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o trabalho desta tese se concentra na caracteriza9Ao6ptica de mstais de KCI

impurificados multiplamente com ions Yb2+ e com ions moleculares CN- e o~.
Mostramos a exist!ncia de um acoplamento entre os ions Yb2+ e CN-, que gera novas

bandas de absor9Aosuperpostas as bandas conhecidas do Yb2+ isolado. A excila9Ao

6ptica dessas novas bandas ciaorigem a uma forte emissAode banda larga em tomo de

570 om, e toma possivel a emissAo vibracional do CN- em 4,8 J.Ull por meio de

transferencia de energia eletr6nica desde os ions Yb2+ acoplados.

A emissAovisivel de banda larga possui um tempo de decaimento fortemente

dependente da temperatlu"a,variando entre 56 e 315 IJ.S para a faixa de temperatura

entre 293 e 170 K Para temperaturas inferiores a 170 K, 0 tempo de decaimento da

f1uorescencia nA.osegue 0 comportamento de uma imica exponencial, indicando

diferentes canais de decaimento.

A alta intensidade da emissAo visivel do defeito Yb2+/CN" a 300 K toma

promissora a sua utiliza.9Aoem lasers de estado s6lido sintonizaveis operando a
temperatura ambiente. Medidas diretas de amplifica9Ao revelaram a exist!ncia de

ganho 6ptico para essa emissa.o visivel de banda larga resultante do acoplamento

Yb2+!CN". Para uma densidade de potencia de bombeio de 1,35 W/cm2 no centro da

banda de absor9Aodo defeito, foi obtido um valor de ganho de 0,59 cm-! em 570 nm.

Esse valor e comparavel ao ganho na Alexandrita sob condi9~es ideais de 1000,4 de

inve."sAode popula9Ao.



The present work show the investigation of optical properties of Yb2+, eN",

OeN" multiple doped KCl. It is shown the presence of a coupling effect between Yb2+

and eN" through the observation of new absorptions bands, which are veJ11different

from free Yb2+. The optical excitation of this bands results in a strong emission band at

570 om, and it makes possible the CN- vibrational emission at 4.8 J.IID through the

electronic energy transfer from coupled Yb2+.

The broad visible emission band has a strong temperature dependence decay

time, which varies from 56 to 315 IJ.S for the 293 to 170 K interval. For temperatures

below 170 K, the fluorescence decay time shift its single exponential decay behavior to

a more complex process, revealing different decay channels.

The high visible emission intensity from the Yb2+/CN- defect at 300 K, suggests

its aplication in tunable solid state lasers. TIus possibility is better insured through the

observation of the direct measurement of optical amplification, wich reveals the

existence of optical gain for this broad visible emission. For a 1.35 W/cm2 power

density pump at the center of the absorption band of the coupled defect, it was obtained

a gain of 0.59 cm-l at 570 om. This value is comparable to the gain in Alexandrite under

an ideal 100% population inversion.
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CONSIDERA<;OES GERAIS SOBRE 0 TRABALHO

o conteudo desta tese diz respeito a caracteriZ8.9ilo6ptica de defeitos Yb2+ e

Yb2+ICN em cristais de KCI. Essa caracteriza9ilo foi feita com 0 auxHio de diferentes

tecnicas experimentais de medidas. Realizamos medidas de absor9llo e emissllo

6pticas nas regi~es espectrais do UV, VIS eN. Alem disso, obtivemos os espectros de

excila9ilo 6ptica, os tempos de decaimento de fotoh.uninesc~nciae valores de ganho

para a emissllo visivel do cristal. Com 0 auxflio dessas tecnicas experimentais e de

diferentes tratamentos termicos, foi realizado wn estudo comparativo dos resultados

obtidos para cristais com diferentes dopagens e concentra9~es de impurezas. Para

fa.cilitar 0 entendimentodos resultados obtidos, no primeiro capitulo dessa tese e feita

wna introdu9ilo te6rica, onde sllo relatadas as caracteristicas 6pticas dos ions Yb2+,

CN- e OCN- em halogenetos alcalinos. Neste capitulo tambem e feito wn apanhado

geral do que existe na literatura sobre acoplamento e transferencia de energia entre

defeitos e ions moleculares CN-nesses cristais.

No capitulo seguinte sllo descritas em detalhes as tecnicas utilizadas no estudo

dos cristais, com a apresenta~llo de diagramas esquematicos das montagens

experimentais.

Finalmente no capitulo ill silomostrados e discutidos os resultados obtidos por

meio das medidas experimentais, e nos capitulos seguintes sdo apresentadas as

conclus~es e sugest~es para a continuidade do trabalho.



CAPiTULO I

INTRODUC;Ao mSTORICA



1.1- ions Yb2+ em balogenetos alcaUnos

A falta de lasers de estado solido sintonizaveis operando na regiao visivel do

espectro, tem motivado 0 estudo das propriedades opticas de ions de terras raras,

divalentes, em diferentes compostos. As suas largas e intensas bandas de absor9ao e

emissio tornam esses ions bons candidatos a meio ativo para lasers de estado solido

sintonizaveis. Como conseq11!ncia, tam sido realizado urn grande nilmero de trabalhos

sobre as propriedades opticas dos ions de terras raras Eu2+, Sm2+ e Yb2+ em cristais de

halogenetos e fluoretos alcalinosl. 2, 3.4.5.

A introdu9ao de urn cation divalente a uma rede de halogeneto alcalino resulta

na fo~io de complexos de cations divalentes e uma vacilncia cati6nica, presente na

rede para realizar urna compensB9ao de carga.

o eixo impureza - vacdncia e um eixo r0tB9ao de ordem dois orientado ao

10080 da dire9ao <110> da rede do halogeneto alcalino. Assim, 0 ion substitucional

Yb2+ ocupa um sitio de simetria ~ nos halogenetos alcalinos, uma vez que 0 defeito

nao tem um centro de inversao.

Na figura. 1 e apresentado um modelo simplificado do defeito com os ions

localizados nas posi96es normais da rede.

No entanto, na vizinhan9a do defeito ocorrem alguns deslocamentos i6nicos das

posi90es normais da rede, devidos as diferen9as de carga entre 0 defeito e 0 ion

normal da rede.

Contudo, e observado para transi96es de dipolo eIetrico que a configurB9ao

excitada softe urna perturbB9ao negligenciavel por causa da vacilncia.

Consequentemente, a configurB9ao atua como se a simetria do sitio fosse efetivamente

a do grupo octa.edrico 0h' Este comportamento pode ser compreendido, uma vez que e
esperado que 0 eMtron no orbital excitado interaja predominantemente com os ilnions

vizinhos mais proximos coordenados octa.edricamente.



o
I±J vacancia

f:"':\ 2+\ty Ion Vti

Figural- Modelo simplificado do defeito Yb2+ em KCl, com os ions ocupando

as posi~Oesnonnais darede6.

o ion Yb2+ tem confi~fto fimdamenta14f4, e 0 seu espectro de absor~ftoUV

surge de transi~Oespara estados da confi~fto 4f:55d 0 estado fimdamenta14f4 e

representado por A1g.Os 20 niveis do ion livre, associados com a confi~a.o 4f35d,

sa.odecompostos pelo campo cristalino octaedrico em 58 niveis. Transi~Oesde dipolo

eIetrico sa.opermitidas somente entre 0 estado fimdamental e os niveis r4. Portanto,

ocorrem para os 18 estados T1uep). 0 tenno at6mico mais baixo 3p2 resulta nos

estados Eu e T2u,porem as transi90es provenientes do fimdamental sfto proibidas por

dipolo eIetrico.

1.1.1- Ab!or~o optica do! ion! Yb2+ em halogenetos a1calino!

o espectro de absor9fto do ion Yb2+ apresenta caracterfsticas semelhantes em

diferentes matrizes de halogenetos alcalinos. Devido ao fato do nosso interesse estar

voltado para 0 comportamento do ion Yb2+ na matriz de KCt, somente esse caso sera.

discutido aqui.



o espectro de absor~{lo do ton \1>2+ em KCl consiste de 10 bandas 118. regiAo

UV do espectro situadas abaixo de 400 DID, conforme pode ser visto nafigura 22.
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Figura 2- Espectro de ab8or~ao do Yb2+ em matriz de KCl a. temperatura

ambiente (- - -) e a. temperatura de Nitrogenio liquido (_)2.



experimentalmente. Nfto existe mudan9a aparente na area total da absor9fto, indicando

que 0 espectro esta associado com transi96es permitidas. As outras duas bandas

designadas por ~ e E:1 comportam-se de forma diferente com respeito as mudan9as na

temperatura Estas bandas exibem urn maior estreitamento e urn maior desvio nas suas

posi96es, sempre para maiores energias. Os autores da referencia 2 sugeriram que as

bandas E1 e E2 na.o sfto devidas a transi96es 4f4 -+ 4f35d embora estejam ligadas ao

fon Yb2+, e supuseram que a presen9a dessas bandas e conseqQencia de covalencia2•

BANDA '" (run)

Al 375,6

A2 337,2

BI 278,0

B2 270,5

B3 256,0

CI 242,0

DI 202,5

D2 197,3

EI ... 302 (.)

E? ... 230(*)

Tabela I- Posi96es das bandas do Yb2+ em KCl a temperatura de N2 Hquido~

obtidas experimentalmente2, (*) Posi96es obtidas pelo espectro da figura 2.

Algumas destas bandas de absor9to apresentam series de estrutura vibr6nic~

quando as medidas sto realizadas em temperaturas pr6ximas a de Helio Hquid06. A

freqO~ncia vibracional, obtida por meio do intervalo entre linhas sucessivas, se

superp6e a regifto de freqO~ncia dos mnons da rede. Isto indica que os nfveis

eletr6nicos correspondentes estfto acoplados com os modos vibracionais da rede em



regiCSes muito estreitas, e estas sAa as regiCSes onde oeolTem ressonfineias no

espalhamento dos :mnons (modos pseudo-loealizados). A estrutura vibroniea apareee

nas bandas de menor energia do espeetro de absor9Aa. Para uma dada banda as linhas

s40 mais estreitas no lado de menor energia, e alargam progressivamente com 0

aumento desta. Uma estrutura vibroniea semelhante oeolTe para as bandas de emissAa

do Yb2+ nos halogenetos alealinos. Na verdade, a serie vibroniea nAa eonsiste de wn

unieo conjunto de linhas igualmente esp8.9a.das.Dentro de urn dado intervalo das linhas

com maiOf eSP8.9amento, estAo eontidas algmnas linhas com intervalo menor, mas que

tamb6m possuem eSP8.9amento eonstante. Para 0 Yb2+ na rede eristalina do KCl, a

diferen9a de freqtl8neia do intervalo maior e 0>1= 208 em-I, enquanto que a do intervalo

menor e ~= 43 em-I. 0 easo do acoplamento eJetron-fonon pode ser earacterizado

pela intensidade da distOf9Ao dinhliea de rede, e pela intensidade do aeoplamento da

transi9Ao eletroniea com as vibf8.9CSesda rede.

1.1.2- Emissiooptica dos iool Yb2+ em halogeoetol alcaliool

Os unieos trabalhos que tratam sobre as propriedades de fluorese8ncia do fon

Yb2+ em halogenetos alealinos, foram realizados pOl'Tsuboi et at. em matriz de NaCI1.3.

A exeit8.9Aodas bandas de absor9Ao do ion Yb2+ nesta matriz, produz duas bandas de

emissAo denominadas I e II, eentradas em tomo de 400 e 435 nm respeetivamente. A

banda I e muito mais fraca do que a banda II a temperatura ambiente. Porero, com a

diminui9Aa da temperatw"a ela aumenta, enquanto que a intensidade da banda II e

drastieamente reduzida. Na figura 3 sAa mostrados os espeetros de emissAa para duas

temperaturas diferentes.

A banda I e a imagem espeeular da banda de absor9Aa mais baixa permitida pOl'

dipolo eletrieo. Portanto, esta banda de emissAo e assurnida ser a transi9Ao pennitida

desde 0 nivel exeitado mais baixo T1u para 0 nivel fimdamental AIg, enquanto que a

banda IIeOlTesponde as transi9CSesproibidas a partir dos estados ~ e T2u'
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Figura 3- Espectro de Iwninescencia do NaCl:Yb2+ para duas temperaturas

diferentes3.

bandas de absor~do em baixas temperaturas (pr6ximas a temperatura de H6lio Hquido),

com uma freqQ(;ncia associada da ordem de 210 cm-I.

POI' outro lado, 0 espectro de exci~fto e 0 mesmo para as duas bandas,

indicando que ambas surgem de wn ion Yb2+ ocupando um unico sftio na rede de NaCI.

As bandas I e II no NaCl l1ftoapresentam nenhwn desvio no pico ou separll9Ao

com a varill9do da temperatura, sugerindo que somente estas duas bandas sfto

produzidas pela excitli9fto da banda de absor~do do Yb2+. Esta hip6tese e refor9ada

pelo fato de cada wna das bandas apresentar uma unica curva de decaimento para

varias temperaturas entre 15 e 300 K A banda Item wn tempo de vida de no maximo

3 IJ.S a 50 K, enquanto que 0 tempo de vida da banda II varia de 1860 IJ.S a 15 K para

282 IJ.S a 300 K Esta varili9fto no tempo de vida da banda II com a temperatura nAo e
c8llSada pOl'nenhum processo paralelo de perda pOI'radill9fto, uma vez que a soma das



quantica constante para a emissa.o.

Por outro lado, ao contrario do que acontece no NaCI, em cristais de SrCl2

dopados com ions Yb2+ foi observado que a banda IT e a resultante de duas

componentes : urna rapida 50 (250) ).L8 e uma lenta 520 (1300) ).L8 a 300 (85) K7• Este

comportamento, juntamente com 0 longo tempo de decaimento da emissa.o, sugere que

esta fluoresc~ncia ocorra apartirdos niveis metastaveis Eu e T2u.

1.2- ions moleculares CN- e OCN- em halogenetos alcaUnos

E esperado que as moIeculas em urn crista! tenham oriellta9CSesdiscretas de

equiHbrio. Quase todas as caracteristicas observadas com ions CN- em halogenetos

alcalinos podem ser explicadas por meio de urn potencial co-senoidal de dois po~os.

Uma descri9a.o quantitativa mais realistica pode ser obtida usando urn potencial

tridimensional de simetria octaedrica. 0 potencial e da forma8:

v,
V = ~(l- cos28)

2

Mathieu e pode ser resolvida exatamente.

Quando kT <:<:Vo, as moleculas ocupam estados com energia abaixo do topo da

barreira de potencial rotacional. Na aproxinl8.9a.O hann6nica estes estados

correspondem Qqueles do oscilador harm6nico, dados por:

to to ( . 1'Jhe v ~ = he v 0 n + '2



onde V;lb e afreqtl~cia libracional (oscilat6ria) fimdamental em cm-I. e B=h/8x2cl e a

constante rotacional em cm-I.

Carla myel do oscilador hmm6nico sofre uma separ3.9ft.o devido a
possibilidade de tunelamento quftntico-mecAnico atraves da barreira.

No espectro vibracional do infravennelho pr6ximo, as transi90es mais fortes

sao aquelas que nao envolvem trocas no nilmero quantico libracional. Portanto sao elas

que ciao origem ~ transi90es com !in = 0, que sao chamadas de rama Q.

Devido a anarmonicidade, sao pennitidas fracas transi90es com !in = ±1, ±2, ...

Estas transi90es fazem com que apare9a uma sucessao de linhas igualmente esp3.9adas,

as quais decrescem de intensidade com 0 fator {v;lb/2ByAn

Os auto-estados com energias grandes comparadas com V0> cOlTespondem

aqueles conhecidos para moteculas livres.

Os mveis de energia para 0 rotor livre sao dados por:

onde J e 0 niimero quSntieo rotacional. Cada nivel tem degenerescencia igual a (2.1+1),

e as regras de sele~80 para 0 rotador vibrante sao dadas por AI = ±1. As transi90es

eom AJ = +1 e AI = -1 dao surgimento as ramas R e P respectivamente, enquanto que

as trsnsi90es com AI = 0 (rama Q) s80 agora proibidas.

A forma da banda vibracional-rotacional e fortemente determinada pela

popul~ao termiea dos niveis rotacionais.



A molecula de CN- possui uma fonna elipsoidal, com semi-eixo menor igual a

1,78 A e semi-eixo maior de 2,15 A Ela entra na rede cristalina de KCI na posi9Ao

substitucional do ion cr (raio i6nico da ordem de 1,81 A) sendo orientada ao tango

das dire9iSes cristalograficas <HI}.

MoIeculas de eN em KCI realizam movimentos reorientacionais nwn campo

cristalino muito fraco, e podem tambem tunelar quanticamente atraves das barreiras

entre as oito dire9iSes equivalentes <Ill> com uma grande sep8l"a9Aode tunelamento

(A-l,2 cm-'io.
A figura 4 indica os valores dos nilmeros de onda dos modol de vibl'8.9Aodos

ions moleculares eN no KCI.

o lonCf

modo de estiramento
V= 2088 em-1

modo &bracionai - rotacional

'4-= 0,2 em-1

Figura 4- Ilustra~ao mostrando a moIecula CN- em KCI e os seus modos de

vibra~Ao.

halogenetos alcalinos, realizem movimentos de reorient8.9ao nos seus sitios da rede em

praticamente todas as temperaturas.



Neste easo 0 espeetro de absor~~o eonsiste de wna banda larga eom estrutura dupla em

tomo de 2088 em-I.

A temperahn'as muito baixas (kT<.<.Vo), as moleeulas ainda realizam

movimentos oseilatorios, e 0 espeetro vibracional eonsiste de uma rama Q intensa

(pico estreito em tomo de 2088 em-I), e linhas satelites fi·acas separadas da

fimdamental por rnilltiplos inteiros da freql1l!ncia libracional vdtb (bandas libracionais

Stokes e anti - Stokes). Em temperaturas intermediarias tl!m-se as ramas Q, P, e R com

Por meio da separa~a.o entre os m3ximos das ran188 PeR (AvRPJ em fim~a.o da

temperatura, pode-se detenninar a constante rotacional de forma aproximada, usando a

rel8.9a.o:

onde B e a constante rotacional. Para 0 KCI foi encontrado 0 valor de B=1,36 cm-1.

o crescimento de cristais de KCI com KCN, pode introduzir de forma na.o

intencional ions moleculares OCN- na matriz. Estes ions geram mna sene de linhas

estreitas de absor~a.o na regia.o infravermelha do espectro proximas a banda do CN-.

o ion molecular OCN- apresenta a forma linear, com 0 carbono ocupando a

posi~a.o central, e seu tamanho e de aproximadamente 2,40 A.

No KCI 0 OeN ocupa a posi~a.o substitucional do ion cr, e se encontra

orientado nas dire~Oes <100>. Na figura 5 sa.o mostrados os trl!s modos normais de

vibr~a.o do ion molecular OCN- na matriz e suas respectivas energiasl1.



dipolo resultante para 0 modo longitudinal assimetrico (v3) e muito maior do que os

momentos de dipolo dos modos de flexAo (v2) e longitudinal simetrico (vI). Isto

implica numaprobabilidade muitomaior para a absor9do do modo v3.

~)---(N)-7 vi longitudinal simetrico (1100 -1400 cni1)'---' .~.-/ '-..,,/.

V 3 longitudinal asslmetrico (2000 - 2200 em 1
)

-1
de f1exAo (600 - 700 em )

1.3- Acoplamento e transferencia de energia entre defeitos e
ions CN- em halogenetos alcalinos

A existencia de acoplamento entre centros Felons moleculares CN- em cristais

de KCI foi descoberta por lilly et aI. em 1983 12. A caracteristica mais importante

deste acoplamento e a observ~oo da emissoo vibracionaI dos defeitos moleculares

C'N-. induzida pela excita\loo 6ptica dos centros F vizinhos. A energia de exci~oo

eletronica dos centros F e parcialmente transferida para 0 modo de estiramento do

defeito eN. produzindo a emissoo vibracionaI deste em tomo de 4.8 I-lJIL Com esta

descoberta, foi introduzida wna nova classe de materiais para 0 desenvolvimento de

lasers vibronicosI3.14.15.



Nos cristais de KCI, a associ~{1o entre os centros F e os defeitos CN- se da.

entre os ions 10caJizados nos sitios vizinhos mais pr6ximos. A caracte~Ao do

defeito resultante (centro FH(CN) e feita por meio da sua absor~Ao e emissAo

eletrt'>nica, e da sua emissAo vibra.cionaJ. As bandas resultantes das transi9iSes

eletrt'>nicasdo centro FH(CN) sAo levemente aJargadas e deslocadas para menores

energias com rel~Ao as bandas do centro F. 0 deslocamento observado foi atribuido a

urna expansAo locaJ da rede, e 0 aJargamento a urna separ~Ao nA.oresolvida da

transi9AoIs -+ 2p de degeneresc~ncia 3 do eIetron F.

A exci~Ao eletrt'>nicados defeitos FH(CN1, produz urna transfer~ncia de

energia eletronica-vibracional (e-v) no modo de estiramento (v) do defeito eN',

criando uma distribui9Aode POpul89AoNy nos sens varios niveis vibra.cionais. Ap6s

esta transfer!neia, os defeitos eN' exeitado8 deeaem por urn proeesso de case.

gerando uma fluorese~eia vibra.cionaJ v -+ v-I na regiAo em tomo de 4,8 J.IIIl. 0

espeetro de emissAoe formado por bandas estreitas separadas por Av = 25 em,1, que

cOlTesponde ao desvio dos conseeutivos estados de oscilador descritos por urn

potenciaJ de Morsel6.

Ap d d· d aJ:~_..J d'~ . 12131718esar os Iversos estu os re u.cwos em herentes matrlzes ..., a

natureza do mecanismo de transfer~ncia de energia e-v desde os centros F para os ions

eN" ainda nAofoi completamentecompreendida

Embora os defeitos FH(CN-)tenhamsido observados primeiramente em cristais

de KCI (estrutura fee), a grande maioria dos estudos sobre 0 comportamento destes

defeitos foram reaJizados em cristais de CsCI (estrutura bee). Isso ocorreu devido as
diferentes efici~ncias existentes na transfer~ncia de energia entre 0 centro F e 0 CN-

para estas duas matrizes. No CsCI a transfer~ncia de energia se mostrou mais eficiente

do que no KCI.

Para 0 KCI, a associ89Aode urn CN' a urn centro F na dire~Ao <110> muda

apenas levemente a absor9Ao e emissAo eletrt'>nicasdo centro F, e somente uma

pequena fra~Ao da energia de excita~a.o eletrt'>nica e transferida para energia

vibra.cionaJdo CN-.



No cristal de CsCI 0 acoplamento entre 0 centro F e 0 defeito CN-e mais forte

e separa 0 estado 2p, gerando duas bandas de absory40.

Nestes cristais, ap6s a convers40 F -....FHa emiss40 eIetr8nica do centro F (LO

ou h.uninesc~cia 6ptica) 6 totalmente suprimida e substituida peia forte emiss40 do

eN" em 4,8 J.Ull (LV ou Iuminescatlciavibracional). A excif:a9fto6ptica das bandas de

absory40 do centro FH(eN")produz umarapidareIaxayfto na.oradiativa do eI6tron (RC

ou reIBXa9ftoconfiguracional) com transfer~ncia de energia para 0 modo de estiramento

do CN13
•

Nos trabalhos realizados com cristais de halogenetos alcalinos com centros de

defeitos FH(CN1,foi sugerida a possibilidade da transferencia de energia eletrtJnica -

vibraciona1 (e-v) ocolTerdurante 0 processo de emissftodo centro F 13.17. Desta fonna,

a maxima.probabilidade de transfer!ncia de energia e-v ocolTepreferencialmente para

os estados v = 3 ou 4 dos defeitos eN", uma vez que a energia de emissftodo centro F

ests.em tomo de 1,2 eV.

Esta suposiyfto teve uma forte comprovayfto com a utili~40 da tecnica de

espectroscopia de ressonAnciaRamanl3.19. A utiIizay40desta t6cmca permite identificar

qual nivel vibracional e mais densamente populado peia transferencia de energia

eletrtJnica - vibracionaJ (e-v).

Ap6s a excif:a940,0 centro F sofre oma rapida reIax~40 configuracional (RC),

e a energia 6 transferida para os niveis vibracionais do eN" (excitay40 primaria), que

permanecem populados pOl'wn longo periodo de tempo da ordem de 10-2 s. Este

comportamento pennite que seja feita rapidamente ( em om periodo de tempo <10-2s)

wna nova excitayllo eletr8nica do centro FH(CN-) (excit~40 secundaria), com

subsequente transfer!ncia de energia para os niveis vibracionais ainda populados do

CN-.Desta forma, 0 espectro de ressonAnciaRaman anti-Stokes fomece as popuI~Oes

dos varios estados excitados do CN-.

Na figura 6 e mostrado om diagrama dos niveis de energia para 0 cristal de

CaCI, mostrando 0 cicIo de excit~40 e reIax~40 do centro FH(CN).
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Figura 6- Diagrama dos nfveis de energia dos centros FH(CN) em CsCI, com

indic~aD do cicio de excita9lo e relax~lo desses centros20•

luminesc~ncia mostra 0 surgimento de varias bandas deslocadas para menores energias

com rel8.9aD Ii. emissaD do CN- isolado (figura 7a)13. Estas bandas slo interpretadas

como as u"ansi9<sesv ~ v-I Ii. partir dos estados vibracionais mais baixos do eN

acoplado, e se mostram resolvidas para temperaturaB abaixo de 120 K (figura 7b).
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Figura. 7- FmissAo do defeito FH(CN) em CsCI para duas temperaturas e duas

concentr~oesI8: a) 0,006% CN", 15 K; b) 0,006% CN, 112 K; c) 0,6% CN", 15 K; d)

0,6% CN, 36 K.

Nos cristais com altas concen~oes (0,6% de CN), 0 espectro de emissAo a.
15 K e similar ao apresentado por cristais com baixa concentr~Ao de CN, mas contem

wna banda adicional na posi9Ao do defeito isolado (ou livre) CN" (figw-a.7c). Com 0

acrescimo da temperatura para 36 K, as bandas de emissAo do CN" acoplado so:frem

wn forte decrescimo na sua intensidade, enquanto que a intensidade da banda 1-0 do

defeito CN isolado anmenta (figura 7d). 0 decrescimo e maior para as bandas

correspondentes as transi90es a partir dos estados vibracionais mais baixos. Este

comportmnento e explicado pela existencia de wna transferencia de energia v-v desde

os CN" acoplados para os defeitos CN" isolados. Para wna alta densidade de defeitos



eN a excita.9Aodos eN acoplados, pOl'meio de transferencia de energia e-v, pode ser

transferida para os defeitos eN isolados mais abWldantescom 0 auxHiode energia de

ativ8.9a.otennica. Como a frequoocia do modo de estiramento do defeito eN isolado e

cerca de 10 CW,Isuperior a frequencia do fon eN acoplado ao centro F, e necessaria

wna energia de fl)non extra para que 0 processo de transferencia v-v ocorra. Isto

explica a dnistica dependencia com a temperatw"a para a conversAo da emissAo

vibracional do defeito FH(CN-)em emissAodo CN- isolado.

Nos cristais com alta concentr8.9Aode CN-,0 espectro a temperaturas mais

elevadas consiste de urna banda nAo resolvida, devido ao fato da molecula de eN

isolada realizar reorient~(Ses nas suas dire~(Ses equivalentes, apresentando urn

comportamento rotacional quase livre. Por outro lado, os defeitos eN acoplados

sofrem wn alinhamento orientacional, que reduz os graus de liberdade da molecula, e

faz com que as SUBS bandas vibracionais pennane~am estreitas com 0 aumento da

tempera1lu"a.No entanto, a intensidade destas transi~(Ses e diminuida devido ao

aumento da transferencia v-v, e elas nAosAoobservadas no espectro.

1.3.2- Impureza cationica e ions moleculares CN- em

halogenetos alcalinos

Nurn trabalho recente2!, foi observada a emissAovibracional do eN em urn

cristal de KCI:Tl+:eN ap6s a excita~Aodos fons n+ vizinhos. Da mesma fonna que

OCOITepara os centros FH(CN-), 0 espectro de emissa.oe fonnado pOl'varias bandas

correspondentes as transi~(Sesv -t v-I do fon CN-.Na temperatura de 15 K, 0 espectro

e fonnado pela banda do CN" isolado, pOI'urna serie de linhas separadas de 25 em'!

atribufdas ao fon CN- acoplado ao Ion n+, e pOI'outra serie de linhas que os autores

atribufram ao is6topo raro 13et'N- ou a existencia de duas coofigw'~(Ses do complexo

CN-m+.



No CsCI com centros FH(CNl foram observadas as emiss6es vibracionais dos

is6topos abundante 12d"N e raro 13d"N, sendo que as transi96es devidas an is6topo

raro 13Cl~- puderam ser eliminadas com a diminui940da concentr~Ao13.

No KCN existem, an lado do is6topo abtmdante 12d~- (98,5%) mais tres

is6topos raros (0,4% 12d~-, 1,5%13d~-, e 0,006% 13d~l, que possuem os niveis

vibracionais deslocados para menores energias devido ~grande redu940 da massa.

Quando urn is6topo 12d~- se encontra em urn sitio pr6ximo an outro is6topo

13C1"Ncom energia vibracional inferior, urn processo de transferencia de energia na.o

ressonante OCOtTe22:

Posteriores re~6es com outros is6topos excitados podem produzir exci~40

para estados vibracionais mais altos:

Devido an fato de haver sobra de energia AE nas rea96es na.o ressonantes, 0

sentido indicado para a re8.91.onas eqU8.96ese favorecido frente as possiveis re8.96es

em sentido contririo pOI'urn fator igual a exp(/iE/kT). Portanto, mesmo em baixas

temperahJras, transi96es para os niveis vibracionais mais altos sAa possiveis,

produzindo urn equilibrio na distribui9Ao das popula96es entre os dois estados

vibracionais dos is6topos abundante e raro.

A existencia de duas configur896espara 0 complexo CN-/defeito, foi observada

pOl'meio dos espectros de absor9Ao de cristais de CsCI dopados com ions eN" e

impurezas cation monovalentes K+e Rb+23.Nestes cristais sAaobservadas, an lado da

banda de absor9Aa do ion eN" isolado com freqOencia vo, outras duas bandas de

absor91.ocom freqoencias v1 e v2. A estrutura heteronuclear do CN- e os diferentes



cations vizinhos ao 10ngodo eixo do dipol0 alinhado, removem a simetria de inversAo

criando duas configura90es com freqo~ncias diferentes, confon:,Ie ilustrado na figw-a8.

Figura 8-n~ao esquematica da estrutura microsc6pica dos defeitos eN em

CsCI dando origem aos tr~s modos vibracionais23.

A inte~ao repulsiva do C e do N com os dois vizinhos diferentes Cs+e K+(ou

Rb+) produz dois deslocamentos diferentes do centro de massa do eN ao lon80 do

eixo. Esse deslocamento fora de centro cria diferentes momentos de dipolo efetivos

nos dois estados opostos, e consequentemente diferentes freqd~ncias de absor9Ao

vibracional.

Em outro trabalho, 0 acoplamento Eu2+/CN'em cristais de KCI com dopagem

dupla de Eu2+e eN, foi visto resultar somente em uma nova emissAovisivel. Nenhmna

emissa.ovibracional do CN" foi relatada nestes cristais24•

o trabalho da refer~ncia (25) e 0 unico que relata a emissAovibracional do

eN como resultado do acoplamento com impureza divalente. Foi visto que a

agreg~Ao Pb2+/CN em cristais de KI le~ alem da emissa.odo CN', ao aparecimento

de uma nova banda de absor~a.ono W deslocada para maiores energias com rel~ao a

banda do Pb2+ isolado. Os autores atribuem a alta efici~ncia na forma~ao dos pares



Pb2+/CN nestes cristais, ao fato dos ions Pb2+ apresentarem wna alta mobilidade, e a
exist~ncia de wna vacfulcia cati8nica para a compens~ao de carga.



CAPiTULOR

TECNICAS EXPERIMENT AIS



11.1-Prepara~o clasamostras

Na caracteriza9Ao dos cristais foram usadas amostras crescidas no DFCM·

IFQSC pelo Gropo de Crescimento de Cristais. 0 crescimento dos cristais foi feito em

lUncadinho de almnina de alta PW'ezae em atmosfera inerte. Foi usado 0 m6todo de

Czocbralski com wna taxa de crescimento de 5 mmIhe lUnavelocidade de rot~Ao de

25 rpm.

Conforme descrito no item 3 do capftulo I, diversos trabalhos existentes na

literatura. mostram a exist!ncia de inte~Ao entre fons moleculares eN" e outras

impurezas em halogenetos alcalinos, resultando em novas de absor~Aoe emissAono

espectro destes cristais e noma transferencia de energia de exci~Ao entre as

impurezas. Portanto, 0 nosso interesse nos mstais de KCI dopados com fons Yb2+ e

fons moleculares CN- se concentrava na possibilidade da exist!ncia de algoma

int~Ao entre estas impW'ezas na matriz. Com 0 intuito de realizar lUn estudo

sistematico e comparativo, foram feitas dopagens duplas e simples dos cristais de KCI

com diferentes conc~Oes das impurezasYbCI3, KCN e KOCN. Os cristais usados

durante a realiza9Aodeste trabalho estAolistados a seguir:

• KCI + 1% YbCl3

·KCI+ 1%KCN

• KCI + 1% KOCN

• KCI + 1% YbCl3 + 1%KCN

• KCI + 0,5% YbCl3 + 1%KCN

• KCl + 0,1% YbC13+ 1%KCN

• KCl + 1%YbC13+ 1%KOCN

Uma vez que a dopagem dos mstais com KCN acarreta na introdu~Aode wna

quantidade razoavel de fons moleclliares 0eN" juntamente com os fons CN-na matriz,

houve a necessidade de crescer cristais de KCI com dopagens simples de KOCN e

dupla de YbCl3 e KOCN. Na dopagem com KOCN somente os fons OeN" sAo



introduzidos na matriz, e desta fOlma (pOl"meio de compara.cao) e possivel ter uma

ideia dos efeitos das diferentes implU"ezasCN- e OCN- sobre 0 on Yb2+.

As amostras foram clivadas e polidas antes do uso, a fim de obter a qualidade

6ptica necessaria. 0 polimento era feito sobre pano com a utliliza9Ao de abrasivos

(carbunmdum 2000, alumina 1 Ji e 0,3 Ji) e etanol PA como lubrificante. Depois de

preparadas, as amostras usadas nas medidas de absor9Ao 6ptica tinham cerca de 1mm

de espesslU"8.Para as medidas de tempo de decaimento da llUllinesc8ncia, excitil9a.o e

emissAo 6ptica, as amostras tinham a forma de lUll paralelepipedo com dimensCSes

aproximadas de 1 x 1 x 0,5 cm.

11.2- Medidas de absor~o optiea

Para as medidas de absor9Ao 6ptica foram utilizad08 os espectrofotOmetros

CARY 17 para as regiCSesvisivel e ultravioleta do espectro, e BOMEN DA8 para a

regiAo do infravermelho. Com 0 CARY 17 as medidas dos cristais de KCI com

dopagem simples e dupla de imp1.U"ezasforam feitas a temperatlu"a ambiente, de N2

Hquido e de Helio Hquido (com criostato de fluxo de Helio). Com 0 BOMEN DA8 os

espectros foram colbidos somente a temperatura ambiente. Os criostatos usados para a

realiza9Ao das medidas em baixas temperaturas foram equipados comjanelas de CaFZ.

11.3- Medidas de emissao optiea

Neste item sera feita mua descri9Ao dos sistemas utilizados para a observil9Ao

da fluorescencia dos cristais nas regiCSesespectrais dovisivel e infravermelho. Foram

utilizadas diferentes fontes de bombeio, com a finalidade de detectar as possiveis

influencias do comprimento de onda da excitil9Ao sobre a fluoresc8ncia dos cristais. A

fluorescellcia dos cristais na regiAo visivel do espectro foi obtida usando lUll laser de

Kr+ INNOVA ZOO ou urn laser de Arg6nio SPECTRA-PHYSICS 165 como fonte de

excitil9lio. Para a emissAo no infravermelho foi usado somente 0 laser de Kt·+. 0 laser



de Kr+ foi utilizado nos regimes de multilinhas UV( 337,5-356,4 lUn), e multilinhas

violeta (406,7 - 415,4 run), enquanto que foi usada somente a linha em 488 lun do laser

de Argfinio. Utilizamos wnarede de difr3.940 para selecionar somente a linha em 413,1

nm do laser de Kriptfinio operando em regime de multilinhas violeta. Devido ao fato de

serem observadas emissoes em diferentes regioes espectrais (VIS e N), foram

necessarias duas montagens experimentais diferentes, que ser40 descritas a seguir.

Na figura 9 e mostrada a montagem usada para detectar a fluoresc~ncia vistvel

dos cristais. As medidas foram realizadas com amostras de KCI:Yb2+, KCI:Yb2+:eN

(OeN nAo intencional), e KCI:Yb2+:OeN, em temperaturas variando entre 300 e 95 K

As amostras tinham a forma de wn paraleleptpedo (- 1x1xO,5 cm), e 0 feixe do

laser era focalizado no crista! pOl'meio de uma lente. 0 bombeio era feito pOl'baixo do

cristal, atraves das suas faces menores, e a observ3.940 da Iwninescencia era feita a
partir das faces maiores.

Usando este tipo de montagem, 0 feixe de bombeio percorre uma distAncia

maior dentro do cristal, excitando wn volwne maior deste, e consequentemente

ocasionando wna maior intensidade de lwninesc~ncia. AIem disto, nesta montagem 0

feixe de bombeio e paralelo a fenda do monocromador, favorecendo wna melhor

capt3.940 da emiss40. Desta malleira, toda a lwninescencia gerada ao longo do caminho

percorrido pelo bombeio dentro do crista!, pode ser focalizada pOl' wn telesc6pio

sobre a fenda do monocromador. Para medidas em baixas temperaturas (ate 100 K),

usamos wn criostato comjanelas de CaF2.

A fluoresc~ncia vistvel, ap6s tel' sido modulada pOl' wn modulador eletro-

mecfulico, e coletada atraves de wn monocromador ( Thermo Jan'el Ash 0,27 m), e

detectada pOl'wna fotomultiplicadora Hamamatsu R955 e wn Lock-in SR 530 acoplado

a wn sistema de aquisi~l1o de dados.
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Figura 9- Diagrama esquematico (vista lateral) do amuIJO experimental

utilizado para collier os espectros de fluoresc~ncia visivel dos cristais.

11.3.2- Emissiio optica no infravermelho

lentes usadas no telesc6pio nao serem apropriadas para essa regifto espectral, a

montagemexperimental foi alterada para que a emissao vibnwional do CN- pudesseser

detectada (figura 10). Como fonte de exci~fto usamos 0 laser de Kr+ em regime de

multilinhas violeta (selecionando a linha em 413,1 om), e novamente 0 bombeio foi

feito por baixo do crista! favorecendo uma melhor capt~fto da emissfto.A focali~fto

da fluoresc~ncia sobre a fenda do monocromador foi feita por meio de um espelho

parab6lico de praia, e a melhor capt~ao desta pelo detector de InSb, foi conseguida

com a focali~ao de um espelho esferico de prata. Para garantir que somente a



emissAo visivel do cristal fosse detectada, usamos wn filtro de silicio antes do

detector. As emiss6es dos cristais foram medidas nas tempet-atw'as de 300 e 100 K.

amostra monocromador

6-_detector de InSb

. ,-_\.:;/
~;~ -~~ sillelo \

espelho esferlco

\ - - - - - - ,J. - .

.'t'-/,
espelho parab6lico /

modulador eletro-mecAnico \
motor de passe

Figura 10- Diagrama esquemMico (vista superior) do arranjo experimental

utilizado para colher os espectros de fluorescencia infravermelha dos crift1ais.

11.4-l\Iedidas de excita~o optica

visivel dos cristais e mostrado na figura 11.

Como fonte de excila9fto foi usada a emissfto de wna lfunpada de Xen6nio de

alta pressAo dispersada pOl' meio de wn monocromador. A emissllo total da lAmpada

era tbcalizada pOI'urn telesc6pio sobre a fenda do monocromador. as comprimentos de

onda selecionados da excila9110 eram focalizados pOl' wn outro telesc6pio sobre a



amostra, e a emissdo desta era coletada perpendiculacmente pda fotomultiplicadora,

depois de passar por run modulador eletro-mecfulico.

. modulador
A" c:4=? eletro-mecAnico

lante :: /'
.. k

~ filtro

D
'; passa-banda

SFK

foto-
multiplicadora

Lampada
deXenOnio

Figura 11- Diagrama esquematico (vista superior) do arranjo experimental

utilizado para colher os espectros de excita9Ao das emiss6es no visfvel.

A detec9Ao exclusiva da lurninescencia era garantida com a utiliza9Ao de filtros

passa-banda adequados. Para a lurninescencia amarela foi usado urn filtro SFK 12a (da

schott) com banda passante de 30-35 nm em torno de 572 nm, e para a lurninescencia

sistema de aquisi9do de dados era 0 mesmo utilizado para as medidas de emissdo, com

a diferen9a de que naquele caso eram selecionados pelo monocromador os



foram corrigidos para levar em conta a radifulcia espectral da lfunpada. As medidas

foram realizadas nas temperaturas de 300 e 100 K, com as amostras de KCI + 1%

YbCl2 e KCI + 0,5% I'bCI2 + 1% KCN. As janelas do criostato eram de CaF2"

II. 5- Medidas de tempo de decaimento da Ouorescencia

Para as medidas de tempo de decaimento da fluorescencia visfvel dos cristais,

foi utilizada essencialmente a mesma montagem experimental da lwninescencia, pot"em

com algumas modific~Oes. 0 mTanjo experimental modificado e mostrado na figura

12.

o sinal proveniente da fotomultiplicadora e processado pOl' urn Gated

Integrator & Boxcm" AverageI' modelo SR 250 a.coplado a urn Analog Processor SR

235 e a urn Gate Scanner SR 200 da Stanford Research Systems.

o fato das impedfulcias dos equipmnentos serem diferentes causa urna distor~a.o

no sinal observado e consequentemente introduz urn erro nas medidas. Pm"a solucionar

esse problema, foi construfdo urn circuito RC ajustavel, que pennite 0 casamento entre

as impedftncias.

POl' fim , a fOl1l1ado decaimento e gravada em urn registrador XY da Linseis

modelo LY 18100.

A melhor resolu~a.o temporal do sistema foi obtida utilizando um modulador

eletro-mecfulico de duas pas rodando em maxima velocidade, fornecendo urna

fi"eqnencia de modula~a.o de 145 Hz do feixe de bombeio do laser, e tambem

focalizando ao maximo este feixe sobre as pas 0 mais distante possivel do seu eixo de

rota~a.o. Desta mmleira, 0 melhor resultado encontrado para 0 tempo de reposta do

sistema foi de aproximadml1ente 12 J..ls.Com essa montagem experimental, os tempos

de decaimento das emissOes dos cristais foram medidos em temperaturas variando

entre 300 e 100 K
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11.6-Medidas de amplifica~o

o valor de ganho optieo e wn importante padrnetro que deve ser eonsiderado

na proeura de novos meios ativos para lasers. Neste trabalho os valores de ganho

optieo foram obtidos usando 0 metodo da refereneia (26) para medir a amplifiea~ao da

radi~a.o emitida pelo eristal. A teeniea de medi~ao sent deserita em detalhes neste

Seja 10 a intensidade de urnfeixe de luz que penetra no volume excitado de urn

cristal de comprimentod. 0 aumentona intensidade da radia~a.o e dado por exp(gx),



onde g e 0 coeficiente de ganho do meio ativo na presenya de inversAo de populayAo,

dado por27:

g(v)=a(v)n

onde, a e 0 coeficiente de absoryAo do material nAo excitado e n e a inversAo de

populayAo relativa (popul~Ao invertida/populayAo total).

o valor do ganho 6ptico e obtido pOl'meio da detecyAo da presenya de emissAo

amplificada no espectro de h.uninesc~ncia do cristal. 0 metodo de medida envolve a

detecyAo da luz emitida e amplificada em wna (mica passagem ao longo do

comprimento do cristal excitado. A presetlya cIa emissAo estitnulada e detenninada

pelo acrescimo nAo-linear na intensidade cIa luz emitida, com 0 aumento no

comprimento da regiAo excitada do cristal. Esta teenica apresenta a grande vantagem

de nA.oser necessaria a utilizayAo de cavidade 6ptica pm-a.a detenninayAo do potencial

laser do cristal. Para relacionar a variayAo da intensidade cIa luz e 0 comprimento

excitado do cristal com 0 ganho, consideramos uma regiAo excitada de comprimento d

com emissAo espontanea ocorrendo unifol1l1emente no volume excitado26• Um diagrama

esquernatico e mostrado nafigw'a 13.

Figura 13- Diagrama esquematico do cristal com mna regiAo excitada de

comprimento d e secyAo retaA



o ganho Hquido experimelltado pela luz de fi"equellcia v que percon"e 0 comprimento d

do cristal, onde g' e 0 ganho devido i1 emissa.o estimulada e a.. wn fator de perdas

6pticas.

A intensidade da luz detectada e dada por:

I(d) = C [exp(gd)-I]
g

A constante de proporcionalidade C e a taxa de emissfto espontanea por

Wlidade de volmne (18), multiplicada pela area da sec9fto reta do volmne excitado do

cristal (A) 26. Assim,

FA
l(d) = ~[exp(gd) -I]

g

o arranjo experimental utilizado para detectar a emissao amplificada do cristal

por meio da teenica descrita acima26
.28, e mostrado nafigura 14.

Nesta montagem experimental, 0 feixe do laser de Kr+ e modulado por mn

modulador eletro-mecanico, e em seguida e expandido por meio de duas lentes

convexas. Esta expansao tern por fmalidade a obten9Ro de mn feixe mais homogeneo, e

tUna maior ilWIlina9fto do cristal. Ap6s a expansfto, 0 feixe incide sobre tUna lente



ciHndrica, e depois de ser filtrado pOl' wna mascara e focalizado pOl'meio desta lente

sobre a amostra. 0 feixe focalizado sobre 0 cristal tem cerca de 1,2 cm de

comprimento pOl' 2,8x10·3 em de altura, resultando muna area total de ilwllin8.9llo do

cristal da ordem de 3,4x10-3 em2. 0 valor de altura do feixe foi obtido mediante

extrapol8.9llo das alturas medidas em diferentes distancias a. partir da lente cilfndrica.

Na frente da amostra e colocado um anteparo montado sobre um suporte m6vel,

que pOl' meio do ajuste de um parafuso micrometrico, permite a vari8.9llo do

comprimento da regia.o excitada da amostra.

modulador expansor de felxe

e,etro-meCAniCoA 1 iParo m6ve1

~~~:_'~~~~ ~ __~__.~ ---?~~~~alr~ ~ tlll~crista!
L_.,> - ------ >~:--, . mascara

'-, ---~?------ .---- ----~ ~ 1,;----
:~
"..i. ~ filtro

passa-banda
;

fot
ref. sinall

lock-in

Figura. 14- Diagrama esquematico (vista superior) do aITanJo experimental

utilizado para medidas de ganllOoptico.

A emissoo do cristal, perpendicular a dire~ao do feixe de exci~oo, e medida

com uma fotomultiplicadora e urn lock-in. Para garantir que somente a emissoo do

cristal esta sendo detectada, foi usado urn filtro passa-banda (SFK 12a) na frente da

fotomultiplicadora.



A emissllo estimulada deve ser observada somente na regillo do cristal onde se

concentra a maior intensidade de bombeio, ou seja, no foco do feixe de excit~Ao.

Porem, juntamente com a emissllo estimulada, tambem e observada luz esponttmea

sendo emitida em todas as dire~6es. Assim, quando medimos a varia~llo na intensidade

de emissAo com 0 comprimento de exci~Ao da amostra, a emissAo esponttmea pode

vir a se somar com a emissAo estimulada. Para garantirmos que 86 a emissAo

estimulada esta. sendo captada, colamos urna mascara com urn pequeno orifIcio sobre a

superfIcie da Wllostra por onde passara preferencialmente esta emissAo.

Na figura. 15 e mostrada, de forma mais detalhada, a focaliza911o do feixe de

~.
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E importante salientar que 0 feixe expandido pelWl duas lentes deve apresentar

urna distribui~ao espacial uniforme de intensidade, para que tambem exista

uniformidade na intensidade sobre a amostra. Esta uniformidade do feixe expandido e

obtida com urn born alinhamento, e com 0 auxilio de mascaras que fazem urna filtragem



espacial. Para nos certificarlllos desta lll1ifonnidade, antes de carla Illedida era

realizada wna varredura. do feixe de excit3.9do na posi~do da amostra. A varredW"a.era

efetuada por meio do deslocamento, 3D longo do comprimento do feixe, de wn detector

acoplarlo a uma fenda. UIll resultado tipico desta varredura. e apresentado na figW"a.16,

mostrando 0 perfil de intensidade aproximadamente tmifonne do feixe 3D longo do seu

comprimento.

\
e_ ._--.

Nas medidas de ganho, devemos evitar os problemas que podem ser gerados

pelas regioes de subida e descida do perfil de intensidade do feixe de exci~do, onde

a intensidade deste nao e unifonne. Para garantir uma melhor unifonnidade, 0 cristal e
posicionado de tal fonna que a luz proveniente de excit~ao que incide nas

extremidades da amostraja perten~a a regia.o de patamar do perfil de intensidade .

.~. ~'. . \

I. : \,1) 1--,...,.., .\.,,;------_ ...~~..•~-.......-~--_.~•., .-



CAPITULom

RESULTADOS EXPERIMENT AIS



111.1- Absor~o optica

Na cara.cteri~lo dos cristais de KCI dopados com 'YbCI3 e KCN ou KOCN,

reaJizamos diversas medidas de absor~a.o 6ptica nas regi6es UV, VIS e JV9,30,31do

espectro, utilizando amostras com diferentes concen~6es nominais de impurezas. As

amostras usadas sl10 listadas it seguir:

• KCI + l%KCN

• KCI + 1% KOCN

- KCl + 1% YbCl3

- KCl + 1% YbC13 + 1% KCN

- KCI + 0,5% YbCl3 + 1% KCN

- KCI + 0,1% YbCl3 + 1% KCN

- KCI + 10/0YbCl3 + 1% KOCN

o estudo comparativo entre os espectros de absor~a.o dos cristais com

diferentes dopagens e concentr8.96es tambem foi realizado para tr!s temperaturas

diferentes. AMm disso, foram feitos diversos tratamentos termicos nas amostras. Estes

tratamentos consistiram no aquecimento das amostras a uma temperatura de 900 K por

40 minutos seguido de resfriamento nlpido ou resfriamento lento. 0 resfriamento

nlpido foi conseguido retirando a amostra do fomo e mergulhando-a em N2 Hquido,

enquallto que no resfriamento lento 0 fomo era desligado e a amostra era malltida

dentro deste ate atingir a temperatura ambiente (- 24 boras).

Embora a concentr8.9t1o nominal de KCN seja constante e igual a 10/0nos

diferentes cristais cresci dos, os espectros de absor~a.o destes cristais revelaram uma

vari8.9a.onesta concentr8.9tlo. Este comportamento sera discutido oportwlamente.

Os espectros de absor~a.o do cristal de KCI:Yb2+ nas regi6es VIS e UV do

espectro, e a temperatura ambiente e de Helio Hquido stlo mostrados na figw-a

17(a,b,c). Vemos que estes espectros correspondem exatamente aos descritos na

literatura para este cristal2.
6
.



Comprimento de onda (nm)

Figura 17- Espectros de absor~a.o do cristal de KC} + 1% YbC}), (a) a
temperatura ambiente~(b,c) a temperatura de 5 K

Nos espectros stlo observadas as 8 bandas de absor~a.opermitidas do Yb2+

( 4f4 -+ 4f35d) centradas em 376, 337, 278, 270, 256, 242, 202, e 198 run, e as duas

bandas atribuidas a coval~ncia em 305 e 235 nm. Na temperatura de Helio Hquido, as



bandas em 376, 337, 278, e 270 nm exibem as longas series de estl1ltura vibr6nica

conhecidas, com freqo~ncias de 208 e 43 em-I.

Nos cristais com dopagem dupla de YbCl3 e KCN, a existencia de )1>2+ foi

comprovada pel a observl19fto das bandas conhecidas de absor9fto deste ion nas regi6es

VIS-UV do espectr02• POl' ou1ro 1000, a exist~ncia de ions moleculares CN- e OCN

nestes cristais, foi comprovada pOl' meio da comp8rl1940 entre os sellS espectros de

absor940 na regifto do IV com 0 espectro dos cristais com dopagem simples de KCN.

Na figura 18 e mostrOOo 0 espectro de absor940 no IV a temperatura ambiente

do crista! de KCI + 1% YbCl3 + 1% KCN. :&~e espectro e semelhante ao obtido, na

mesma temperatura, para urn crista! com dopagem simples de KCN.

as ions CN- apresent8111uma banda larga resultante da absol'940 vibracional do

modo de estir8111entoem tomo de 2088 cm-l.

Os ions OCN apresentam dois picos de absor9fto centrados em 2181,8 e 2170

em-I confonne pode ser visto pelo espectro da figura. 18. Estes picos correspondem as

transi90eS 00°0 -. 00°1 e OliO -. 0111 do isotopo 16012et~ identificOOas na

refel'encia (32).

Superpostos a banda do CN-, aparecem dois picos em tomo de 2084 e 2079

em-I atribuidos a aglomel'ados de ions moleculares OCN- no cristal33• A identificl1940

destes picos foi feita pOl' meio da analise dos espectros de absor940 obtidos com

cristais diferentes submetidos a tratamentos tennicos. Nos cl'istais que fol'8111aquecidos

e em seguida sofreram urn resfriamento rapido, os dois picos em 2084 e 2079 cm-I

tiver8111a sua intensidOOe diminuida, enquanto que, a intensidade dos picos em 2181,8

e 2170 cm-1 awnentou. AMm disso, os picos em 2084 e 2079 em-I fol'am observados em

cristais de KCI + KOCN onde 040 exib1:emimpurezas CN, e n40 fol'am observOOos em

cristais de KCl + KCN livres de impw'ezas OCN-. Estas observa96es vieram a

confinnar a hipotese de que as linhas em 2084 e 2079 cm-1 s40 geradas pOl'

aglomerados de ions moleculares OCN- no cl'istal.
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Figura 18- Espectro de absor~ao IV dos ions moleculares C'N- e OC'N-no

cristal de KCl + 1% YbCl7+ 1%KC'N..>

cristais. 0 coeficiente de absor~ao pode ser encontrado facilmente por meio do

espectro de absor~ao, usando a rel~ao:

a= 2,303 DO
x



Nafigura 19 e mostrado Wll grafieo com os valores do eoefieiente de absor9do

no pico das bandas do CN- e do OCN- (em 2181,8 em-I), em tres eristais diferentes.

Para as amostras de KCI + 0,5% YbCl3 + 1% KCN e KCI + 0,1% 1'bC13 + 1% KCN a

raz{lo entre os coetleientes de absor9do e de 1,07, enquanto que entre os eristais de

KCI + 0,1% YbCl3 + 1% KCN e KCI + 1% 1'bC13 + 1% KCN esta raza.o e de 1,45.

I I6r a KCl+ 1% KCN + 1% YbC~

j
of

o KCl+ 1% KeN + 0.5% YbC~

6 KCI+ 1% KCN + 0,1% YbC~
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A detenninacrRo espeetrose6pica. da eoncentracrtlo dos ions moleculares CN- e

OCN- nos cristais de KCI, pode ser feita usando a rela-lt{lo:

onde (1.. e 0 coeficiente de absorcr{lo em em\ e 0"=1/0 onde 0 e a seecra.ode choque
,

para a absor~{lo dads. em em"'.Os valores de 0' para os ions (~- e OCN- no KCI, foram



detenninados na reterencia (34) com 0 allxflio da analise qUlmica dos cristais_ Para a

banda do CN- em tomo de 2088 cm-l foi encontrado para 0/ 0 valor de 3,6 x 1019 cm-2,

e para a transi~ao em 2181,8 cm-1 do OCN- 0 valor de 0/ e de 7 x 1017 cm-2.

Na tabela II, SaDmostrados os valores de concentra~ao de Ions CN e OCN

para tres cristais diferentes, obtidos com a equa~a.o (12).

Cristal Concentra<;llo de CN- Concentra<;llo de OCN-

(cm3) (cm-3)

KCl + 1% YbCl, + 1%KCN 5,9 X 1019 2,9 X 1018

KCl + 0,5% YbCl, + 1%KCN 9,2 X 1019 2,4 X 1018

KCl + 0,1 % YbCl~ + 1%KCN 8,5 X 1019 2,7 X 1018

Tabela II- Valores da concentfa.9ao dos (ons CN e OCN em tr~s cristais

diferentes crescidos com a mesma concentfa.91o nominal de KCN (1%).

Vimos anterionnente que as nossas amostras de KCI possuem aglomerados de

impurezas OCN-. Desta form~ nlo podemos fazer uma determin8.91o exata da

concentr8.9a.o destes (ons nos cristais, e a tabela IImostra somente a concentr8.91o de

ions OCN- isolados na matriz. No entanto, a concentra91o total destes ions deve ser

ainda maior. Com os val ores obtidos podemos ter uma ideia da alta concentr8.91o de

impurezas nlo intencionais de OCN- introduzidas nos cristais de KCI devido a
dopagem com KCN.

Conforme citado anteriormente, as bandas de absor~1o no IV (a temperaiura

ambiente) dos ions C"'N" e OCN nos cristais de KCI com dopagem dupla de y'bCl3 e

KCN, nlo apresentaram mudan9as na sua forma devido a presen~a do ion Yb2+ na

matriz. 0 mesmo nao pode ser dito sobre 0 espectro de absor91o no UV-VIS do ion

)'b2+ nestes cristais.

Nos cristais de KCl com dopagem dupla de YbCl3 e KCN, observamos 0

surgimento de novas bandas de absor9ao no espectro VIS-UV, superpostas as bandas



do Yb2+ vistas na figtn"a17. 0 aparecimento destas novas bandas gera runa color~ilo

Na figw'a 20 silo mostrados os espectros de absor~ilo a temperatura ambiente,

para tr~s cristais que apresentam a mesma concentra~ilo nominal de KCN (1%) e

concentr~6es nominais diferentes de YbC13 (1; 0,5; e 0,1%). Os espectros foram

obtidos com arnostras de diferentes espessuras, e sofreram run deslocanlento

diferenciado nos seus eixos verticais para facilitar a compara~{lo.
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KCl + 1%YbCI3 + 1% KCN (-), KCI + 0,5 %YbCI3 + 1% KCN (- - -), e KCI + 0,1

% YbCl3 + 1% KCN (----).



Por meio da compar~no entre as figuras 17 e 20 vem<.''3que nos cristais com

dopagem dupla de \'bCI3 e KCN, surge no espectro lUua band~, de absor~no em torno

de 290 om, e wua outra banda bastante larga superposta as absor~oes conhecidas do
n..2+Y u em 376 e 337 nm.

Para os cristais de KCI+ 1% KCN+0,5% YbCl3 e KCl+ 1% KCN+O,1% YbCI3,

entre os quais a varia~ao na concentra.~a.o de CN e pequena (tabela II), a razAo entre os

coeficientes de absor~no das bandas do 11>2+com os das novas bandas e diretamente

proporcional a concentra~no de YbCl3 nas amostras. Ou seja, no cristal com maior

concentr~llo de 1'bC13 (0,5%) as bandas do 11>2+sllo bem mais intensas que as novas

bandas, enquanto que, no cristal com concentra~a.o menor de 11>C13 (0,1%) essa

diferen~a de intensidades nllo e ta.o marcante.

Como os val ores nominais de concentra9Ao de ions Yb2+ nos cristais estilo

sujeitos a elTOS,e nno dispomos de nenhum metodo para medir essas concen~Oes,

optamos por encontrar a rela~llo entre os coeficientes de absor~llo das bandas das

impurezas nos diferentes cristais. Os val ores de coeficiente de absor~Ao para as

bandas das regioes VIS e UV, obtidos para tres bandas do Yb2+ e para a nova banda em

420 om em diferentes cristais, sllo graficados na figura 2l.

Vemos que nos cristais com dopagem dupla de KCN e YbCI3, onde a

cOllcentra9110de 11>2+e menor (0,1% e 0,5%) e a concentra~llo de CN e maior (tabela

II), 0 coeficiente de absor~llo da nova banda em 420 nm e compara-vel ao coeficiente

de absor~llo da banda cOllhecida do 11>2+em 376 lUll.

Este compotiamento sugere que as novas bandas sejam 0 resultado de algum

tipo de intera~llo entre os defeitos Yb2+, Vc• (vacfillcia cationica compensadora de

carga), CN· e OCN- introduzidos no cristal dm·ante 0 crescimento.

Para podennos nos certificar da validade dessa suposi9110, submetemos as

amostras a diferentes tipos de tratamentos termicos. Por meio de tratamentos termicos,
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Figura 21- Coeficiente de absor~ao para quatro bandas em cristais com

diferentes concentr~oes de YbC13.

o aquecimento do crista! ate uma temperatura pr6xima ao seu ponto de fusao

acarreta numa grande mobilidade dos ions, e portanto numa sep~ao dos

aglomerados de impurezas existentes na amostra Se ap6s este aquecimento 0 crista! for

resfriado rapidamente, os ions de impurezas nAn tem tempo de se aglomerar

novamente. Neste caso, as bandas apresentadas pelo cristal devem ser devidas

principalmente as transi~oes dos ions isolados na ma1riz. Por outro lado, se 0

resfriamento do cristal for feito lentamellte,a torm~ao de aglomerados sera fortemente



favorecida. Assim, as bandas do crista! passarfto a ser, na sua grande maton a,

refmltado das trallsi~oes de ions de impurezas que estfto interagindo com os sellS

vizinhos pr6ximos.

A realiza~fto destes dois tipos de tratamentos t6rmicos nos diversos cristais de

KCI + x%1'bC13 + y%KCN, levou-nos a observ~fto dos efeitos descritos acima.

Aquecendo as amostras a. 900 K pOI' 40 minutos, e em seguida resfriando-as

rapidamente em Nitrogenio Hquido, ha. uma diminui~ilo na intensidade das novas

balldas e wn conseqoente aumento nas bandas conhecidas do Yb2+. Submetendo a

lentamente ate a temperatw'a ambiente (-24 horns), ha. uma recuper~ilo parcial nas

intensidades iniciais das bandas. Na figura 22 sflo mostrados os espectros da amostra

antes e depois dos tratamentos t6rmicos.

fI (\.
'A J \

r...... ).-.)\ "'A-'\ -' j \.- \'.
- \\ (;-<1.: . \ ~:-:--..

'~;~ --- - ~~::"""'-~~
200 300 400 500

Comprimento de onda (nm)

(\

I\
f \

i\ I I
~, I I
:, I( \

, J \

If\\ /i \
1 ~ 3

~

--sam tr:at .• rm ICO

- - com resftiamenlo !lipido
-----com resfllamenlo Ienlo

Figura 22- Espectros de absor~ftodo cristal de KCI + 0,5% YbCl3 + 1% KCN a
temperatura ambiente antes dos tratamentos t6nnicos ( - ), depois do tratamento

t6nnico a 900 K pOl'40 minutos seguido de resfriamento rapido (- - -), e aquecido

novamente a 900 K pOI'40 minutos e resfriado lentamente- 24 horas (------).



Este comportamento de destrui~a.o pOl' meio de resfriamento nlpido e recupera9a.o

ap6s resfriamento lento, fortalece a hip6tese inicial da exist~ncia de intera~ao entre as

Com 0 intuito de tentar descobrir qual a influ~ncia que os Ions CN- e OCN

exercem separadamente na fonlla9a.o destes defeitos acoplados, optamos pelo

crescimento de ill}}novo cristal de KCI dopado com YbCI3 e KOCN. Desta forma,

jillltamente com os ions Yb2+ sa.o introduzidos somente os ions OCN- na matriz de KCI

(conforme pode ser comprovado pelo espectro IV do cristal). No espectro de absor9a.o

UV-\lIS deste crista!, na.o foi observada nenhuma banda nova superposta as bandas do

11>2+.0 espectro nesta regiao e id~tltico ao do crista! de KCI com dopagem simples de

Yb2+, e e mostrado na figura 23.
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Figura. 23- Espectro de absor9~ do cristal de KCI:Yb2+:0CN- a. temperatura



Mesmo depois de um envelhecimento das muoe.1raspOl' luua semana a 473 K 0

espectro 1l~0 sofreu altera~~o. Isto indica que os ions Oc. ~- n~o tem unl papel

fund31llental na fonlla~ilo dos defeitos geradores das novas bandas observadas no

espectro dos cristais de KCI com dopagem dupla de YbCl3 e KCN . Mesmo assim, ndo

pode Sel" excluida a possibilidade do ion OCN- tel' alguma influ~ncia (mesmo que

pequena) no espec1ro, devido a sua proximidade aos ions Yb2+ e CN-.

Assim, ap6s a analise 6ptica deste cristal, foi possivel a atribuiydo da nova

banda de absor~ilo observada nos cristais de KCI + x%YbCl3 + y6AJKCNem tomo de

420 nm, a wna inter~ilo entre os ions de impurezas Yb2+e CN-. Esta nova banda de

absorydo apresenta Wlla estrutura complexa que passa a ser pm'cialmente resolvida

quando a temperatura da 31llostra e abaixada.

Com a diminuiyilo da temperatura do cristal para 100 K, a banda Im"ga de

absoryilo (em t0l110de 420 nm) resultante da inter~ilo Yb2+/CN-, e separada em quatro

bandas de menor largura. centradas em tomo de 361, 397, 427 e 472 1101.Estas posi9CSes

foram obtidas medi31lte 0 ajuste de 5 bandas ganssianas superpostas, sendo que uma

destas bandas corresponde a absoryilo do ion Yb2+ isolado em 3761Ull.

Na figura 24 e mostrado wn espectro parcial de absory~o na temperatura de

100 K pm'a 0 cristal de KCI + 0,5%YbCI3 + l%KCN, com as curvas resultantes deste

ajuste.

Nesta figura, os circulos indic31ll a fonua do espectro de absorydo da 31llOstra

obtido experimentalmente. As linhas tracejadas mostr31ll as cinco bandas ganssianas

que fomecermll 0 melhor ajuste da curva experimental, enquanto que a linha continua

mostra a curva resultmlte da soma das 5 bandas ganssianas.

Estas bmldas result31ltes da interaydo entre os ions Yb2+ e CN- ndo apresentam

nenhwlla estrutura vibrdnica it temperatura de Helio Hquido, ao contrario do que ocorre

pm'a as bandas do Yb2
+ isolado.
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Nafigw-a 25 sao mostrados os espectros de absor~ao a 300 e 100 K (a) e a 5 K

(b, c), para 0 cristal de KCl + 0,5% YbCl3 + 1%KCN. A estrutw-a vibronica que

aparece no espectro a 5 K e igual a observada nos cristais de KCI:Yb2+, e pertence as
bandas em 376, 337, 278, e 270 om do ion Yb2+ isolado. A figura 25a tambem mostra



o
~r0-
O
U).c«

--300K
- - -100 K

200 300 400 500 600
206 em-' r\l ,oo~'(b) Q 5K

(c)
5K

I
206 em"

J~ )~
j I

'~ J j
I /\\J \ ,,'

I
......r

l l l264 272 280 330 360 390



Calculando 0 coeficiente de absor~~o a. 100 K das diversas balldas do crista!

de KCI + 0,5%YbCI3 + l%KCN, antes e depois do tratamento tennico seguido de

resfriamento rapido, observanlos que 0 tratamento tennico fez dobrar 0 coeficiente de

absor9ft.o das balldas c01Tespondentes ~ tral1si9l:Sespennitidas do ion Yb2+ isolado, e

reduziu pela metade os coeficientes das bandas resultalltes da intera9a-o 11>2+/CN-.

Com base nessa rela9ft.o, temos um forte indicio de que existe apellas um ion

11>2+ envolvido no defeito resultante da inter~a.o com 0 CN-. as coeficientes de

absor~ft.o calculados para as diversas bandas sa-oapresentados na tabela ill.

i Iposi~ao da banda I sem trat. temuco com trat. tennico r~o

IA (nm) 0: (em-I) 0:1:':(em-l) 0:1:':/0:~~

198 5,50 10,80 1,96

242 4,51 8,60 1,91

337 0,92 1,87 2,03

376 1,70 3,40 2,00

427 1,33 0,65 0,49

397 1,25 0,60 0,48

Tabela III- Coeficientes de absor~~o para algumas das balldas do cristal de

KCI + 0,5% Y"bClj + 1% KCN, antes e depois do tratamento tennico a. 900 K seguido

de resfriamento nipido ate a temperatura de N2 Hquido.



111.2- Emissao 6ptic-d no visivel

O d· 6' 293031 ~ b 'd . , ds espectros e emlssno ptlca ' . LOran}0 tl Os com os cnstais e:

- KCI + 1% 'YbCI3

- KCI + 1% YbCl3 + 1% KCN

- KCI + 0,5 % YbCl3 + 1% KCN

- KCI + 0,1 % l'OC13 + 1% KCN

- KCl + 1% 11>C13+ 1% KOCN

A excit~£10 6ptica destes cristais foi feita com a utiliza9flo de diferentes fontes

de bombeio, para podermos observar a influencia do comprimento de onda da

A excita9£106ptica do crista! de KCI:Yb2+ com 0 laser de Kript6nio operando

no regime de multilinbas UV (337,5 -356,4 nm) gera a emissflo azul do ion Yb2+, que

possui urn comportamento similar ao observado em outras matrizes1•3,7. 0 espectro de

emiss£10desse cristal para duas temperaturas diferentes e mostrado na figura 26a Na

temperatura ambiente e observada urna (mica banda de emissno, com pica em 428 IUne

largura a. meia altura de 24 nm. Com 0 resfi'iamento da amostra ate 95 K, essa banda

estreita e diminui de intensidade, enquanto que 0 seu pi co e levemente deslocado para

425 nm. Ao lado disso, surge no espectro uma outra banda, com intensidade maior e

centrada em tomo de 395 nm. A 95 K, as bandas em 395 e 425 nm apresentam uma

largura a meia altura de 16 e 14,5 IUnrespectivanlente. Da meSIlla fonna que no crib1al

de NaCI:Yb2+, a banda em 395 IUn (banda I) corresponde a. transi9no permitida na

absoryflo desde 0 estado fimdamenta! A1g ate 0 estado excitado T1u, e a banda em 425

nm (banda II) a transiy£10proibida na absoryno A1g - ~, T2u'

Na figura 26b e mostrado urn diagrama esquemMico dos niveis de energia, onde

sno indicadas as transi9(}es na emissflo.
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Figura 26- (a) Espectros de emissa.o do KCI:Yb2+ para bombeio com 0 laser de

Kr+ em 337,5 -356,4 om, nas temperaturas de 300 e 95 K. (b) Diagrama esquematico

mostrando os ntveis de energia e as transi~6es do ion )'b2+ no KCI.



o deslocamento na posi~!o de pico da banda II com a temperatur~ pode estar

associado a existencia de duas bandas de emissdo ndo resolvidas a partir dos estados

~, T2u• Esse comportamento tambem foi observado para a banda II do Yb2+ no crista!

de SrCl/.

Embora seja observada uma mudan9a na rela9Ro entre as intensidades das

bandas I e IT com a temperatura, a soma das areaB sob eSSaBbandaB pennanece

constante. 1880 indica uma eficiencia qufultica constante para a emissdo azul do ion
2+Yb na matriz de KCI.

A compara~do dos espectros de emissdo do crista! de KCI + 1% 'YbCI3, com os

Na figw'a 27 sllo mostrados os espectros de emissao para 0 cristal de KCI +

0,5% YbCl3 + 1% KCN, nas temperaturas ambiente e de 100 K., para bombeio

multilinhas UV. De forma semelhante ao que foi observado pOl'meio dos espectros de

absor~ao destas amostras, 0 espectro de emissllo tamb6m apresenta 0 surgimento de

uma nova banda.

Pormeio da figura 27, vemos que nos cristais de KCI com dopagem dupla de

Yb2+ e CN-(mais OCN nao intencional), a excit~ao 6ptica com 0 laser de Kript6nio

no UV gera 0 aparecimento de uma nova banda de emissao, deslocada para menores

energias com rel~ao :1fluorescencia azul do ion Yb2+ isolado nessa matriz (bandas I e

A nova banda de emissao aparece no espectro juntamente com a fluorescencia

azul do ion Yb2+ isolado, e possui uma intensidade relativamente maior do que esta.

Nestes cristais, a soma das fu"eas sob as bandas I e IT continua sendo constante

com a temperatura, indicando que a eficiencia qu£ll1ticapermanece constante para a

fluorescencia azul. Logo, nllo existem processos paralelos de perdas de energia para a

fluorescencia dos ions Yb2+ isolados.

A diferenl;a na intensidade relativa entre as bandas I e IT nos espectros das

figuras 26a e 27, deve ser 0 resultado das diferentes concentra~6es de Yb2+ nos dois



cristais. Pelo grat1co da figura 21, vemos que a concentra~a.o de Yb2+ e maior na

amostra com dopagem dupla (KCl + 0,5% YbC13 + 1% KCN) do que na amostra com

dopagem simples ( KCl + 1% 11>CI3). Como resultado disso, na figura 26a (onde a

concentra9~0 de 11>2+e menor) a intensidade da banda Ie bem maior do que a da banda

.II, enquanto que na figura 27 as duas bandas t~m intensidades pr6ximas.
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Figura 27- Espectros de emissao do cristal de KCI + 0,5%YbC13 + l%KCN

para bombeio com 0 laser de Kr+ no UV (337,5-356,4 nm), nas temperaturas de 300 e



Assim" 0 decrescimo na intensidade da banda I com rela9fto a. banda IT

observado na figura 27, e 0 resultado de urna inibi9{1o da banoa I coosada pela maior

concentr8.9fto de 11>2+neste cristal35. A explica9fto deste comportamento esta. no fato da

banda I resultar de Wl1atransi9A.opermitida (T1u ~ A1g), e portanto ser mais suscetivel

a inibi96es coosadas pela concentr8.9A.odo que a banda IT.

Alem de mais intensa, a nova banda e muito mais larga do que a fluorescencia
2+ • .do 11> lsolado. A 300 K, a banda esta. centrada em tomo de 570 urn, e £Ieestende

desde aproximadamente 400 urn ate 800 nm, resultando em urna largura a. meia altura

de 106 mn. Com a diminui9A.oda temperatura, a banda estreita eo £leupico e deslocado

paramenor energia. Conionl1e pode ser visto pelafigtU'a 27, na temperatura de 100 K 0

pi co da banda esta em tomo de 580 nm, e a sua largura a. meia altura e de 86 urn. Alem

disso, e observado 0 £.'Ufgimentode urn outro pico em aproximadamente 500 om.

De forma semelhante no comportamento observado na absor9A.o, 0 espectro de

emissllo do cristal de KCI + 1% 11>C13+ 1% KOCN nfto apresenta a nova banda, e e

identico no do cristal de KCI:l1>2+. Assim, podemos concluir que a nova banda de

emissfto nos cristais de KCI + xOAl YbCl3 + y% KCN tambem surge da intera9fto entre

os ions Yb2+ e CN-, e e urna conseqtlencia da excit8.9A.ooptica das novas bandas

observadas na absor9llo (fig. 20). Uma comproV8.911oinicial desse fato e obtida por

meio da mudan9a no comprimento de onda do bombeio. Bombeando os cristais de KCl

+ x% YbCI) + yOlo KCN com 0 laser de Kl'+ operando em regime de multilinhas violeta

(selecionando a linha em 413,1 urn por meio de Wl1arede de difra9110), a excita9110do

defeito Yb2+/CN- e mais eficiente e a nova banda de emissao passa a ser mais intensa.

Por outro lado, 0 coeficiente de absor9{1o para 0 ion 11>2+isolado e muito

pequeno para esse novo bombeio (ver fig. 17), e a fluorescencia azul deste {on passa a

ser muito fi'aca e difIcil de observar.

Mudando 0 bombeio para urn comprimento de onda ainda maior, US811doa liuha

em 488 urn do laser de Argonio, n{1oe observada nenhuma emissllo do Yb2+ isolado,

enquanto que 0 defeito \1>2+/CN-continua emitindo.



Aplicando 0 mesmo procedimento adotado na an:ilise dos espectros de

absor~ao, coletamos a fluo1'escencia dOBcristais de KCl + x% \'bCl3 + yOlo KCN antes

e depois destes terem sido submetidos a tratamentos tennicos. Os t1'atamentos foram os

mesmos 1'ealizados nas amostras usadas nas medidas de absor~{1o, e descritos no item

anterior,ou seja: aquecimento a 900 K pOl'40 minutos seguido de resfi'iamento rapido

ate a temperatura de N2 Hquido, e novo aquecimento a mesma temperatura e durante 0

mesmo periodo de tempo seguido de resfriamento lento (- 24 ho1'as). 0 comportamento

apresentado pelas balldas de emiss{1o ap6s esses tratanlentos tennicos, e igual ao

apresentado pel as bandas de absor~40. Depois do 1'esfriamento rapido, a intensidade

da banda la1'ga de emiss40 do defeito \'b2+/CN- diminui, enquanto que a iutensidade da

emissao azul do Yb2+ isolado aumenta. Aquecendo novamente a amostra e em seguida

resfriando-a lentamente, as bandas recuperam parcialmente as suas intensidades

iuiciais.

Na figura 28 sao mostrados os espectros de emissao a 300 K para 0 cristal de

KCl + 0,5% YbCl3 + 1% KCN, antes e depois do tratamento tennico seguido de

resfriamento rapido. A exci~ao do cristal foi feita com 0 laser de Kriptonio em

413,1 urn. Confonue foi dito anterionneute, para este comprimento de onda de bombeio

a emiss40 azul do ion \'b2+ isolado e pouco intensa, devido ao pequeno coeficiente de

absor~40. Este fato, associado ao grande coeficiente de absor~ao para as bandas

resultantes da intera~ao entre os ions \'b2+ e CN-, faz com que no espectro de emissao

do cristal antes do tratamento tenuico seja obse1'vada somente a banda resultante da

excita~ao do defeito Yb2+iCN-. Com 0 aquecimento da anlOstra seguido de resfi'ianlento

rapido, pal1e dos defeitos \'b2+/CN- s40 desagregados e passa a ser observada, ainda

que com pequena intensidade, a banda n do yl1+ isolado em 428 nm.

Alem desse compol1amento apresentado ap6s 0 tratamento tennico seguido de

resfriamento rapido, observamos ainda um deslocamento para maior energia na

posi~40 do pico da banda de emiss40 resultante da intera~40 entre os ions Yb2
+ e CN.
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Figura 28- Espectros de ernissao a temperatura ambiente do crista! de KCl +

0,5% ·YbCI3+ 1%KCN serntratamento termico (- - -), e ap6s ter sido subrnetido a urn

tratamento termico por 40 rninutos a 900 K seguido de resfriamento rapido ate a

ap6s 0 aquecimento da amostra seguido de resfriamento rapido, 0 pica sofreu urn

deslocamento para 565 om. Logo, podemos concluir que a dirninui~a.ona concen~ao

dos compostos formados pela intera~ao entre as impurezas leva a este deslocamento.



de KCN aproximadamente constante, 0 pico da banda desloca para menor energia com

o aIllllento na concentra~ao de Yb2+.

Tambem e importante observar que apesar da vari~ao na intensidOOe e

posi~~ de pico da banda, a largura total a meia altura se mantem constante depois dos

tratamentos termicos.

A varia~ao no comprimento de onda do bombeio tambem muda a posi~do de

pica da banda larga de emissao do defeito 11l~/CN-.Na figura 29 sao apresentOOos os

espectros de emissao a temperatura ambiente de wna mesma anlostra do cristal de KCl

+ 0,5% I'bC13 + 1% KCN, resultantes de trBs comprimentos de onda de bombeio

diferentes. Para permitir uma melhor visualiz~~ das bandas, os eixos verticais das

figuras nao est~ em wna mesma escala. Portanto, a figura 29 ndo permite a

comp~~ entre as intensidades das emissoes para os diferentes comprimentos de

onda de excita~ao.

Pela figura 29 vemos que para os bombeios feitos com 0 laser de Kript6nio nos

regimes de multilinhas UV e em 413,1 nm, na.o houve vari~~ na posi~do de pica nem

na largura total da banda. Porem, quando 0 bombeio foi feito em 488 nm a banda

deslocou sensivel1llente para menores energias, e sofreu run alargamento. Esse

comprimento de onda corresponde em posi~tlo a cauda da primeira banda de absor~ao

do defeito 1'b2+/CN-, e gera wna fluorescBncia mais fi·aca.

POl'outro 1000, e importante notar que para os diferentes bombeios, a banda ndo

e si1lletrica com rela~ao ao £leupica, ou seja, nao possui wn perfil gaussiano. Este

comportamento sugere que a banda de emissao observada seja 0 resultooo da

superposi~do de varias bandas de emissao ndo resolvidas, de forma semelhante ao

observado no espectro de absor~ao dos cristais

A variaitao na temperatura da amostra tambem causa mudan~as na intensidOOe e

na posi~ao da banda de emiss~. 0 c01llportamento da emissao com a temperatura, para

diferentes bombeios, pode ser observado por meio das figuras 27 e 30.
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o compol1amento da intensidade de pica da banda com a temperatura. tamb6m

6 semelhante para os diferentes comprimentos de onda de bombeio. Os gnillcos da

figura 31 Illostram os valores de intensidade de emissA.o no pi co da banda para os

bombeios em 413,11Ull e em 488 nm.

0._ -----0 ..............

'0

Figura 31- Graftco da intensidade de pica da emisslo em :fun~lo da temperatura.

para os bombeios em: (a) 413,1, e (b) 488 nm.

Para estes dois bombeios, a intensidade de pice>da banda sofre tml acr6scimo

inicial com 0 abaixamento da temperatura,. e em seguida pass a a diminuir

sensivelmente. No entanto, a temperatura que fomece a maior intensidade de pico da

euUssA.oe diferente para os diferentes comprimentos de onda de excita~A.o.

"'..'."-:'..~."''''.'-'''-!
,. ,



Estas propriedades apresentadas pela fluorescencia de nfto apresentar mn perfil

gaussiano, sofi'er deslocamento na posi~fto de pica com a varia~do da temperatura e

com a mudan~a do comprimento de onda do bombeio, sugerem que 0 espectro de

emissdo seja 0 resultado da composi~do de varias bandas resultantes das transi~6es de

diferentes defeitos. Um comportamento similar foi encontrado na absor~do (figura 24),

onde a banda resultante era mna composi~fto de diversas bandas.

A superposi~do dos eflpectros de emissdo referentes aos diferentes

comprimentos de onda de excit~fto coletados a mesma temperatw'a de 100 K, e
apresentada na figw'a 32. Os espectros mostrados nef.1a figw-a tiveram as suas

intensidade de pica igualadas para facilitar a compar~do. Conforme ja foi discutido

anteriormente, a excita~fto com comprimentos de onda diferentes causa grandes

mudan~as na intensidade da emissfto dos cristais.

Por meio da figw-a 32, podemos observar que a banda de menor intensidade da

emissfto gerada pela excit~fto em 488 nm, se encontra em mna posi~fto pr6xima as
posi~6es das bandas de maior intensidade (..•.585 nm) das emiss6es geradas pelos

outros bombeios, refor~ando a hip6tese da existoocia de varias bandas de emissfto

superpostas.

Este compot1amento de deslocamento na posi~fto de pica da banda de emissdo

com a vari~do na concentra~fto e no comprimento de onda da excit~do, poderia ser

explicado pela existencia de diferentes complexos envolvendo os ions de impurezas no

cristal. Ou seja, as novas bandas seriam 0 resultado das transi~6es do ion Yb.2+em

diferentes simetrias locais da rede. Estas diferentes simetrias podem ser geradas pela

proximidade do ion 1'b2+ a wn ou varios ions CN". Uma outra possibilidade seria a

proximidade entre pares de defeitos 1'b.2+/CN-.

Alem disso, os ions GCN- existentes em grande quantidade nos cristais tambem

podem estar contribuindo de algwlla maneira para a fonlla~do destes complexos.
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Figura 32- Superposi~ao dos espectros de emissao do cristal de KCI +

0,5%YbCI3 + lO/oKCN a temperatw-a de 100 K, para tres comprimentos de onda de

responsaveis pelas novas bandas de absor~ao e emissao, a sua proximidade aos ions

Yb2+ e CN- pode causar wna mudan~a na energia da transi~ao do defeito Yb.2+/CN,

devido a wna mudan~a na simetria local da rede.

Deve ser ainda salientado wn outro importante comportamento da fluorescencia

resultante da intera~ao entre os ions Yb2+ e CN-. Ao contrario do que e observado para



a fluoresc~ncia azul do ion \1>2+ isolado, a intensidade total da emiss£io amarela

resultante da inter3.9do entre os ions Yb2+ e CN varia com a temperatura. A figura 33

mOf.1raum grafico da intensidade integrada da emissft.o amarela obtida para diferentes

temperaturas com os bombeios em 413,1 e 488 llDl .
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Figura 33- Intensidade integrada de emissao em fim9110 da temperatura para a

fluoresc~ncia do defeito Yb2+/CN- no cristal de KCI + O,5%YbCI3 + 1%KCN, com

bombeio em 413,1 e em 488 nm.



Com 0 decrescimo da temper~ e observada urna diminui~tlona intensidade

integrada da emisstlo. Comopode ser visto do grMico, para a excita~tloem 413,1 nm a

intensidade da emisstlo pennanece aproximadamente constante na faixa de temperatura

entre 300 e 170 K Para temperaturas abaixo de 170 K, a intensidade de emisstlo

decresce rapidamente.

Para a excita~tloem 488 mn 0 comportamentoe urn pouco diferente. Existe urn

acrescimo inicial na intensidade integrada da emisstlo com a diminui~tlo da

temperatura. No entanto, este acrescimo tambem e seguido de run decrescimo

pronunciado para temperaturas menores.

Portanto, podemos concluir que a eficiencia qufintica desta emisstlo ntlo

pennanece constante com a varia~tlo da temperatur~ indicando a exist~ncia de algwn

pmcesso de desexcita~tlontlo radiativa. Esta perda de radi~tlo pode ser resultante do

processo de transferencia de energia de exci~tlo envolvendo os ions Yb2+ e CN-, que

sera discutido no item III.4.



111.3- Espectros de excita~aopara a emissao visivel

Confonne discutido nos {tens anteriores, a analise dos resultados obtidos por

meio dos espectros de absor~ilo e emissa.o 6pticas dos diversos cristais, leva a crer

que as novas bandas observadas nestes espectros para os cristais de KCI com dopagem

dupla de YbCl3 e KCN, surgem da intera~a.o entre estes ions na matriz. Assim, a

obten~a.o dos espectros de excit~ilo para a conbecida emissilo azul do ion Yb2+ e para

a nova emissa.o amarela, pode contribuir de foona a complementm" estes resultados31•

Para fazer uma compara~ilo eficiente entre os espectros de excitR9ilo para as

fluorescencias azul e 31llarela, for31ll usados os cristais de KCI + 1% YbCl3 e KCI +

0,5% YbCl3 + 1% KCN.

A figura 34 mostra os espectros de exci~a.o para a emissilo azul do ion Yb2+

no cristal de KCI + 1%YbCI3, iis temperatw-as de 300 e 100 K

Comparando as figw"as 34 e 17, vemos que 0 espectro de exci~a.o para esta

emissllo segue a fotma das bandas de absor~a.o do ion Yb2+ isolado com picos em 337

e 376 nm. Portanto, a emissilo azul do Yb2+ no cristal de KCI pode ser atribuida

exclusivmnente a excita~llo destas duas bandas de absor~a.o.

Com 0 cristal de KCI + 0,5% i'bC13 + 1% KCN, fot"31llcolhidos separad31llente

os espectros de excita~a.o para as emissOes azul e amarela. Os espectros obtidos para a

emissllo azul em 300 e 100 K silo mostrados na figura 35.

Vemos da compm"a~ilo entre as t1gw"as34 e 35, que embora a dopagem dupla

do crista! tenha introduzido novas bandas no espectro de absor~ilo, a emissilo azul do

i'b2+ isolado continua sendo devida exclusivanlente a excitR9ilo das bmldas de

absor~llo deste ion em 337 e 376 run.
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Figura 34- Espectros de exci~1o para a luminescancia amI do KCI + 1%

YbCI3, a) T = 300 K, e b) T = 100 K.
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Figm-a.35- Espectros de exci~1o para a lmninesdncia amI do KCI + 0,5%

YbC13 + 1% KCN, a) T = 300 K, e b) T = 100 K.



Para a emiss4.o amarela do cristal de KCI + 0,5%YbCI3 + 1% KCN, os

eb'Pectros de excita~4.0 s4.0mostrados na figura 36. A compara~llo entre as figura 24 e

36 mostra que os espectros de excita9110para a emissa.o de banda larga seguem a fonna

das novas bandas de absor9110. AMm disso, os vales existentes nos espectros de

excita.9a.o se encontram exatamente nas posi90es das bandas de absor9a.o do ion Yb2+

isolado em 337 e 376 nm, comprovando que a nova banda de emissa.o e gerada

exclusivamente pela exci~a.o das novas bandas de absor9ao.

Esses resultados mostram que as emissOes azul e amarela do cristal de KCI +

XOAlYbCl3+ y6AlKCN,possuem diferentes canais de excita9a.o e de lwninescancia, e

fortalecem a ideia da existancia de ions Yb2+ isolados j1.Ultamente com defeitos

fonnados pelo acoplamento entre ions Yb2+ e CN- nestes cristais .

....--~ 300 K.
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Figura 36- Espectros de exci~ao para a lwninescancia amarela do KCl + 0,5

% YbC13 + 1% KCN, a) T= 300 K, e b) T= 100 K.



111.4- Tempo de decaimento da luminescencia no visfvel

KCI + xO~ YbCl3 e KCI + xO/o YbCl3 + YOlO KCN, foram realizadas para diferentes

temperaturas e comprimentos de onda de bombeio. Antes de cada s6rie de medidas, 0

sistema era otimizado a fim de obter 0 menor tempo de resposta possivel. A

verifica~a.odesta otimiza~a.oera feita medindo 0 tempo de corte do laser de bombeio.

Urn grMico tipico do logarftmo da intensidade contra tempo obtido com 0 laser e
mostrado nafigura 37.0 melhor tempo de resposta do sistema obtido desta maneira foi

10

-..c•..
~
'C

c:
:;,---
01
.Q

20 <10

Tempo (11 s)

Usando os cristais de KCI com dopagens simples de YbCl3 e dupla de YbCl3 e

KCN, obtivemos os tempos de decaimento para a banda II do Yb2+ isolado nas



temperaturas de 300 e 100 K. Estes tempos foram encontrados ser de 270 Jls a. 300 K e

de 1200 Jls a 100 K. 0 logaritmo da intensidade de emissao contra tempo para a banda

II e mostrado 11afigura 38. Para esta banda foi encontrada uma {mica curva de

decaimento com fomla exponencial nas duas temperaturas. Este comportamento e
similar ao observado em matriz de NaCI3.
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Figura 38- Gnifico do logaritmo da intensidade de emissoo contra tempo para a

banda IT do Yb2+ isolado na matriz de KCI, a temperatura de 300 e 100 K, e bombeio

multilinhas Uv.

a banda 1. Este tempo deve ser muito nipido em compar~ao com a resposta do

sistema Confonne citado no item 1 do capitulo I,a banda I do ion Yb2+ no NaCI tern

o nlpido tempo de decaimento da banda I associado ao fato dela ser a imagem

espelhada da primeira banda de absor~ao pennitida por dipolo eletrico, refor~a a ideia



de que essa banda corresponde a transi~a.o T1u -t A1g. POl' OlItto 1000, 0 longo tempo

de decaimento para a banda IT esbi em concordancia com a ;uposi~a.o de que essa

banda seja resultante da emissa.o a partir dos niveis metastaveis Eu e T2u'

Na figura 39 estao graficados os logaritmos das intensidades de emissao contra
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Figura 39- Grafico do logaritmo da intensidade de emiss~o contra tempo para a

emiss~o amarela.. a temperatura de 293 e 100 K, e bombeio em 413,1 nrn.

o tempo de decaimento da banda larga de emiss~o do defeito Y'b2+/CN" foi

encontrado ser fortemente influenciado pel a temperatura. Alem disso, em temperaturas

abaixo de 170 K, a curva de decaimento n~o segue 0 comportamento de uma (mica



exponencial. Vemos da figw"a 39, que a. 293 K a curva de decaimento segue 0

comportamento de wna exponencial, enquanto que, a. 100 K a curva apresenta urn

comportamento complexo, composto por duas exponenciais.

Uma explica~Ao para este comportamento poderia ser dada considerando 0 fato

da banda larga de emissAo ser composta por varias bandas. No item 2 do capitulo Ill,

haviamos discutido a possibilidade da emissa.o de banda larga nos cristais de KCl com

dopagem dupla de 11>C13 e KCN resultar de transi~oes do ion 11>2+em diferentes

simetrias locais de rede. Estas diferentes simetrias seriam causadas pela forma~a.o de

diferentes tipos de complexos envolvendo os ions Yb2+ e CN-. Desta forma, 0 tempo de

decaimento medido pode ser 0 resultado da composi~Ao dos tempos de decaimento

para as diferentes bandas.

Na tabela IV sa.o apresentados os valores de tempo de decaimento de emissAo

obtidos para diferentes temperaturas das amostras, e na figura 40 sa.o graficados eases

valores em fun~a.oda temperatura.

293

263

218

171

56 ± 3

73 ± 4

140 ± 7

315 ± 16

Tabela IV- Tempos de decaimento da emissa.o amarela para diferentes

temperaturas.
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Figura 40- Gnwco dos valores de tempo de decaimento da lwninescencia

amarela em fun~ao da temperatura.

111.5- Ernissao vibracional do CN- em torno de 4,8 J.1rn

emissao vibracional do ion molecular CN", por meio da transferencia de energia e-v

desde defeitos vizinhos excitados 6pticamente.

Assim, 0 fato de terem sido detectadas novas bandas de absor~ao e emissao

visivel nos cristais de KCI + x% YbCI] + y}'oKeN, atribuidas ao acoplamento entre os

ions Yb2+ e C'N", levou-nos as tentativas de verificar se este acoplamento tambem

Bombeando 0 crista! na absor~ao do defeito Yb2+/CN"com 0 laser de Kript6nio

em 413.1 om foi possivel observar. alem da emissao visivel em tomo de 570 om, a



Na figw"a 41 s~o mostrados os espectros de emiss~ para 0 crista! de KCI +

0,5% YbCl3 + l%KCN nas temperatw1l.Sde 300 e 100 K

Numero de onda (em - 1 )

2200 2150 2100 2050 2000 1950

- - - 300 K

--100 K

,./

I
I

}

4600 4800 5000 5200
Com primento de onda (nm)

YbCl3 + 1% KCN sob bombeio do laser de Kriptdnio em 413,lmn, a. 300 K (- - -)

e a. 100K(-).

A temperatura ambiente, a transfer8ncia de energia v-v e mais efetiva, e a rnaior

parte da ernissoo ocorre na transi~a.o 1~O dos ions CN- isolados, gerando urn espectro

a!argado devido as transi~()es na.o resolvidas de urn rotor quase livre.



Com a diminui~do da temperatura, a transferencia v-v passa a ser menos

eficiente e a maior parte da intensidade de emissao e devida ~s transi~oes v-+v-1 do

CN- acoplado ao ion 1'1>2+.0 e~ectro passa a consistir de uma serie de balldas mais

e~•.ll"eitas devido ao alinhamento orientacional do defeito acoplado. A banda mais alta e

separada em dois picos centrados em tomo de 2088 e 2070 cm-l. 0 pico em 2088 cm-l

coincide em posi9{10com a emiss{1odo CN- isolado citada na literatw"a13.

A temperatw"a de 100 K podem ser vistos quatro pequenos maximos no lado de

menor energia do espectro, separados pOl' uma energia de 25 cm-!, que cOlTesponde ao

valor da anarmonicidade descrita pelo potencial de Morse!6. Somalldo sucessivamente

lUna energia LlE = 25 cm-l a serie fonnada pelos quatro pequenos maximos,

encontramos as prov8.veis posi~oes das demais transi~oes v-+v-1 do ion Yb2+

acoplado. £Stas posi~oes se encontram assinaladas na figw-a.

Como podemos observar, nenhuma dessas posi90es coincide com 0 pico em

2070 cm-!, mas existe lUna coincidencia com 0 pica em 2088 cm-l. Este comp0l1amento

sugere que 0 pica em 2088 cm-l perten~a ao ion CN- acoplado e n{1oao isolado.

No entanto, s6 e possivel fazer uma COITetaidentifica~{1o das transi~oes dos

diferentes defeitos pOl' meio da compar~{1o entre os espectros de emissdo e de

ressonllncia Raman a. temperatw"a de Helio Hquido. AIem disso, as amostras devem ser

dopadas com baixas concentra~oes de CN- e ndo devem conteI' fons OCN-, lUna vez que

estes ions podem inibir a emiss{1ovibracional do CN- (por meio de transferencia v-v

em altas temperaturas). Na temperatura de Helio Hquido, as linhas devem aparecer de

forma mais resolvida no espectro de emiss{1o, e a suas posi~oes de pico poderdo ser

encontradas com maior precis{1o. POl' outro lado, os espectros de ressonflncia Raman

podem ajudar a identificar as trallsi90es do CN- acoplado e dar uma ideia sobre a

popula~do relativa dos niveis_

A intensidade da emiss{1ovibracional do CN- em tomo de 4,8 I-Ull no cristal de

KCI + 0,5% YbCl3 +- 1% KCN foi vista ser fOl1emente dependente da temperatw"a da

amostra. Na figlU"a42 e mostrado um grMico da intensidade integrada desta emiss{1oem

:filll~{10da temperahu'a.
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Figura 42- Intensidade integrada da emissao vibracional do ion CN- em fun93.0

da temperatura

A grande diminui~ao na intensidade de emissao com 0 aumento da temperatura

pode ser causada por urn aumento na transferencia v - v desde os ions CN- acoplados,

para os ions OCN" que existem em grande quantidade no cristal. Estes ions relaxam nao

rOOiativamente atraves dos mnons da rede via niveis intermediarios de energia. e desta

forma podem causar uma inibi~ao da emissao do CN- en tomo de 4,8 JlIIl. Por outro

1000, comparando as figura.~ 42 e 33 vemos que a emissao do CN" aumenta com a

diminui9ao da temperatura, enquanto que a emissao visivel do defeito "Y'b2+/CN-



resultante de wna maior transferencia de energia e - ventre os ions em temperaturas

mais baixas, que resulta nwn allmento da intensidade da emissfio vibracionaI.

o fato das nossas amostras conterem wna aIta concentra~ao de impurezas CN- e

OCN-, nao permitiu que fosse feita wna correta identific~ao do espectro de emissao

vibracional do CN-, obtido por meio da excit~ao das bandas de absor~ao do Ion Yb2+

perturbado no UV. No entanto, e importante ressaltar a importancia da observ~ao

desta emissao na comprov~ao da existencia de defeitos resultantes do acoplamento

entre os ions Yb2+ e CN- na matriz de KCI.

111.6- Ganlto optico para a fluorescencia elll 570 om

Os resultados obtidos por meto de medidas de amplifica~oo da radi~oo

realizadas com 0 cristal de KCI + 0,5% YbC13 + 1%KCN, revelaram que 0 defeito

Yb2+/CN- e wn promissor meio ativo para laser de estado s6lido operando a
temperatura ambiente31. 0 coeficiente de ganllOapresentado por esse cristal na emissoo

em 570 om, e da ordem do valor estimado para a Alexandrit~ em 700 om, com wna

inversAo de popul~oo ideal de 1000.10.

Na reali~Ao das medidas foi utilizado 0 metodo descrito no item 5 do

capitulo ll, com 0 bombeio do cristal sendo feito com 0 laser de Kriptdnio operando

em regime de multilinhas violeta. Esse bombeio foi escolhido por gerar wna maior

intensidade de emissAo em tomo de 570 om.

A intensidade de emissAo em fun~ao do comprimento do volwne excitado, foi

obtida para tres potencias diferentes do la.~er (1,O~ 0,8~ 0,6 W). Estes valores

correspondem a potencia na safda do laser operando em regime de muItilinhas violeta.

Usando os valores de potencia medidos na posi~Ao da amostra e 0 valor calculado

para a area ilwninada do cristal, foi possivel encontrar a densidade de potencia do

bombeio sobre a amostra. A area do crista! ilwninada pelo feixe de bombeio foi

calculada usando a largura conhecida do feixe que sai da lente ciHndrica (1,2 em), e a

altura do feixe no cristal obtida por meio de uma extrapola~Ao (0,01 em). Assim, fonon



encontrados os val ores de 1,35; 1,3 e 1,2 W/cm2 para as tres densidades de potencia

do feixe de excita~~o sobre 0 cristal.

Na, figura 43 e mostrada a vari~ao na intensidade da luz detectada como

fiJn9{lo do comprimento do volume excitado, para as tr~s diferentes densidades de

pot8ncia de bombeio. Os simbolos correspondem aos valores de intensidade medidos

experimentalmente, e as hnhas stlo 0 resultado do ajuste dos pontos experimentais feito

.-.. 10-
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Figura 43- Gnifico da dependencia da intensidade de emissllo com 0

comprimento da regia<>excitada para ires densidades de potencia diferentes. As linhas

coniinuas silo 0 resultado do ~iuste dos pontos experimentais feito por meio da eq. 10.



Os valores de IsA e de g encontrados tambem sao mosirados na figura. Para a

faixa de densidades de pot~ncias de bombeio utilizada, 0 ganho medido variou

linemmente entre 0,18 e 0,59 cm"l.

Confonne discutido anteriormente no item 6 do capitulo II, 0 metodo de medida

de ganbo usado e mais simples do que os metodos que utilizam cavidade 6ptica, e a sua

util~llo fomece mais rapidamente wna ideia da potencialidade laser do material.

Assim, os resultados apresentados por estas primeiras medidas, tomam 0

defeito Yb2+ fCN" em KCI wn promissor candidato a meio ativo para laser de estado

s6lido operando a temperatura ambiente.

A detemlin~llo experimental de outros parfunetros de interesse pm-a. a ~llo

laser requer 0 conhecimento previo de algumas caracteristicas do material38•39. Urn

exemplo tipico e a detennina91lo do valor limite gL para 0 ganho. Para wn sistema de

dois niveis, 0 gmlho pode ser escrito como:

onde a21 e a sec~8.0 de choque pat'a a erniss8.0, e ~ e ~ S8.0as popul8.9oes dos niveis

2 e 1 com degeneresc~ncias g2' e gl'. Para intensidades de ilumin8.98.010 ou mais vezes

maiores do que a intensidade de satura~8.0, ~ =0 e

Nestas intensidades de ilumin8.98.o, a densidade de inversllo pode ser asswnida

aproximadamente igual a concentf8.9llo de centros ativos na amostra. A quantidade de

defeitos Yb2+ ICN" nao e conhecida.
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onde n e 0 indice de refraya.o do material, 'I:::p e 0 tempo de vida puramente radiativo da

luminescklcia e ~v a meia largura da banda de emissa.o. 0 tempo de vida 'I:::p e
relacionado com 0 tempo de vida medido da luminesc~ncia 'I: por:

Novamente aqui, a quantidade TJ (efici~ncia qufultica da trans iya.o) na.o e conhecida.

Com isso, a determinaya.o do valor limite para 0 ganho gL na.o e possivel. No entanto,

podemos fazer compara9t'Ses com outros materiais, conforme foi discutido no inicio



CAPITULON

CONCLUSOES



Neste trabalho toi obsetvada pel a primeira vez a intera9:l0 com transferencia

de energia entre os ions Th2+ e CN"no cristal de KCI. Pudemos concluir que a presen9a

de fons moleculares monovalentes CN"na vizinhan9a dos ions 1.'b2+ em cristais de KCI

acmTeta mudmwas nos niveis de energia desses ions, com wn conseqnente

deslocamento na posi9do das suas bandas de absor~:lo e emissdo eletronica. Como

resultado, os espectros de absor9do e emissdo VIS-UV do cristal de KCI com dopagem

dupla de \1i+ e CN", apresentam as bandas resultantes dos defeitos Th2+/CN"

juntamente com as bandas correspondentes aos ions Th2+ que permanecem isolados no

cristal.

Foi possivel atribuir estas novas bandas ao ion Th2+ perturbado pelo ion CN",

pOl'meio da compar~ao entre os espectros de cristais de KCI crescidos com dopagem

simples de YbCl!, e dupla de ·YbC13 e KCN. Observamos que embora a dopagem com

KCN introduza na matriz ions OCN" de forma nao intencional, estes ions nao sao os

principais responsaveis pelas novas bandas de absor~do e emissao que surgem nos

espectros dos cristais de KCl + KCN + ThCl]. Esta afirm~ao ests. baseada no fate do

cristal de KCl com dopagem dupla de YbCl] e KOCN nao tel' apresentado nenhuma

mudan~a nas bandas de absor~ao e emissao do ion Yb2+, mesmo apos ter sido realizado

um envelhecimento da amostra a 473 K pOl'uma semana. Ao contrario do que ocorre na

dopagem com KCN, na dopagem feita com KOCN so sao introduzidos ions OCN" na

matriz. A comprov~ao desta atlrm~ao foi obtida pOl' meio do espectro de absor~ao

do cristal no infravermelho, onde so foi observada a absor~ao dos ions OCN".

A analise do comportamento dos espectros de absor~lo e emissao apresentados

pelas amostras de KCl + xO/o"Y'bCl3+ y4lIoKCNsubmetidas a diferentes tratamentos

termicos, veio a fortalecer a hip6tese de que a intera9ao entre os fons \1i+ e CN" e

responss.vel pelas novas bandas observadas no crista!. Par outro lado, a grande

diferen~a existente entre os espectros de excit3.9M para a emisslo azul do ion )"b2+ e

para a nova banda larga de emisslo em tomo de 570 run, tambem mostrou que estas

emissOes possuem diferentes canais de decaimento.



o deslocamento da posi~fto de pi co da banda larga de emissfto com a varia~fto

fia concentra~fto das impurezas e no comprimento de onda d i excita~fto, indica a

exist~ncia de defeitos em diferentes simetrias locais da rede contribuindo para a

emissflo. Devido ao fato da dopagem miiltipla com YbCI3 e KCN introduzir WI grande

niimero de impw'ezas diferentes no cristal, existe a possibilidade da formayflo de

diversos tipos de aglomerados_ &"1es diferentes agIomerados envolvendo os ions de

impw'ezas 1"1>2+,CN-, OCN- e a vacfulcia compensadora de carga podem ser

responsaveis pel as diferentes simetrias locais da rede. Embora 0 (on OCN- nfto tenha

lUllpapel principal na formayfto dos defeitos que geram as novas bandas de absoryfto e

emissflo, a sua proximidade ao defeito 1"1>2+fCN- pode estar mudando levemente as

energias das transiy6es deate.

A observ~oo da emissoo vibracional do ion CN- em tomo de 4,8 ~, obtida

por meio da excit~ao (em 413,1 run) das novas bandas de absoryM, comprova

definitivamente a existencia de interayao com transferencia de energia entre os ions

Yb2+ e CN- no cristal de KCl. Esta inte~flo ainda nao havia sido observada entre ions

de terras raras e ions moleculares CN-. Da mesma forma que no caso do centro

FH(CN-) 0 processo de transferencia de energia ocorre durante 0 ciclo 6ptico, quando a

energia eletronica de excit~ao do defeito Yb2+ e transferida para energia vibracional

do defeito CN- vizinho, com subsequente emissao desse em tomo de 4,8 J..lIIl.

o fato da emissao do defeito y02+/CN- em 570 run nao apresentar lUlla

eficiencia qufUltica constante com a temperatura, pode ser resultado de uma maior

transferSncia de energia de excitayB.o e-v desde 0 )'02+ para 0 CN- vizinho com a

diminuiyfto da temperatura. Conforme citado no item 3 do capitulo I, 0 processo de

transferencia de energia e-v ocorre durante a emissB.oeletronica. Portanto, urn aumento

na transferencia de energia e-v, tern como conseqOencia urna diminuiyB.o na emissao

eletronica. Este possivel aumento na transferSncia de energia, esta em concordftncia

com 0 aumento na intensidade da emiss{lo do CN- com 0 abaixamento da temperatura.

Por outro lado, existe a possibilidade da emissao do eN em a1tas temperaturas estar



sendo inibida pela tram,1erencia de energia v-v desde os ions CN- acoplados para os

fons OCN-, que relaxam nno radiativamente atraves de fonons da rede.

Finalmente, resultados ineditos da amplifica~no da radia~no para a emissao

visfvel em torno de 570 nm, revelam a potencialidade do cristal de KCI + 0,5 %YbCI3

+ 1%KCN para a utiliza~llo como meio ativo para laser de estado s6lido operando a
temperatura ambiente.

Os resultados apresentados nesta tese foram divulgados na "XU International

Conference in humlating Materials (Nordkirchen - Gennany)" realizada em 1992, e na

"International Conference on Luminescence (Connecticut - USA)" realizada em 1993.

AIem disso, dois artigos ja. foranl aceitos para publica~no nos peri6dicos "Journal of

Luminescence" e "Physica of Status Solidi", e wn terceiro artigo foi submetido a

"Applied Physics Letters".

A importfulcia do presente trabalho despertou 0 interesse do grupo do Prof

Fritz LUty que j a. come/t0u a trabalhar com algwnas das nossas amostras, bem como

com amostras crescidas pOl' eles pr6prios, nas quais nao estao presentes impurezas

OCN-.



CAPITULO V

SUGESTOESPARATRABALHOSFUTUROS



Para a completa caracteriza~no do defeito Yb2+/CN" na matriz de KCI, ainda e
necessQria a realizaydo de algWlSexperimentos que serdo descritos it seguir.

Como urn primeiro passo e sugerida a obten~ao de cristais dopados s6 com as

impurezas Yb2+ e CN", Somente. pOl' meio do estudo destes cristais poderemos

comprovar se os ions OeN- exercem algmna influencia, mesmo que pequena, sobre as

novas bandas observadas nos cristais de KCI + t'/o YbCl3 + f~ KCN.

Alem disso, seria necessaria a caracterizacao de cristais livres de OCN" e com

baixas concentr~oes das impurezas Yb2+ e CN' para tentar reduzir os efeitos gerados

pela fonn~ao de aglomerados, Estes aglomerados podem compreender dois ou mais

momos de x'b2+ e CN". Com este procedimento tambem pode ser minimizado 0 efeito

de inte~oes entre vizinhos de msior ordem.

Para uma melhor interpret~llo do processo de trnnsfer~ncia de energla

eletronica-vibracional (e-v) desde 0 defeito Yb2+ para 0 defeito CN"~seria necessaria

a reali~llo de medidas da emissllo vibracional do ion CN" a temperatura de Helio em

cristais com baixa concentr~llo de defeitos CN-. Nov3IIlente as 3IIlOstras devem

apresentar somente as impurezas Yb2+ e CN-~uma vez que os ions OCN- podem causar

mna diminui~a.o indesejavel na intensidade de emissllo dos fons CN", A necessidade da

utiliza~a.o de cristais com baixas concentr~oes de CN- nestes experimentos foi

amplamente discutida no item 3 do capitulo I, A baixa concentra~ao de <--:N-diminui os

processos de tnmsferencia vibraClonal-vibraclOnai (v-v) que resultam em bandas de

emissa.o de defeitos CN- isolados e de isotopos, superpostas a') emissoes do defeito

CN- acoplado.

Somente ap6s a obten~ao de cristais que preencham estes requisitos, podeni ser

feita tuna interpreta.ya.o adequada do espectro de emissao vibracional do defeito C"'N-

acoplado, e do processo de transferencia de energia eletronica-vibracional (e-v). A

complementa~ao deste estudo deve ser feita por meio da compara'rao entre estes

espectros de emissao vibracional e espectros de Ressomlncia Raman.



Um outro ponto, seria a obten~do dos espectros de excita~ao para a emissilo

amarela com a utiliza~ao de diferentes filtros passa-banda.. para tentar explicar 0

deslocamento da fluoresc~ncia com 0 comprimentode onda da emissdo.

Existe ainda a possibilidade de estudar 0 mesmo defeito em outras matrizes de

halogenetos alcalinos.

Para complementar a caracterizayao do cristal como meio ativo para laser, e
sugerida a medi~do da eficiencia quftnticada transi~do, que pode ser feita utilizando a

tecnica de espectroscopia fotoacustica

Comoum ultimo ponto, ndo devemos esquecer 0 grande interesse que existe na

utiliza~ilo destes tipos de centros de defeitos, nos quais existe wna transferencia de

energia, para a obten~do de lasers vibr8nicos. Seria interessante a realizayilo de

medidas de ganho para a emissdo vibracional do CN- em tomo de 4,8 J..llll, a fim de se

ter wna ideia da potencialidade laser do cristal nesta regiilo. A oscilaydo laser nesta

transi~do ja. foi obtida an'aves da excita~ilo dos centros FH(CN-) em algwnas

matrizes14,15. Portanto a descoberta de um acoplamento mais eficiente pode tomar esta

emissdo laser mais interessante.
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