatu

ra, com respeito ãs suas orientações à temperatura ambiente,

estão registradas na tabela 5 (a taoela registra os ângulos de

rotação e os cossenos diretores do eixo de rotação). É impor-

tante ressaltar aqui, que tais sítios são relacionados por to

das as cperaçõ«,s de rimetria do grupo C2- : o v e c5f . Isso si£

nifica que as rotações de cada par de sítios correspondentes

trazem a informação da variável que causa essas rotações. A in

formação parcial do espectro de EPR (apenas algumas linhas de

ressonância foram ajustadas) não representa, portanto, qual-

quer limitação à interpretação dos resultados experimentais. A
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complexidade é apenas aparente. Em qualquer par de sítios cor

respondentes, observi-se a mesma simetria de distorção: os sí-

tios de cada par giram no mesmo sentido em torno do eixo-y

pois, não há mudança de sinal da componente y do cosseno dire_

tor, enquanto as componentes x e z trocam de sinal. Isso signi

fica rotações • no mesmo sentido e rotações • e • em sen
y x z

tidos opostos.

£ fácil mostrar que as distorções observadas p£

ra cada par de sítios correspondentes estão coerentes com as

simetrias envolvidas. Sejam 6 , * e * as componentes de um
x y z

vetor axial que representa uma dessas rotações. Sob as opera-
Y

çoes de simetria C2 e .0 :

•x í

Assim, *y - *y , * x > z • - 4>XrZ

Os cossenos diretores, listados na tabela 5, para cada par de

sítios correspondentes estão, sistematicamente, consistentes

com essa transformação. Isso significa que, de fato, as opera

ÇÕes de simetria C?f e « são destruídas na transição e que

os sítios de cada par estão, necessariamente, em domínios dis-

tintos.

Para identificar a variável que provoca rotações

<t> , no mesmo sentido, e ($ , * ) em sentidos contrários, va-

mos escrever os termos invariantes de menor ordem na energia

livre envolvendo as rotações $ , • e * e as variáveis Qj

e Q2 de modos macios no contorno da zona de Brillouin. Os ínva

riantes calculados por Lavrencic'16 ' são: A (Qj + Q2)»Au(Qj - Q2)

e Bu (QJQJ) onde (Qj + Q2) , (Qj - Q2) e (Qj Q2) pertencem, res-

pectivamente, às representações A , Au e B u . Assim, a ener

gia livre pode ser escrita como:
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2 2 2 2
Y 4>(Ql+ Q2)

 + ( « «v
 + V $_!

Os invariantes de interesse, aqui, são:

2 (2) ( 6 ̂ + v 4

Os domínios sâo levados um no outro pela troca de sinal Q =
2 2 .

+ Q 2 . Entretanto, Q l + Q 2 , pertencente a A , nao troca de

sinal. Portanto, para que os termos (1) e (2) permaneçam invari

antes são exigências:

a) • não pode trocar de sinal e portanto, os radicais SeO2 cor

respondentes devem girar com mesmo ângulo e no mesmo senti-

do, em torno do eixo-y, com respeito às suas orientações ã

temperatura ambiente.

b) <L e * podem trocar de sinal e como podem, trocam para

minimizar a energia livre. Assim, os radicais SeO2 corres_

pondentes giram com mesmo ângulo em sentidos opostos, em

torno dos eixos x e z, em relação às suas orientações na fa-

se a .

Portanto, as variáveis Qj e Q2 podem causar, na transição de fa

se, as distorções observadas nessa experiência.

0 desdobramento AH das linhas de ressonância,

(1*3). e (1,3)., (ver indicação de setas, fig. 6 ) , foi medido

abaixo de T em função da temperatura para o campo magnético no
. . r -o , -• •

ao a I.D ao eixo-a ias nnnas correspondem a sinos nao
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correspondentes). A dependência do desdobramento com a tempera

tura é mostrada na fig.9 e é descrita pelo expoente crítico 6 =

1/2:

AH a (T - T) 1/2c

Os parâmetros de ordem Q = Q = Q têm o mesmo expoente cri
IS Z S S •—

tico na teoria termodinâmica de Dvorak'17' para transição contí

nua de ferroeletricos impróprios. Assim, a rotação de radicais

SeO 2. é proporcional ao parâmetro de ordem Q . Essa experiência

determina, indiretamente, o comportamento crítico do parâmetro

de ordem Q , descrito pelo expoente 1/2. 0 problema, agora, ê
s

identificar qual das rotações • , • , • tem na transição
x y z

comportamento descrito pelo expoente 1/2. Da expressão da ener-

gia livre escrita, espera-se que essas rotações tenham o seguin

te comportamento com (T - T):

a Qg o (Tc - T)

x,z

Assim, as variáveis Q, e Q, podem induzir rotações ^ e <t»z

que provocam o desdobramento de linhas observado. Entretanto

deve-se considerar uma outra possibilidade: tais rotações po-

dem ser induzidas pelo parâmetro de ordem da transição ferroe

lástica pura que ocorre a apenas 0.8°C acima da 13 transição

ferroelétrica. É difícil decidir essa questão pois, as medi-

das não são tão precisas próximo da temperatura de transição,

devido a alta constante dielétrica do cristal.
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TABELA 2

AUTOVALORES E AUTOVETORES DOS TENSORES í PARA OS QUAIRO SlTIOS A
TEMPERATURA AMBIENTE. 1, II E III SE REFEREM ÀS

ESPÉCIES PARAXAGNÊTICAS

Espécies

I

II

III

Sítios

(1,3)

e

(2,4)

(1,3)

e

(2.4)

(1,3)

e

(2,4)

Autovalores
±0.0005

9xx

gyy

9zz

9xx

9yy

922

9xx

9yy

9Z2

= 1.9965

= 2.0241

= 2.0000

* 1.9972

= 2.0285

= 2.0043

= 1.9950

= 2.0305

= 2.0068

Cossenos Diretores

a

+0.560

0.353

0.750

+0.540

0.324

0.770

±0.441

-0.6»3

0.570

b

0.825

±0.171

±0.535

0.840

±0.155

±0.525

0.83S

±0.084

+0.544

c

±0.062

0.920

-0.388

±0,045

0.933

-0.360

±0.329

0.716

0.616
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TABELA 3

COSSENOS DIRETORES DE êjU.j), «2(i,j> E
ê3(i,j) OBTIDOS DA ESTRUTURA

CRISTALINA DO NaTS

• l ( 1

5 1 « 1

s,u

ê l ( 1

ê2a

ê 3 d

é i ( 2

ê 2 (2

ê (2

,2)

,2)

• 2 )

,3)

,3)

,3 )

,3)

,3)

,3)

0

- 0

0

0

- 0

- 0

- 0

0 .

0 .

Cossenos

a

.362

.654

.664

.986

.127

.108

.645

544

534

diretores

b

0.189

0.749

0.636

0.030

-0.518

0.855

0.160

0.783

-0.601

0

0

- 0

0

0

0

0

0

0

c

.913

.105

.395

.166

.846

.507

.747

.302

.594

êjd.j) - fica ao longo da linha que une O(i) e 0(j).

ê.(i,j) - é perpendicular ao plano formado por Se, 0(1) e 0(j).

ij(i,j) - é a bissecriz do ângulo 0(1) - Se - 0(j).

ê3t',j)
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TABELA 4

AUTOVALORES E AUTOVETORES DOS TEKSORES g , OORRESrONDENIES

AS U N H A S « , b , c , d , ( , f , | ( h (VER P I C . 6 ) A TEMPERATURA

DE -83°C.(1,3)*'P SE REFERE A SÍI1OS DO TIPO (1,3) NUM

DOMÍNIO IMPAR OU PAR

Linhas

a

b

c

d

Sítios

(1.31*'*

e

(l,3)j'P

e

(2,4)g'i

( 1 , 3 ) * ^
c

e

e

(2,4.P'Í

Autovalores
+0.0008

9xx

9yy

9Z2

9xx

9yy

922

^XX

«Jyy

*22

^XX

9yy

9 2 2

= 1.9940

= 2.0310

= 2.0073

= 1.9957

= 2.0278

= 2.0039

= 1.9949

= 2.0288

= 2.0037

= 1.9953

= 2.0291

= 2.0024

Cossenos Diretores

a

±0.500

-0.630

0.594

;0.528

0.427

0.735

+0.595

0.405

0.695

+0.545

0.326

0.770

b

0.805

±0.088

+0.585

0.843

±0.165

±0.510

0.794

±0.150

±0.590

0.833

±0.117

+0.540

c

±0.317

0.772

0.550

±0.096

0.890

-0.447

+0.133

0.903

-0.410

io.oss

0.938

-0.335
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IABELA 4

(Continuação)

Linhas

e

f

g

h

Sítios

(1,3)*

e

(2,4)^

(l,3)f

e

(2,4)P

(l,3)g

e

(2r4)P

<1,3)J

e

(2,4.P

rP

ri

.P

ri

'P

rP

Autovalores

<*xx -

9yy

*22 =

9XX =

9yy

*22

gxx =

9yy =

XX

9yy

922 =

1.9950

2.0289

2.0018

1.9950

2.0290

1.9992

1.9867

2.0289

1.9944

1.9860

2.0287

1.9937

Cossenos Diretores

a

±0.565

0.262

0.780

Í0.615

0.185

0.765

±0.708

0.065

0.704

+0.725

0.085

0.682

b

0.817

±0.067

±0.575

0.780

±0.020

±0,620

0.706

±0.085

Í0.702

0.685

±0.074

±0.723

c

±0.096

0.962

-0.253

±0.100

0.952

-0.160

±0.012

0.994

-0.106

±0.012

0.994

-0.110



X U O A S

BO RADICAL SeOj E 05 COSSEHS

oo am DE

to

a

b

c

d

e

f

9

h-

linhas

êy<1.3>,

êy(2.4>.

•yd. 3).

êy(2.4).

• y d . 3 ) ,

êy{2,4).

èy(l,3),

êy(2,<).

êy(l.3),

êy(2,4),

ê yd,3),

êy(2,4).

êy(l,3) ,

êy(2.4).

êy(l,3),

êy(2,4),

êy(l,3)
x

iyí2t4)P

• y d . 3 ) 1

ê y(2.4)
P

êy(1.3)A

iy(2,4)
P

ê y d . 3 ) 1

êy(2.4)P

^(1.3)*

ê y(2.4)
P'

êy(l,3>
X

Íy(2.4)
P

Í y d . 3 ) 1

êy(2,4)
P

ê y d ^ ) 1

ey(2,4)
P

ângulo entre

êy ou ê5

5.0°

5.0°

6.0*

•
7.0

4.5°

5.0*

4.0°

3.0°

8.5°
0

8.0

13.5

13.0°

15.0°

15.0

16.0

16.0*

a

0.02

-0.02

. -0.07

0.20

0.04

0.07

0.84

-0.93

0.71

-0.71

0.65

-0.65

0.28

-0.30

0.34

-0.34

cossenos diretores

b

0.99

0.99

0.99

0.98

0.98

0.99

-0.49

-0.55

-0.68

-0.68

-0.75

-0.75

-0.96

-0.95

-0.94

-0.94

c

-0.09

0.09

-0.14

0.09

-0.18

0.14

-0.23

0.14

-0.15

0.14

-0.11

0.11

0.06

-0.05

0.04

-0.04
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CONCLUSÕES

K D 3 ( S e 0 3 ) 2

Os parâmetros do hamiltoniano de spin, tensores

g e A_ do defeito SeO2 do DKTS, foram medidos à temperatura

ambiente (T - 23 C) e ã temperatura de -170 C. Há quatro mo-

léculas por cédula unitária e portanto oito grupos SeO3. Â

temperatura ambiente, foram observados oito sítios quimicameri

te equivalentes enquanto, abaixo de T foram encontrados dois

sítios quimicamente inequivalentes. Estes fatos podem ser en

tendidos como resultantes do ordenamento dos hidrogênios H(2)

nas ligações 0(2) - H(2) - 0(2). Acima de T, os hidrogênios

estão desordenados e têm igual probabilidade de serem locali

zados em qualquer dos dois mínimos do potencial. Isso signifi_

ca que todos os grupos são do tipo H1 5Se0 3 , lembrando que

os hidrogênios H(l) estão ordenados em qualquer temperatura.

Abaixo de T , os hidrogênios H(2) se ordenam e se localizam

preferencialmente num dos mínimos. Isso implica na presença

de dois tipos de grupos: H(l)H(2)SeO3e H(l)SeO3 .

Acima de Tc, observam-se quatro sítios magnet icamen

te distintos. Ã baixa temperatura, cada sítio gera dois sítios

distintos que correspondem aos dois domínios ferroelásticos + ai»

e -eu». Tais sítios gerados, são distinguíveis por propriedades

físicas escalares pois, não são relacionados pelas operações

de simetria do grupo D 2 h. Por essa razão estes sítios giram de

ângulos distintos em relação 'as suas orientações â temperatura am

biente. Foram encontrados dois grupos de sítios quimicamente

inequivalentes, {(1,7)+, (3,5)+, (2,8)-, (4,6)-} e {(1,7)-/

(3,5). , (2,8)+ , (4,6) + } que giram, respectivamente, dos ângu-

los 5.8° e 2.7° ã 100 K, em relação âs suas orientações ã tem
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«irs «•»>

eixos (0, 1/2/2 r /2/2). As rotações correlacionadas dos qua

tro radicais SeO~ magneticamente inequivalentes (1,7)+, (3,5)+,

(2,8)4 (4,6)4, se transformam de acordo com a representação

irredutível B do grupo D . e portanto, se transformam

da mesma maneira que R . Tal distorção tem a me£

ma simetria do parâmetro de ordem Q e é permitido, por sime-

tria, que se acoplem linearmente.

O desdobramento das linhas de EPR, devido aos

dois domínios ferroelásticos, pode ser descrito pelo expoente

crítico 1/2: AH o (Tc - T )
1 / 2 . Assim, as rotações dos tenso

res g que causam tal desdobramento são induzidas pelo parãme
í 23 l

tro de ordem Q da transição. Tal parâmetro, que envolve' ' o

congelamento do modo dos prõtons de simetria B tem o mesmo

expoente crítico, e isso permite concluir, que a rotação do

radical Seoã é proporcional ao parâmetro Q.

Acima de T , não há mudanças perceptíveis no es

pectro de EP?*. Essa observação está em desacordo cora o que o-

corre em KH2AsOtf (KDA) e KD2AsO1+(DKDA) , onde a simetria da fase

de baixa temperatura é observada ã uma temperatura T* bem aci-

ma de T , devido ã flutuações de baixa freqüência (pico cen-

tral) do parâmetro de ordem*22*. Há registros< 2t|» 25 • 26 > da pre

sença de pico central no KTS. É possível que os radicais SeO3

não se reorientem na presença de flutuações locais de compri

mento de correlação curto.

NaH3(SeO3)2

1. Espectro de EPR na fase a

Como discutido no texto, os resultados da inte_r

pretação do espectro de EPR, à temperatura ambiente (fase a),

estão em desacordo com as conclusões de Blinc et al(18) e mos-

tram:
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a) os quatro sítios i, 2, 3 e 4 na célula unitária são quimica

mente equivalentes ou seja, os tensores g correspondentes

aos quatro sítios têm o mesmo conjunto de autovalores.

b) somente duas linhas de ressonância foram observadas pois,

os sítios 1 e 3 e 2 e 4 não são distinguíveis pela experiên

cia de EPR devido à presença de um centro de inversão. No

plano ac, os quatro sítios são indistinguíveis e somente

uma única linha de ressonância é observada.

c) a observação de seis linhas de ressonância no plano ab e de

três linhas no plano ac é explicada, neste trabalho, pela

presença de três espécies paramagnéticas distintas: SeOjd),

SeO^dl) e SeOj(III). Foi mostrado que cada uma dessas es-

pécies resulta da ruptura de uma distinta ligação Se - O do

grupo SeO3.

2. Espectro de EPR na fase S

A fase 6 não tem qualquer operação de simetria

pois, bastam que duas representações irredutíveis (excetuando

A ) estejam envolvidas na transição a •*• 6, para que todas as

operações de simetria sejam perdidas na transição. Entretanto,

o espectro de EPR nessa fase mostra "alguma simetria" com um

"padrão" de linhas de ressonância, nos três planos cristalográ

ficos, similar ao observado na fase a . Isso foi explicado da

seguinte maneira: a macrossimetria do cristal é a mesma, tanto

na fase a como na fase 6. As operações de simetria perdidas na

transição, que constituem o grupo C ^ , estabelecem relações

entre os domínios Dj ., D2 , D3 e D,, similares às esta-.

belecidas entre os sítios 1, 2, 3 e 4 à temperatura ambiente.

Os domínios pares (D2 e DJ e os ímpares (Dt e D3) não são dis

tinguíveis por EPR.

A quadruplicação da célula unitária no plano ab

na transição a •*• ft e, a ausência de simetria nassa fase, signifi

cam que há 16 sítios magnéticamente inequivalentes. A experiên
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cia de EPR distingue os domínios pares dos ímpares que são re-

lacionados pelas operações de simetria c]f e O y • A identifica

ção de sítios correspondentes (relacionados pelas operações de

simetria) foi feita através de uma interessante "construção".

Tal "construção" é importante para entender melhor o complica-

do espectro de EPR do cristal NaH3(Se03)2 , na fase de baixa

temperatura.

3. Simetria das rotações, simetria do parâmetro de ordem e expo

ente crítico 8

Na fase de baixa temperatura, dentro de um mesmo

domínio, as propriedades físicas escalares de cada um dos 16 ra

dicais Se(>2 são distintas e portanto, todos esses radicais gi-

ram, com respeito às suas orientações à temperatura ambiente,

com ângulos distintos e têm conjuntos distintos de autovalores.

As rotações, na transição de fase, de radicai

correspondentes envolvem rotações * no mesmo sentido e rot£

ções $ e $ em sentidos opostos. Estas distorções carregam

a informação máxima possível da simetria do parâmetro de ordem

pois, rais radicais, necessariamente em domínios distintos, es-

tão relacionados por todas as operações de simetria do grupo

C2h ^c"z ' °v'' A s d i s t o r C ° e s observadas acoplam às variáveis d.i

nâmicas QL e Q 2 (coordenadas de modos no contorno da zona de

Brillouin) e a natureza de tais acoplamentos exige rotações $

no mesmo sentido mas, permite rotações $ e • em sentidos

opostos.

O desdobramento AH de linhas de ressonância foi

medido, abaixo de Tc , em função da temperatura e é descrito

pelo expoente crítico 6* 1/2.

AH o (Tc - T )
1 / 2
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A teoria termodinâmica de Dvorak , para uma transição conti

nua de ferroeiétricôs impróprios, prevê o mesmo expoente criti

co para os parâmetros de ordem Q = Q = Q . Isso permite

concluir que as rotações dos tensores g que causam tal desdo-

bramento é proporcional ao parâmetro de ordem da transição Q .

Há entretanto, uma outra possibilidade: essas rotações podem

ser induzidas pelo parâmetro de ordem da transição ferroelãsti

ca pu

a • $

ca pura que ocorre a 0.8 C cima da transição ferroelêtrica

As rotações que têm comportamento crítico descri

to pelo expoente critico 1/2 são as rotações $ e * . No en-

tanto, essa experiência observa que as rotações $ são maio

res que as rotações $ .
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APÊNDICE

Simetria do KTS e o número de linhas de resso

nância nas fases paraelastica e ferroelastica.

Seja A(l) um tensor que descreva uma proprieda

de magnética, associado ao sítio 1 da célula (fig.l, cap.4):

Axz\

Ayy

zz/

Sob as operações de simetria do grupo espacial D 2 n: E,(C2/t1)/

((£/t2), (Cf/t3), i, (ax/t1)r (cry/t2), (c-2/t3) onde ^ = \

{a + b), t2 = I c e í3 = I(a + B + c) obtém-se:*

*xx

\

-Axy

Ayy

Axz\

*as trar.slações são escritas, aqui, apenas para indicar, por
x ~*

exemplo, que o sítio 1 vai no sítio 5 sob C2/t1
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= (C*/t3)A(l)

\

Ayy

"^czX
"Ay*

A
zz7

A(3)«(o

= (ay/t2)A(l)

/t3)A(l) =

A(7)

/«
*xx

\

A

\

\

*xx

*Axy

Ayy

'Axy

Ayy

Ayy

Axz\

zz

Ayy Aj

7

O sitio 1 é levado a todos os outros sítios da célula pelas o

perações de simetria e portanto, os tensores correspondentes

têm idêntico conjunto de autovalores. Para uma direção genér^

ca do campo magnético quatro linhas de ressonância são obser_

vadas, correspondentes aos grupos de sítios (1,7), (2,8), (3,5)

e (4,6) (a inversão relaciona os sítios 1 e 7, 2 e 8, 3 e 5 e

4 e 6 e portanto, não são distinguiveis). Entretanto, se o

campo magnético ficar contido em qualquer doe planos cristalo
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gráficos, somente duas linhas serão observadas. Por exemplo,

se o campo fica no plano xy os grupos de sítios observados se

rio: {(1,7), (4,6)} e {(2,8), (3,5)}. Para H nas direções x,

y ou z, somente uma única linha será observada.

Na fase de baixa temperatura, as operações de sinre

tria do grupo C 2 n são: (C2/t1) , i, (o^/t^) • A presença de in

versão significa que o mesmo número de linhas de ressonância

serão observados. Entretanto, como essas operações não rela

cionam sítios de paridades distintas, surgem dois grupos de

sítios com conjuntos de autovalores: {(1,7), (3,5)} e {(2,8),

e (4,6)}.
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