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A explosã:o

Prefacio

ut.ilização de comput.adol....es
micl"ocomput.adoI'es nas últ.imas décadas viabilizou a r'ealização de
trabalhos e pI'ojet.os com alt.a el~iciência. Cada vez mais dependemos
do uso de computadol....es: em ge:r·.al.po:r'em depal-.amo-nos com um rat.Ol'
11mit.ant.e que é a capacidade de al"mazenament.o de int"ol"maçoes• ou

invest.l~am
comput.ado!:'

novas
seja, a nlemol....ia do
~i~abyte/cm 2 ). Assim sendo,

(at.ualment.e
pesquisadores

da ol"dem ue

t..êcnicas novos mat.eriais para obtel" um dispos1t.ivo de

al"mazenament.o de inl'Ol'maçt:5es de acesso dil"et.o com a relação
custo/et"icacia l'avo!:'avelo

Uma das soluçt:5es pal'a esse problema vem sendo
propost.a at.l'avés memóI'ia ótica em CI'istais, que t.em a
capacidade de armazenament.o da ol'dem de t.eI'abyt,e e que consiste da
~eI'ação l'otoqui mica de buracos numa banda de absOI'ção inomo~ênea
desses cl'istais (vidros dopados apropI'iadament.e, CI'istais de

h.alogenet.os alcalinos com cent.l."OS de COI', et.c). Decodit'icando-se
os buracoscomosendo"1"eosnãoburacoscomo"O" ,estesist.ema

de
c6di~obin.áriope!:'miteobt.e!:'amemól.....iaót.ica.A.n~.I-1.1bdo

t.ext..oilust.Y"& est.e !'at.o (1). f:
evident.equehá.umabismoent.reageI'açãoea

implantação
comeI'cialdamemóI'iaótica(emt.eI'mosdeBI'asl1,ainda

encont.I'anl0-nos a n1 vel acadêmico). Exist.em fat.o!:'es 11mit.ant.es:
si~ni!'icat.i vos para est.a viabilização. A memória ot.lca ainda
encont.I'a-se me!:'~uJhada a un~ tempeI'at.uI'a de 4K pa!:'3 al~uns:
mat.e!:'iais (pOI' ~eração t'otoqul mica) t..ambem o problema
:fundaJnent..al "escrever", "le:r·" e "apagar'" não está pOl" cOJnplet.o
solucionado [2]. muito embo!:'a para alguns poucos mat.e!:'iais. que
não ut,ilizam a gel'ação t'ot.oquimica de bu:r·acos:como memória ót.ica,
já esta sendo comeI'cializada.



Com o avanço not.adam~nt.~ r'apido dest.~ r·amo da
ciência (em apl'oximad3m~nt.e wna década "a1'10s mat.~l'iais :fOI'3Jll
e-st.udados po:u'a a g~l"'ação da m~moI'ia ót.ica ~ os pl'oblemas d~ leI'.
e-SCI'ev~I' ~ apago:u' encont.I'am-se em bom ni vel de desenvolviment.o)~ a
1mplant.ação d~st.e tipo de m~mOría será viável t:.- "comput.,ador·es:
aticos" est.a:I'ão s~ndo utilizados dent.:I'o d~ poucas: décadas.



RESUMO

At.I'avés de uma pesquisa sist.emat.ica de linhas de
zeI'o-f'ónon de det'eit.os em Halogenet...os: Alcalinos. pal"a dpllcaçt:ies
de gel-'ação de bUI'acos em bandas de absoI'ção inomogêneas, est.udalllos:
o Cent.I'o

adit...iva
R,

de

paI't.iculaI'ment.e a banda
Halogenet.os Alcalinos.

R, geI'ada pela2

Est.a banda
coloI'aç~o

póde seI"
eficient.ement.e apagada á baixa t.emperat.lU'a (20K) at.é com uma luz
j'I'aca de um espect.I'of·ot.ómet.ro, para duas amost.ras: KCl:NaCl:KOHe
KCl:KOH,com linhas de zero-fónon a 741.7nm e 742.0nm.• l"espect.iva-
ment.e. Para a pI'imeira, o efeit.o póde ser observado mais

int.ensament.e, sugerindo a inl'luência posit.iva do Sód10 nest.e t.ipo
de experiment.o.

A I'ecobert.ura t...érmica dos buracos gerados permit.i
ram a reversibilidade parcial do processo.

D1scut.imos t..ambém a J'enomenologia do processo
at.I'avés de várias alt.ernat..ivas para sua compreensão. e propomos
caminhos paI'a a ident.ificação do pI'ocesso.

ConclUimos que a banda R dos cent.ros das: amost.1"as2

cit.adas: são candidat..as á geração de buracos ot.imizada paz-a a
obt..enção de memória ót.ica com alt.a densidade de armazenament..o.

Ainda.• I'essalt..amos a impoI't..ant.e int'luência das: imp!!
rezas: int..I'oduzidas nos Halogenet..os Alcalinos pa::a se criarem boas
condiçêSes (est.abilidades t.éI'núca e paI'a a geração de

buracos, evidenciando, port.ant.o, que não soment.e o paI'âmet..ro de
rede da mat.I'iz combinado com o gI'au de aglomerados de cent.I'os são
suJ·icient.es para indicar a mat.riz adequada pal'a est.e t.ipo de
experiment.o.
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arisin~ Irom

ABSTRACT

In a syst.emat.ic search 101"

det'ect.s in A1kali Halides
zero-phonon tines

1'01" hole burnin~

applicat.ions in inhomo~eneous absorpt.ion bands .• we have st.udied

t.he R-Cent.eI'.• paI't.icuiar-ly t.he R2-Bands, t'oI'med by addit.ive
coloI'at.lon ot' Alkali Halides. This band could be et'f"icient.ly
bleached at. low t.empe:t"at.uI'e(20K) usin~ a weak spect.romet.e:t" li~ht.
iI'radlat.lon 1n t.wo samples: KCl:NaCI:KOHand KC1:KOH wlt.h
zero-phonon tines at. 741.7nm and 742.0nm :t"espect.ively. FOI" t.he
t'irst. ·one, Lhe et't'ect. could be obseI'ved wit.h much more int.ensit.y,
su~;;est.ing t.he Sodium posit.ive int'luence t'OI' t.his kind of"
expeI'1ment..

The t.heI'mal I'ecover-y ot' t.he holes burned allowed
parcial I'eversibll1t.y ot' t.he processo

We also discuss t.he process phenomenolo@:yusing
severa! alt.ernat.i ves t'or it.s comprehension and we pr-opose some
ways foI' t.he pI'ocess ident.i:ficat.ion.

We conclude t.hat. R band t'OI' t.he ment.ioned samples2

are good candidat.es :1'01' hole bur-nin@:s1n a opt.lmized way t.o obt.ain
hl@:hdensit.y st.orage opt.ica! memory.

We also point. out. t.he import.ant. in.fluence ot' t.he
impurit.ies int.roduct i.on in t.he A1k.al1Hatide host.s in t.he sense ot'
developing ;;ood condit.lons {opt.ical and t.hermal st.abil1t.ies> ror
t.he hole bur-nin;; experiment., showín@: clearly t.hat. not. just. t.he
lat.t.ice paramet.er- jolned wit.h t.he degree oí' a@:gregat.e cent.e:t"s, are
enough t.o revea! t.he ideal host. t'or t.his kind ot' expe:t"iment..
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I Considerações Gerais

1-1 Memória Ot.ica

o l'apido desenvolviment.o de lasel's no vis1vel e no
irora-vermelho· próximo do espect.ro elet.l'omagnét.ico t.em
ent.usiasmado as pesquisas em esquemas de armazenament.o ót.ico. Se
t.ais esquemas l'ossem levados ao limit.e de dH'raçã:o da luz vis1vel
e do int'ra-vez-melho pr6ximo, haveria a possibilidade de se
armazena%' 108 bit.s/cm2 numa cont'iguz-ação bi-dimensional e por
volt.a de 1012 bit.s/cm3 numa hologrà:f1ca [1]. Porém, os mét.odos
hologrà:f1cos são muit.o complexos em sua implement.ação t.écnica e
uma dimensão opcional e adicional é o dominio de freqOência.

Exist.em t.z-abalhos z-ecent.es que most.z-am a
viabilidade do uso de det'ei t.os em cz-ist.ais que apz-esent.am
caract.ez-l st.icas adequadas para serem usados para memória ót.icaj

[2]. Um dos meios est.udados são os halogenet.os alcalinos (H.A.)
com cent.z-os de cozo,em part.icular, aglomez-ados de cent.ros F [4.•5].

Os cz-ist.ais de H.A. t.êm vá.rias vant.agens como
mat.ez-iais hospedeiros para mem6z-ias 6t.icas de geraçã:o de buz-aeos
espect.z-ais. Est.es mat.eriais são ot.icament.e iSOt.l'Opicos, sã:o
t.ransparent.es num extenso int.ervalo do espect.ro elet.z-omagnét.ico e
podem ser polidos para t'oz-maremsuperf1 eies 6t.icas muit.o boas.

A memóz-ia ót.ica, que ut.iliza o dom!nio da
freqüência e que se pz-et.ende est.udaz-, apz-oveit.a o fenômeno de
convez-são t'ot.oqu1mica do cent.z-o responsá. vel pela t.ransição ót.ica.
Considez-ando-se uma concent.ração de cent.ros que apz-esent.a uma
banda de absorção inomogênea, podem-se criaz- selet.ivament.e buz-acos
na banda at.ravés da convez-s~o fot.oqu1mica dos cent.ro.s (escrevel'),
podendo novament.e volt.az- à sit.uação ant.erioz- (apagaz-) poz- at.ivação
t'ot.oquimica ou t.érm1ca.

O principal requisit.o adicional para uma memória

t



ótica por ~eração de buracos fo toquimicamente (G.B.F.) a

sin1:.onia do laser. Ao invés de simplesment.e obtel' um padrão
espacial x-y de pontos que representam os "bits" ót.icos
<t'il!;.I-l.la), adiciona-se uma sel!;unda esteiI'a de ax-mazenamen1:.ode

iro'oI'mação di;roecionando-se "bi1:.s" pax-a um dos pontos num esquema
de fl'eqüências múlUplas <f'íl!;.I-1.1b). Este :fenômeno está sendo
pesquisado com muit.o inteI'esse devido possibilidade de

armazenamento no cl'ist.a1 de alta densidade de· int'oI'maçã:o se
compaI'ado com as memór-ias semicondutol:'as conh.ecidas, ist.o é.• um
t-er-abyt.e de dados, o que cor-r-esponder-ia a dois: milhfSes de

disquetes em um disque1:.e.
Os centr-os r-esponsáveis pela at.ividade de memOl'iã

ética são os a~10me1'ados de centl'os F que pr-oduzem alaI'gamento
ínomo~êneo de linhas: de zeI'o-:fônon (LZF) com lar-gUl:'as ti picas de 1

-1a tOem .

---------,------------------------,-------,-
{a}
Lasel'

IAjusLáVel

OOO()()()
~~()()(), e"

:,::.::':.:> ,_o - " 0'-:- .>.:. ',.>._.- •...

6~066
000000,
OOO()OO

{b}

1 O O 1 1 O 1 O 01 O 1 1 O 1 O O 1 1 O 1 O

Conjunto para
A r nlaZenanlent. o FI"equencla da luz do l.asel'íI

Fig.I-t.t: Descrição esquemática de um armazenamento tridimen- I
si onal {x- y-v}; a) ti pica conf'iguraç ão x- y <circulos I'epl'esen- I
tam "bits" de dados espaciais; b} Modelo do "bit" no domínio t

de_~~~ia que pode ~~_!.~~_~~~~~~!:..:.:.~spacia!..=.._._.J

2



1-2 Configuraçoes de Sistemas para Memória Ot.ica por GBF

Se@:undo BjoI'klund (6]~ pal'a se obt.eI' uma densidade

de aI'mazenament.o pOI' áI'ea de 1011bit.s/cm2 em memól'Ías de GBF. e
necessáI'io focaliza!' o feixe do laseI' em dimensões da oI'dem de l.wm
(paI'a se t.el" uma idéia. um f"oco de 30t-lm de um :feixe de luz l'equer'

um foco de lent.e de apl"oximadament.e lOcm). A pl"ot"undidade de foco

associada a t.al pont.o focal é da ol'dem de apenas algumas micl'a e

pOl"t.ant.o ê neceSSál'io est.ar apt.o a pl"oduzir espécies at.i vas
ot.icament.e consist.ent.es com a prot'undidade de t"oco.

Para se ot'el"ecel" um ~anho de pot.encial de na

densidade de aI"rnazenament.o, o t~enômeno da GBF permit.e a ut.ilização
da :fl"equência ót.ica como uma dimens~o adicional paI"a a or~anização
da memOI"ia. Est.a dimensão adicional t.OI"na possi vel o acesso diret.o
(e aleat.Orio) à int~oI"mação numa vast.a base de dados.

O conceit.o básico é ut.ilizat" um laseI" cent.ralizado

que é I"epet.idament.e var-l"ido no dom1mo de í~I"equência pOl' t.oda a
linha inomo~ênea a cada 30t-ls. A escl'it.a da in1~oI"mação cont.ida em
uma localização de ar-mazenament.o espacial é adquiI"lda modulando-se
a val'iação efet.iva da GBF pOI" uma volt.a~em de pOI"t.a ext.eI"na
var-iável no t.empo enquant.o a í~I"equência do !asel" é var-rida. Est.a
pOl't.a pode seI" obtida .• pOI" exemplo, pOI" COI"I"el'l'apidament.e uma luz
de pOl't.a em t'l'ent.e do meio a ser ~l'avado ou pOI" usar- um campo
ext.el'no para cont.I"oLal' o poço quânt.ico do pl'ópl'io pI"ocesso de
~el'ação de bUl'aco. Para a leit.ur-a. o laseI" é modulado por FM a '.,J.j

m

menoI" ou i~ual a la1'~ur-a do bUI'aco, e a int.ensidade do sinal da
espect.l"oscopia de FM é momt.Ol"ada como uma t"unção do t.empo. Sob
essas condiçe5es. as í'ormas de linha dos bur-acos são eí'et.ivament.e
dit'el"enciadas e a variação lent.a da t'orma da linha inomo~ênea é
supl"ida. São empI"e~adas elet.rónicas de f"oI"ma de pulsos pal"a
l"epI"oduziI"as formas dos dados dos pulsos OI"i~inais.

Cada 1cm2 do meio ~I"avado (veja t'i~.1-2.1) cont.ém
:3 6

de locais espaciais de armazenament.o e port.ant.o 10 x10 ou
"bit.s"/cm2 de imol'mação. Cada,

3

I"amo ent.ão, cont.ém in.f"oI"mação



e o sist.ema t.odo cont.ém 6.4>:Hl2 "bí t.s"

(sist.ema de 10x10 cm). Os dados são organizados em páginas de

6.4x10 .•.•bit.s", cada um con-sist.e de um domlnio t.emporal de "bits"
3

de 10 espalhados pelos 64 canais de dados paralelos. O t.empo de

reaçã:o ou de leitura é de 30,us. Uma vez que os espelhos
movimentados paI' ~alvanómet.I'os possuem um t.empo de posicionament.o
da ordem de 3ms, somente 1% do tempo é ~ast.o pal'a a leit.~a ou
escl"i t.a de dados em cada l"amo. Os 99% do t.empo X"emaneliilC'U'At.eQ,

efet.ivament.e despe1'diçado,. enquant.o os espelhos moviment.am-se pa.r-a
OUt.1'as posiçeses. Ist.o permi t.e a divisâ:o t.empol"al dos component.es
cent.ralizados ent.re os 100 l"amos pal"a asse~Ul'al" que os dados est.ão
sendo escl"it.os ou lidos em wn dos ramos 'todo o t.empo. Assim, a
variação média de dados é da ol"dem de 2 x 10~ "bits"/s. O
apagament.o dos dados é a parte mais rácil de se l"ealizal" numa base
de l"amos ut.ilizando-se da iluminaçâ:o com luz ultra-violet.a.

Dest.a t~orma pode-se t.er wna idéia e1;el"alde como são
obt.idos os p1'ocessos de escl"ita" lei t.ura e apae1;amento nwna memória
ót.ica.

1-3 Nossa Proposta

é ot.l"abalho,
de centl"OS de

present.e
o estudo

Nosso propósit.o, at.ravés do
desenvolvimento pl"imál"io de condiçeses pal"a
cor provAveis pal"a memól"ia ót.ica.

Em termos e1;erais, o t.l"abalho Pl"Oposto,. consist.e em:
1. Pl"epa1'ação das aJnost.l"as - e1;erar cent.l"OS de cor convenient.es~
2. Escolha de amostras e cent.ros mais viAveis - após e1;el"ar os
centl"os de cor nos H.A.,.opt.ar pelas amost.l"as com caracterl st.icas
apropriadas (em l"elação ao parâmet.ro de l"ede, por exemplo) e com
alt.a densidade de ae1;lomerados de cent.ros F.:
3. Obtenção de bandas inomogêneas;
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4. Irradiação 6tica seletiva das bandas inomogêneas - GBF;
5. Estudos sobre a GBF realizada - est.abilidades t.érmica e ót.ica.

O assunt.o a seguir t.raz uma int.I"oduçã:o hist.órica
dos cent.ros de COI".

--- I

1 em

lem

1000 Duraeos

--

locais

leoa locais

8 x 8 x

= 6,4 x

Fi~. 1-2.1: Sistema de ar~~~nto ótico de alta densidade 16J.
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11 - Introducão Histórica

A exist.ência de espécies coloridas de minerais que
normalment.e não apresent.am cor é conhecida há mais de um século e

despel'tou a curiosidade de Fi s:icos, Quimicos: e minel'alogistas:.
No começo do século XIX. alguns: est.udos espor-ádicos

~fcr.am feit.es: sobre a ext,inçao das: co!oraçoes. d3 t.el'moluminescên-
r.::iaque às vezes a acompanha e da rep:l'odução dest.as colorações
(a"t,ra'vés de luz li.V .• radiações corpus:cu13res de alt.a energia.
campos elét.ricos. et.c.).

Na primeir-a met.ade dest.e século. Przibram [7] e
seus colaboradol'es em Viena l'ealizar-am uma série de pesquisas
sobre a coloração e luminescência dos sólidos (minerais nat.urais

em sólidos
coloração em

em Got.t.in~en,

ao est.udo da

t.empo. Pohl [81.
de elet.ricidade

que ao mesmo
a condução
dist.o che~ou

principalment.e). Quase
int.eressou-se sobre
isolant.es. e at.ravés
halogenet.os: alcalinos.

É a Pohl que se deve o t.ermo "cent.ro de cor". o
qual é aplicado a conf'igul'ações elet.rônicas especiais num sólido
que ge:l'am uma abso:l'ção ót.ica nwna re~ião espect.ral ~eralment.e
t.ransparent.e.

cent.rc~ de

realizados

Com o passar do t.empo. vários modelos: para os:
cor foram propostos: e vários experiment.os: foram

para coní'irmarem e est.abelecerem a validade dest.es
modelos. mas t.odos: fal.l-tavam.

Com o reconheciment.o da import.ância das: inlperí~ei-
um cri:s:t..al n~C'I ~uas: propriedades: parecia e"...ridentre

que est.as imperfeições est.avam envolvidas no processo de

coloração. Em 1937, de Boer [9] propôs um modelo para um dos

essencialment.e
denominado Cent.ro Fcent.l'os de cor,

s:i~ni:fica cores), que consist.e
(do alemão

de
"FarbeJn" que

um elét.ron

6



aprisionado em uma vacancia de um i 01"1 ne~at.ivo. Est.e modelo
sobrevi veu a t.odas: as invest.igaçêSes teóricas e experimentais e foi

fort.ement.e est.abelecido, sendo que
at.uais.

ut.ilizado ainda em dias

Mais t.al'de foram propos:t.os mais: modeles: para out.ros
t.ipos: de cent.ros: e princi palment.e Seit.z [1OJ propôs modelos

que envolviam "buracos posit.ivos" aprisionados em vacãncias: de
i úl"lS positivos (centros V).

Com os modelos: dos cent.ros: est.abelecidos: roi
poss:~vel computar os: es:tados de ener~ia dos: centros:
predizer al~umas propriedades, tais como: a lar~ura e a posição.
das bandas. a força do oscilador da banda de absorção. bandas
devidas: ao centro e suas: dependências: em relação à composição do
sólido e à. t.emperatura. Est.udos teóricos deste t.ipo têm sido
:feit.os extensivamente. Na década de 60, as medidas precisas de
formas de bandas: de absorção e a descoberta de processos de
transferência de ener~ia entre centros receberam ~rande impulso. o
que só é poss:lvel com o conhecimento dos ni veis de ener~ia dos
centros.

Os cristais de H.A. são os mais: estudados devido a
sua estrutura não muito complexa comparada com as: dos cristais
inor~ãnicos (quartzo e óxido de alumínio., por exemplo) e com
sólidos or~ânicos.

Como a estrutura local de al~uns: centros e seus:
ni veis de ener~ia são amplamente conhecidos e várias: bandas de
absorção de centros de cor de halo~enetos alcalinos já estão
t.abeladas:. podem-se ident.ificar facilmente os tipos de centros nos
cristais at.ra'vés de suas: bandas: de absorção. Além disso .• as: bandas:
já conhecidas: podem ajudar na identi:ncação de outros cent.ros
desconhecidos. observando seus: comport.ament.os quando os cristais
são submet.idos a dií'erent.es t.estes.

A se~uir serão descri t.os mais det.alhada e
especit'icament.e os t.ipos de cent.ros de cor e suas i'ormações em
H.A ..

7



111 - Centros de Cor em Halogenetos Alcalinos

Ili-l Halo~enetos Alcalinos

Os H.A. são compostos tipicament.e iônicos e suas
propriedades são ~eralment.e bem conhecidas [11J.Possuem simetI'ia

cúbica e uma estI'utUI'a de face cent.rada (Halogenet.os de Li. Na.. K

e Rb, e CsF) e de corpo cent.rado (Halogenet.os de Césio com exceção
do cit.ado). A Hg.III-l.l ilust.ra um H.A. t.ipico. Os H.A. são só.!!
dos isolant.es elét.ricos muit.o bons ("~ap" de energia de aproximadª
ment.e 10eV) à t.emperat.ura ambient.e (t.ol'nam-se bons condut.ores a
alt.as: t.emperat.uras:) e são t.ransparent.es desde o ult.ra-violet.a
(li.V.) dist.ant.e at.é o in:fra-vermelho (LV.) dist.ant.e no espect.ro
elet.romagnético (f'ig.III-1.2. (11]). o que os t.orna út.eis para o
est.udo de de:feit.os: pont.uais na rede. cujas: t.ransiçe5es elet.l"'ónicas:
são facilment.e observadas como bandas: de absorção ou emissão no
••gap" de energia.

c 2 ;
o
A

l Fig.III-1.1: Estrutura do NaCl (t1pico H.A.).
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Comprimen~o de Onda ~)

Enercia do r6~on CeV)

Fig.III-1.2: Espectro de absorção de um H.A. no U.V. e no I.V ..

As absorções no u.v. são devidas a t.r.ans:ições
puramente eletrônicas: e no LV. est.ãc associadas: às vibrações dos
i ons: que compõem o sólido.

A est.I'ut.ura de banda de um H.A. da fi~.III-1.3 pode
~eferenciar melhor o que acont.ece nest.es t.ipos de .amost.I'as.

A banda de valência sur~e dos elétrons de valência
de um i on halo~êneo. Isso corI'esponde à I'emoção de um elétron do
i on halo~êneo. A absoI'ção de luz no U.V. distante (alta ener~ia)
libex·a um elétron da banda de valência para a banda de condução;
como o elétron e o buraco estão livres para nlOVeI'etn-se
independentement.e. é possi vel obteI' a fot.ocondutividade. Já no
u.v. mais próximo.• não há. ener~ia paI'a colocar o

elétI'on na banda de condução. ou seja. esta eneI'~ia não conse~ue
separar o elét.ron do buraco. de t'oI'ma que eles ficam li~ados pela
fOl"'ça de Coulomb. Est.a entidade neut.ra fOI'mada é um est.ado
excitado do cristal que pode ser considerado como uma parti cuia
livre para mover-se no CI'ist.al que tI'ansporta eneI'~ia. mas não
car~a elét.rica (não é possi vel se obt.er a t'otocondut.ividade). Est.a
part..icula que é construi da de um elétron li~ado a um buraco
positi vo é denominada éxc i t..on e os est.ados de ener~ia a eles
correspondent..es são denominados est.ados de éxcitons.

para outro i on halo~êneo :;r

o que
valência excit..ado por
x-*) pode t..ranferir

ocorre neste
absorção de
sua ener~ia

9

pI'ocesso
luz do 10n

é que o
halo~êneo

elét..ron de
-* 

X (-,~-+



í ---- --------- .
E.lU'~·'·E:;l••

L

.---------.-----------,----.---- .

~
el:.l.1:..1'.lu ..•r-. o BlJNA"4UA ;,; lWPUN..E;:'::;A.F.V 'aCCENTROS

DE COR

Fi~.!II-1.3: Est~utura de banda de um H.A. )nost~ando os níveis

de ene~~ia e algumas abso~ções de éxcitons~ impurezas e centros
de co~ .

próximo, de forma que a ener~ia pode mi~rar pelo crist.al. Dest.a
forma pode-se compreender o sur~iment.o dos est.ados excit.ados. ou
se ja, sur~e de um processo em que a absorção da luz t.r-ansfer-e um
elét.r-on do i on halo~êneo para o 10n alcalino, t.ornando ambos
elet.ricament.e neut.r-os. O buraco no i on ne~at.ivo e o elét.r-on no 10n
posit.ivo ficam int.erli~ados pela força de Coulomb e o par pode
mi~rar pela rede pelo moviment.o do elét.ron e do buraco para 10ns
posit.ivos e ne~at.ivos respect.ivament.e.

No caso em que a ener~ia da luz absorvida é alt.a .• o
elét.r-on é int.roduzido na banda de condução do crist.al e fica livre
para mover--se independent.e do buraco.

Est.e processo cit.ado o comport.ament.o das:

impul~ezas e dos cent.ros de cor int.roduzidos no crist.al. os quais
s:ur~em na sua banda proibida.

10



III-2 Imper:feições nos crist.ais

Uma vez que a formação dos: cent.ros: de cor é devida
a imperfeições: no crist.al. ant.es de est.udÁ-Ios: é prudent.e conhecer
os dois t.ipos: de imperfeições exist.ent.es nos: H.A..

Um modelo de um CI"is:t.al peI"feito é dado pela

fig.III-2.1.

-L- -+--+,

+
- -+

+

-+-+-T
-L

-+-I

-r-

+
-+-+--,

I

-+-+-+T

Fig.III-2.1:

CristalperCeito em duas dimensões.

Foi cit.ado ant.eriorment.e que crist.ais apresent.am
condut.ividade elet.roli t.ica a alt.as t.emperat.uras. Ist.o é verdade se
levarmos em cont.a que os crist.ais reais apresent.am imperreições.
t.ais como vacâncias e i ons int.erst.iciais. Frenkel [12] roi quem
chamou a at.enção de que est.e t.ipo de condut.ividade é devido ~
mobilidade de imperreições que possuem car~a nos crist.ais ~"'eai:s:.

Há dois t.ipos de deCeit.os nos crist.ais: DeCeit.o
Frenkel e Dereit.o Schot.t.ky [13].

Dereit.o Frenkel

o dereit.o Frenkel consist.e no deslocament.o de um
i on (posit.ivo ou ne~at.ivo) para uma posição int.erst.icial e na
conseqüent.e formação de uma vacância (de i on posit.ivo ou ne~at.ivo.
respect.ivament.e) associada a est.e i 01"'1. como most.ra a f1~.III-2.2a.
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Defei~o Scho~~ky

Locais com vacâncias na I'ede podem seI' pI'oduzidos

de outra fOI'ffi3sem que haja o deslocamento de 10ns para posiçêSes
inteI'locais. Este fato está ilustI'ado na fir;.III-2.2b, onde

cations: e ânions: são I'emovidos do inteI'ioI' dos CI'istais e

adicionados à supeI'fi cie paI"a foI'maI" uma nova camada do cristal.
Para que este pI'oces:s:o OCOl'l'a apl'eciavelment.e, númeI'OS i~uais de
cát.ions e ânions devem ser colocados na supel'fl cie para ~al'ant.il' a
neut.ralidade elét.rica do crist.al e pOl"t.ant.o. concent.rações i~uais
de vacâncias de ânions e cát.ions são produzidas no int.el"ior do
crist.al.

<a) <b)

+

+-+-+-+ -+-+-+-+-
+
++ +-...l--...l--.+ -+- --- .....•.•

+
--.+: :+- +-+ --l..~~+-+I ' ___ 4::J ~-_. +
-+ - + - +-+- +.-+-...•.•-.J..

,
,~--. + -T-+ - I '_ + ...L
.- ..--

'+0 I I
----

_ ""'__ 4

i
I

+
+,~- - + .- +- +I++- T- -

+
-+-+-+-+

...l-
-...•.•-...;...

I

Fig.III-2.2:
Defeitos <a) Frenkel e <b) Schottky.

Est.e mecanismo de produção de vacâncias
propost.o por Wa~ner e Schot.t.ky [14]. A imperfeição dual que
consist.e de uma vacância aniônica e uma cat.iônica é denominada
Defeit.o Schot.t.ky.

Os Defeit.os Schot.t.ky e Frenkel sur~em nos crist.ais
por mot.ivos t.ermodinâmicos. Para que um CI'ist.al est.eja em

equili brio t.ermodinâmico numa dada t.emperat.ura, sua ener~ia livre
deve ser mi nima. Embol'a a enel'~ia deva ser despendida de fOl'ma a
~eral' um defeit.o cont.ra as fOl'ças coesivas do crist.al, o aument.o
na ent.ropia result.a na diminuição da enel'~ia livl'e para uma dada
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n. =no
n

=no
v N

=no

concenL~ação de defeitos a uma dada tempe~atura.

Apesar da concenLI'ação de defeiLos podeI' se~

calculada exaLamenLe pela mecânica estatl stica, a "Lei da Ação das
massas" [15] é útil para os nossos pI'op6sitos.

Apl'oduçãodosdefeit.osFl'enkelébasicamenLea
seguint.e:

EnO~J

o

o a]
num pont.o

+da l'ede --)t.el'st.icio+l'ede com
da l'ede

desocupadoda l'edevacância

Numvolume unit.ál'io do cl'ist.al, seja:

de 10os: em int.el'st.l cios, em equill bl'io.
de vacâncias: em equill bl'io.
de pont.os na l'ede de um cl'ist.al ideal.

N = n° t.ot.al de posiçe5es int.el'st.iciais possi veis.~

A lei da ação das massas nos dá:

n nt v
(N- n)(N.v l.

n )
l.

• K{T)
-:9. 1.)

onde K{T) é uma const.ant.e de equill bl'ie dependent.e da t.empel'at.Ul'a.

ou N e
Se a

n « N. Como
concent.ração
o mecanismo

de de.feit.es .fOI' pequena. n.« Nl. 1-

Fl'enkel l'equel." n = nv' a equação
(3.1) se reduz a:

2n = N N K{T)
1. l.
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Se '" é a energ;ia necessá.ria para formar um defeit.ot

Fl'enkel. K(T) é dada por:

K(T) ;: exp. (-W/kT)t

Das relaçeses {3.D e (3.2) obt.ém-se:

1/2
n ;: (N N.) exp.{W. /2kT)t t. t.

13. 3>

Se leval'mos em cont.a a mudança de volume no crist.al
devida à formação dos defeit.os. bem como as ressonâncias locais.
t.em-se:

n = (A N N )1/2 exp.(-W. /2kT)t t t

onde A é uma const.ant.e.
Analo~ament.e para Schot. t.ky~ sendo

(3. !>)

K(T) =

+n nv v
13.6)

vi a E>nel·".ia
~ o.

N. t.em-se:

+
li vre roi nima para formal' o def"ei t.o e n" =

.n -- _R.N ._e~_ ,,(~W ...a.k.T-)v ~

nv = nv «

onde B é uma const.ant.e.

Cálculosde'vie'viiporMot.t.eLit.t.let.on[16],s t'ornecem
w=2.geVparaNa+emNaCleW =1.9-2.0eVparaNaCI,i s

KCl
eKBr;port.ant.oosresult.adost.eóricosindicamqueosdet~eit.os

que predominam nos H.A. são os defeit.os Schot.t.ky.
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I11-S Cent.l'os de COI'

Centro F

Assim como o á.tomo de Hidro;ênio éo o modelo mais

simples na ál"ea de espectl"oscopia atómica, o Centl"o F é o modelo

mais simples: ent.l"e os cent.ros de cor.

na

Hidro~êniode

localizados
át.omodo

elet.rónicos

elét.ron est.á sujeit.o a um
de uma vacância aniónicapot.encial efet.ivo de car~a posit.iva

(f"ig'.III-3.1a). assim formando est.ados
banda proibida. com caract.eri st.icas

Comojá coment.ado..o cent.ro F nada mais é do que um
elét.ron aprisionado em uma vacância aniónica. Quimicament.e é uma
ent.idade est.ranha, que pode ser descri t.a como sendo um elét.ron de
valência sem núcleo. Há uma absorção caract.erl st.ica para o
cent.ro F a qual g-eralment.e est.á localizada na reg-ião do vis1vel do
espect.ro elet.roma~nét.ico que dá ori~em ao sur~iment.o de uma cor
nos crist.ais, como, por exemplo, azul no KCl e vermelho no NaCl e
NaF de acordo com as bandas de absorção observadas [17. 18].

A :f'i~.III-3.1 ilust.ra de modo compact.o o cent.ro F
e suas: propriedades.

No cent.ro F. um único

(est.ados 1s. 2p,...). Porém.• aqui, como não é o caso de át.omos num
~ás que possuem n1veia: de t.ransição 1s e 2p e sim de um elét.ron
sujei t.o a uma rede, os est.ados 1s e 2p são bandas com n1veis
vibrónicos de t.ransição.

Uma out.ra caract.eri st.ica do cent.ro é que na re~ião
da vacância de dimensão a • o elét.ron fica sujeit.o a um poço deIY

pot.encial quadrado nas t.rês dimenseses. porém, fora da re~ião da
vacância. fica sujeit.o a um pot.encial semelhant.e ao do át.omo de

2
Hidro~ênio. -e /r (fi~.III-3.1b). A absorção ent.re o est.ado
Iundament.al 1a: e o primeiro est.ado excit.ado 2p corresponde à banda
de absorção do cent.ro F (f"i~.III-3.1c). No ent.ant.o, a analog-ia com
o .át.omo de Hidrog'ênio acaba aqui. A nova dist.ribuição da carg'a
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eletI"ónica n~o está em equill bz-io eletl'ostá tico com os campos

locais do cl'istal. Então, os i ons pl'imeil'os vizinhos pos:itivos

movem-se pal'a foz-a paI"a compensa!" a dimimuição da caI";a. Este
pI"ocesso é denominado I"elaxação e, quando conclui do, atinge o
estado excitado I"elaxado (EER). Oeste est.ado pal't.iculal' o elét.l'on
decai, acompanhado de emissão de luz (t.l pica luminescência do
cent.I"o F), para o est.ado fundament.al não I"elaxado e,
event.ualment.e., após novo pI"ocesso de I"elaxação, atin;e o estado
fundament.al (EF>', complet.ando o ciclo ót.ico.

o pl'ocess:o complet.o excit.aç~o/des:exci t.aç~o pode ser
ilust.rado muit.o mais et~et.iva e l'ealist.icament.e at.l'avés do dia~l'ama
de cool'denadas de confi~uração. Os dois est.ados elet.rónicos 1s e
2p est.~o ~raficados na n~.III-3.1d em função da coordenada de
modo nOI'malQ, a qual é uma medida do deslocament.o iónico do modo
dominant.e na I'ede. Na aproximação do oscilador harmónico, os dois
est.ados podem ser descri t.os pOI' paI'á.bolas: com os dois m1nimos
deslocados um em l'eLaç~o ao out.l'o por causa dos difel'ent.es
equili bI'ios da rede próximos aos defeit.os. O deslocament.o é t.ambém

.uma medida do acoplament.o elét.ron-I'ede que é um pal'âmet.ro
import.ant.e pal'a o ciclo ót.ico.

A baixas t.emperat.uras, o elét.ron do cent.ro F ocupa
o :fundo da pal'á.bola 1s, o EF. A função da probabilidade no est.ado
1s t.em a forma Gaussiana e a excit.ação ót.ica produzirá. uma
t.ransição para o est.ado ~j) em coordenadas: nucleares fixas, ou se
ja, vert.ical no dia~rama de conf'ill!:uração de coordenadas .• "Princi
pio de FI'ank-Condon" {sendo a t.ransição purament.e elet.rônica. o
t.empo da t.ransição é extremament.e curt.o , de forma que não há t.empo
suf"icient.e para que haja um deslocament.o "St.okes" ent.re os est.ados
1s e 2p - veja t.ambém Apêndice D. Assim.• isso leva a uma sit.uação
em que a dist.ribuiç~o do "novo" elét.ron (t.ipo p) n~o est.á mais em
equili brio com a rede. Como consequência. os 10ns oscilarão com
~randes amplit.udes. adquirindo novas: posiçê5es de equill brio. Est.a
eneI'~ia vibracional dissipal'-se-á. via anarmonicidade rapidament.e

-:1.2(~ 10 s) e o sist.ema elét.I'on-fônon at.in~lrá uma nova
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conn~uração de equili brio. o EER. Após seu tempo de vida neste
estado relativamente longo.• 1~s.• o elétron retornará analogamente
num processo de emissão vertical ao est.ado :fundament.al. com uma
consequente relaxação da rede .• completando o ciclo ótico.

Not.a-se que o diagrama da fig.III-3.1d mostra que
ambos os processos de relaxação dissipam energia para a rede. ao
contrário do que está implicado esquemática e incorretament.e para

a primeira rela.'(ação nas fi;s.IlI-3.1c e b. assim desenhada para a
simplicidade do esquema. o fort.e acoplament.o com a l'ede é
responsá vel pelos fat.os de que as t.ransiçêSes de absorção e emissão
são bandas largas e suas energias apresent.am um deslocament.o
St.okes significat.ivo. Ainda. mais do que um est.ado vibracional
est.á envolvido na t.ransição vert.ical e est.e número aument.a com a
t.emperat.ura. seguindo a lei de Bolt.zmann. Com o decréscimo da
t.emperat.ura a banda t.orna-se mais est.1'eit.a e a posição de seu pico
desloca-se para compriment.os de onda mais curt.os. A t.emperat.uras
mais alt.as. a largura da banda 'W varia com Tf./2 <T = t.emperat.ura
absolut.a do crist.al). mas a t.emperat.uras mais baixas .• a largura
aproxima-se de um valor limit.e de alguns décimos de elét.ron-volt..
Est.e comport.ament.o é descrit.o pela expressão [17]:

w = Wo
f. /2[cot.h (hv/.2kT)] ,

onde,
W = meia largura da banda ext.rapolada quando T->O.o
h = const.ant.e de Planlc.
P.. = const.ant.e de Bolt.zmann.
v = freqtiência vibracional do modo da rede acoplada com o
elét.ron.

Ã medida que a t.emperat.ura aument.a, o pico da banda
diminui e desloca-se para energias mais baixas. O porquê dest.e
deslocament.o ficará evident.e post.eriorment.e.

Dos modelos t.eóricos para os cent.ros F, t.odos t.êm
uma caract.eri st.ica em comum na região da vacância. a energia
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assemelha-se àquela do poço f'inito tri-dimensional.
No estado fundamental, a densidade de elétrons está

tã:o fortemente localizada junto à vacância que o centro F pode
ser tratado como um elétron numa caixa de potencial,. um problema
bem conhecido pela Mecânica Quântica. Assim. a separação ent.re os
estados 1s e 2p na absorção é dada pOI' [19]:

E
2p

E •
1,"

....
3rr Ao h-

--a-m--;.2 (3. S)}

onde a é a distância da origoemà barreira de potencial.
Este modelo funciona surpreendent.emente bem para

algouns: ,propósitos. Experimentalment.e. se a é tomada como a
separação do vizinho mais próximo (ou seja, a dist.ância

cátion-ânion). a energoia EC da banda F pode ser correlacionada com
a para a maioria dos H.A.• excet.o os halogoenet.os de Césio. por:

EF= 17.7 a-i. S4
(3. ~O)

ou ;A,. .7 1
Fma.x 03 a .S4

onde J.~ Q a são dados em Angost.rons e E em elét.ron-volt.s. Est.aF
relação é denominada "Relação de Ivey-Mollwo".

Para as: bandas: R • R e M. t.em-se [20]:l' 2 '

À

= 816 a1.84

Jt

max
1

!-,

= 884 a1.S4

R

ma.x2
À

1400 a1.56
= Wma.x

(3. 10a.>

Para os Halogoenet.osde Césio e RbCl. a relação de
Ivey para a banda F de H.A.com estrut.ura de corpo cent.rado t.em o
expoent.e 2.5 e é da forma [20]:

\. = 251
Fma.x

19

2.5a (3.10b>



A fi;.III-3.2 ilUSt.I"3 3 COI"I"elaç5:ode E e
J:'

a paI'a
vArios H.A..

Assim. 3~ora é de fácil compI"eensã:o que. ã. medida

que a t.empeI"at.uI"a é elevada. a rede se expande de forma que a

ocupa urna posição de equill brio maiOI".• dando, pOI"t.ant-o. oI"igem a

deslocament.os paI'a eneI"gias menOI"es. No ent.anto, a expressão

(3.10) não é válida se aplicada ao pI"ocesso de emiss5:o, uma vez
que no E.E.R. o elét.r-on não est.á mais confinado a uma vacância e,
por-t.ant.o, deve ser- t.r-at.ado como uma Cal"~a movendo-se num campo de
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Fl~.III-3.2:Posiçâo do pico de abso~çâo do cent~o F em HA como

funçao da distância do vizinho mais p~6ximo [181.,-------------
pot.encial Coulombiano com massa efet.iva •••m e const.ant.e dielét.r-ica

efet.iva K. Assim, a separação ent.r-e os dois pr-imeir-os est.adoso
quânt.icos é dada por-:

E - E =
2p 1Q

(3. 11>
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Deslocamento Stokes

Do dia~rama de coordenada de confi~Ul'aç~o

(fi~.III-3.1d). podem-se obter mais informaçe5es como, por exemplo.

que as: funçe5es de onda dos n1veis dos est.ados: fundament.al e

excitado. quando superpostas, fornecem a probabilidade

transiç~o de um n1vel de um dos est.ados p3l'a o n1vel do outro

estado, que é dada pela irea superposta para os dois: n1veis.
Pode-se também explicar o fat.o de que o pico da

absorção de um cent.ro está em compriment.os de onda mais curt.os
(ener~ias maiores) do que o pico da emissão (ener~ias menores)
como é observado experimentalment.e (fi~.III-3.3). Sen3:o, vejamos:
relembrando o ciclo ót.ico (absorção - relaxação - emissão

relaxação). observa-se que a ener~ia de absorção (E8 - EA) é maior
do que a ener ..•.ia de emissão (E - E ). ficando assim evident.e os.,. c D"

picos ent.re absorção e emissão. Tal deslocament.o é denominado
"Deslocament.o St.okes".

Evidencia-se, port.ant.o, que o fort.e acoplament.o el!.
t.ron-fónon é responsável pela ori~em das bandas de absorção
alargadas homogeneament.e e pelo grande deslocament.o St.okes. Quant.o
maior o acoplament.o, mais lar~as são as bandas e maior o desloca
ment.o St.okes (t.rans:iç~es para ni veis de ener~ia mais alt.os).

Linha de zero fOnon (LZF) [19]

Transiç~es de zero-fOnon, nas: quais um fót.on é
absorvido sem transferência de ener~ia para os fónons da rede,
aparecem como linhas no espect.ro eletromagnét.ico. as quais, num
cristal ideal. a zero ~rau absoluto. devem t.er uma lar~~a
determinada soment.e pelo t.empo de vida do est.ado elet.rÓnico
excit.ado.

A LZF corresponde à t.ransição O-O no diagrama de
coordenada de confi~uração, ou seja. à t.ransição ent.re os est.ados
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fundamentais: rl~:=: bandas 1s e 2p. Essas linh3s aparecem ao lado de

urna banda que s:ur~e devido a processos: de multi-fónon, al,u.'11aS
vezes estI'utUI"ada. com lar;UI"a ti pica da ordem da freqüência de
Debye ou maior. A princl pio.• numa tI"ansição 6tica. exist.em ambas

componentes: lar;as (multi-fónon) e estI"eitas (zeI"o-fónoIÜ.

Estando os fónons: ("quant.a" de vibraçJ:o da I"ede)

diretamente relacionados com a temperatura (quanto mais elevada a

temperatUI"a, mais fónons est~o envolvidos), a maioI" probabilidade
de ocorrer t.al t.ransiç~o é a baixas t.emperat.uras.
est.ados vibrónicos est.~o despopulados, ou
insi~nificant.e (o Apêndice II t.raz maiores det.alhes

onde os demais
com população

sobre a LZF).
A probabilidade
superposiç~o das

de t.ransição, como já
funç~es de onda dos

cit.ada,. é
dois est.ados

dada
(ou

pela
mais

precisament.e
elét.rico,~ vide

..• 2
at.ravés de I<VII r IVI) I na aproximaçã:o de dipolo

Apêndice lID. Port.ant.o,. at.ravés do dia~rama de
coordenada de confi~uraç~o .• fica evident.e que as bandas dos:
est.ados 1s e 2p devem est.ar bem próximas com os seus respect.i vos
rundos localizados em Q e Q de forma que ÁQ = Q - Q ~ o.

i~ 2p 2p j,~

A LZF oI"i~in.ar-se-á exat.ament.e ent.re as bandas de
absorç~o e emissão relat.ivas ao cent.ro a que est.ão associadas.

-1(1-toem )
As LZF,.

inomo~êneas.•• (por
realidade.
causa das

são bandas
diferent.es

est.rei t.as
est.r-ut.uraB

locais a que os cent.r-os de um mesmo t.ipo est.ão sujeit.os). Essa
inomo~eneidade for-nece a possibilidade de serem ~er-ados buracos no
perfil da banda,. cuja impoI"t.ância seI"á dest.acada post.eI"io~"'ment.e.

As LZF s~o ~eI"alment.e encont.r-adas nos a~lomeI"ados
de cent.r-osF(f1~.III-3.3)quepodemseI"elet.r-icament.eneut.ros.

F

ionizadosposi t.ivament.e.FT,ne~at.ivament.e,F
-

(onde 2,"

oun=
1'1

r.r.
3,

4...).Issosedeveaofat.odequeosa~lomerados ,sendodos

t.ipos: moleculares. são menos influenciados pela r-ede, enquant.o que
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pela
não

influenciados

forma que

os tipos atómicos (centros F) são fortemente

I'ede (acoplamento elétron-fÓnon forte), de
apresentam LZF nem mesmo a baixas t.emperatUl'as.

Concluindo, o centro F é bastant.e complexo. No
ent.anto, possui uma estrutUl'a simples e é um dos centros mais
conhecidos. Assim, é usado como modelo para a compreensão de outros

centros mais complexos.
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Outros Tipos de Centros de Cor

A união de um simples centl'o F a outl'OS de:feitos

pontuais gera um complexo de defeitos que se denomina "aglomerados
de centros: F" [17l

Os principais tipos de centl'OS S~O:

Aglomerados F primários (centros F associados a um
out.l'O cent.l'O ou impul'eza, fig'.I1I-3.3):

Centro F2 <Cent.ro M): associação de um cent.ro F a
um out.ro cent.ro F vizinho mais próximo, nas direç(Ses <110).

Centro FA: associação de um cent.ro F a uma impureza
cat.iónica próxima nas direç(Ses <100). Tal impureza deve possuir um
raio at.ómico menor do que o 1on alcalino da rede, como por exemplo
Li+ ou Na+ em KCl.

umaaFcent.roumdeassociaçãoCentro FZt
impu:reza alcalina divalent.e e a uma vacância cat.iónica.

Centro FH: associação de um cent,ro F a uma impu:reza
aniónica próxima nas direç(Ses <110).

Ac;lomerados F secundários (cent,ros F associados a
dois ou mais cent,ros ou impu:rezas)

Cent.ro F3 (cent.ro R): complexo de t.rês cent.l'OS F
dispost.os de forma t.rianc;ular.

Centro FB: associação de um cent.ro F a duas
impu:rezas cat.iónicas.

Acima, foram cit,ados apenas: al~uns: t.ipos de cent.ros
de cor exist.ent,es.

Para se obt.er os a~lomerados de cent.ros F, bast.a
irradiar a banda F com compriment.o de onda adequado <luz F) à
t.emperat.u:ra ambient.e ou apenas elevar a t.emperat.ura; porém, bem
abaixo do pont.o de fusão do crist.al, por al~uns: minut.os. O que
ocorre nesses processos é que o elét.ron recebe ener~ia suficient.e
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para sair do poço de pot.enc1al ao qual est.á sujeit.o,. va~a pela
rede e é capt.urado pOI' um out.I'O cent.I'o F.. t'orm.ando assim o cent.ro
F" (dois elét.rons em uma vacância aniónica) t a vacância deixada

para trás, por sua vez" va~a pela rede e é aprisionada a um
defeito pontual. Como o centro F' não é muit.o estável, o elétron

libera-se e va~a pela rede, sendo aprisionado na vacância que

a~ora está associada a um defeito pontual.

Se o cristal for altamente puro, aglomel'ados de
cent.ros F int.rl nsecos (F. F. et.c) se:r-ão 1'o:r-mados.Se forem2' 3'
dopados ap:r-opriadament.e. a~lome:r-ados ext.:r-lnsecos o:r-i~inal'-se-ão
(F • F , F , et.c).A H :::1.

Pa:r-a ident.i1'icar oS: t.ipos de cent.:r-os 1'ormados,. o
est.udo da absorção e emissão ót.ica são os mais indicados. A
f"i~.!I!-3.3 most.:r-a um exemplo de um H.A. (KCD com vá,:r-ios t.ipos de
cent.:r-os. Pode-se obse:r-va:r-que, at.:r-avés da absorção e da emissão
ót.ica. é poss1vel ident.i1'icar os t.ipos de cent.:r-os, com exceção do
cent.ro F que ot.icament.e não di1'e:r-edo cent.:r-o F, uma vez que aH
int.eração ent.re o elét.:r-on e impUl'eza aniónica é bast.ant.e fraca. Um

mencionados acima, é
mét.odo recomendado, ent.ão, para

a ut.ilização
a

da
dist.inção dos cent.ros
t.écnica de EPR ou os

experiment.os Raman. em que as: vib:r-açê:íesdos 10ns acoplados ao
cent.ro F são det.ect.adas: diret.ament.e. Est.e é um bom mét.odo para
impu:r-ezas que possuem pequenas: ou ~:r-andes massas, de 1'orma que
suas vibrações est.ejam 1'ora do int.ervalo de 1':r-eqUênciados modos
normais dos fónons: da rede. Sendo assim, suas: vibraçê:íes se:r-ão
det.ect.adas: e se, por vent.ura, est.a impureza est.ive:r- acoplada a um
cent.ro F, aparece:r-Á indicada no espect.:r-o Ram.an.
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Fig.III-S.S: Centros de cor e seus espectros de absorçao

e emdssao em KCI.

Influências da Dopa~emem H.A. na Criação de Cen~ros de Cor

A ~eração de cen~ros de cor é favorecida pela maior
quan~idade de defei ~os exis~en~es nos crist.ais. Sendo assim, a
dopa~em de um H.A. é um modo induzido de se aumen~ar a desordem,
ou por melhor dizer, aument.ar a quan~idade de deí~eit.os exist.en~es
nos crist.ais,. criando. port.an~o, possibilidades de se aument.arem
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as concentraçi3es de centros de cor. Porém, a concentraçã:o de

material dopante introduzi da no cristal é limitada .• ou seja,

existe um ponto de saturaç~o a partir do qual sua introduç~o

deixa de ocorrer Consequentement.e. a densidade de c:ent.l"os é
limit.ada pelo ponto de saturaç~o do dopante introduzido na mat.riz.

Como um exemplo prâ tico da influência do dopante na

~el"aç!o de centros, foi obsel"vado que a conc:ent.ração de c:entl"OSde

cor numa matl"iz de NaF Cl"esc:iaquase que lineal"ment.e com a dopagem
da molécula de 08 [21] e sat.lU'ava ap6s det.e:rminada concent.r-açã:o
do dopant.e.

As posiç~es dos picos das bandas de abso:rção t.ambém
sofr-em um pequeno deslocament.o no espect.:ro elet.r-omagnét.ico com a
int.r-odução de dopant.es, melhor- evidenciado pelas LZF que sã:o
bandas mais est.r-eit.as. Deslocam-se t.ipicament.e da or-dem de décimos
de nan6met.:ro, pa:ra ener-gias maior-es ou menor-es, dependendo do
dopant.e. O dopant.e exer-ce influência no poço de pot.encial a que o
elét.r-on do cent.:ro fica sujeit.o, diminuindo ou aument.ando a
barreira de pot.encial e a dimensão ~ do poço. No caso pa:rt.icu.La1'
da molécula de 08 em NaF [22], as bandas deslocam-se pa:ra
ener-gias meno:res (pa:ra o ver-melho), uma vez que, po:r ser- uma
molécula com ca:rga r-esult.ant.e negat.iva, não est.á. muit.o acoplada ao
elét.ron, t.ornando a ba:rr-eir-a de pot.encial menor e a dimensão do
poço maior- .

Assim., fica evident.e que a dopagem do H.A.
influencia t.ant.o na densidade de cent.ros como nas posiçê'Ses das
bandas de absor-ção. Esse fat.o pode ser- ut.ilizado de maneira
t'avor-á.vel nos exper-iment.os que exigem alt.as concent.r-açêSes de
cent.ros de cor e mais baixa ene:rgia pa:ra reduzir o pot.encial
at.rat.ivo pa:ra o elét.ron, como é o caso da geração fot.oqui mica de
bur-acos (capi t.ulo V).
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Cálculo das Concent~aç~es de Cent~os

(Equaç~o de Smakula) [11]

Se assumi~mos que os cent~os que dia o~igem à

abso~ção não inte~agem ent~e si, a á.~ea sob a curva é di~etamente

pI"opo~cional à concent~aç~o de cent~os abso~vedo~es. O formato de

"sino" d3 banda F suge~e que os centros absorvedores possam ser
tratados como oscilado~es amo~tecidos de aco~do com a teo~ia

clássica de dispersão. Ist.o foi feit.o por Smakula [23]. Se os
result.ados forem expressos em t.ermos de a.• coeficient.e de
absorção na ener~ia do f6t.on (E),

t.em-se [24]:
••N f" •

n9mc
J Ol (E) dE

(3. 12a.>
(n

2
+ 2)2 2

2
2he rr

Int.roduzindo-se os valores das const.ant.es a equação
acima reduz-se à:

16
N f" • 8,21 x 10 J

cc (E) dE (3. 12b)

Por simplicidade, subst.it.uindo a int.e~ral por uma
área equivalent.e de (const.ant.e) " (coef. de abs. má".) "

(meia-lar~ura de banda \ri), ou seja, o número efet.ivo de defeit.os é
i~ua1 a (const.ant.e) ,,(Ol )" (\l/). Assim, a equação de Smakulamax
t.oma as formas:

N l' 1,291017n
\riparo. bando.

= x Ol

{n2+ 2)2rnax LOrQT.l:l: Lano.

N l' =

0..871017n Wparo. ba.l')dax C(

{n
2
+2)2 ma.x Oal..llõiQLana

onde:
N = número de cent.ros F por cm3;
1: = "força do oscilador" (fat.or relacionado com
de t.ransição ót.ica que produz a absorção);
n = 1ndice de refração do crist.al para o
onda no pico da banda de absorção;
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a probabilidade

compriment.o de



m Q e : massa e c~~a do elét~on ~espectivamQntQ.
C : velocidade da luz;
(:( :: coet'iciente de abso~çã:o no pico da banda~ em

rY'tax

-{cm dado po!.':

Ot • 2.303
0.0.
"

onde:

0.0. = densidade ótica (medida no espectrofot.ómet.l'o);
X• espessU1'a do cl'istal em cm.

Para que se possa dete~mina%' N é preciso saber a
rorça do oscilador 1:.• que ~era1mente é próxima da unidade p~a os
centros F - como. por exemplo.• 0.9 para o KCl. 0.81 para o NaCl e
0,8 para o KBr. Porém. às vezes .• nã:o está estabelecido p~a
determinados centros: e 1: deve ser det.erminado experiment.ahment.e. O
único meio para se obt.er 1: é encont.rar um modo de se contar o
número de cent.ros F independent.ement.e das: medidas: de absorção.
Isso pode por meios químicos. por medidas: de

suscet.ibilidade ma~nét.ica ou por medidas: de ressonância do spin
elet.rónico.

Os mét.odos :fundament.ais de coloração de H.A. são
discut.idos a se~uil'.
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IV - Coloração de Halogenetos Alcalinos

Há tI"ês tipos fundamentais de coloraç~o de H.A.:

pOI"I"adiação ionizante, aditiva e por injeção de elétrons.

Neste contexto, a palavra; "coloração" seI'á utilizª

da nOl'malmente como sinônimo de ~eração de cen~ros de cor.
A se~uir est.ão descrit.os em det.alhes a t.eoria. o

aparat.o experiment.al e al~uns t.est.es realizados com os l'espect.i vos
resul t.ados,

!Y-1 Coloraç~c por Radiaç~o Iondzante

Nesse processo a coloração pode ser feit.a por
qualquer t.ipo de font.e que produza elét.l'ons livres e buracos na
amost.ra. t.ais como Raios-X, feixe de elét.rons .• Raios-r, ?.aios
U.V.• et.c [19. 25]. Daremos ênfase ao Raios-X. pois est.a foi a
font.e mais ut.ilizada para colorir cl'ist.ais de que dispúnhamos e
que era de nosso int.el'esse.

Há dois t.ipos de Raios-X: "mole" e "duro", A se~uir
sel'á f'eit.a uma dist.inção ent.l'e ambos para evidenciar o mais
adequado nest.e t.ipo de colol'ação,

Rad·i a'ião "mo l e" e "du~-a": se o crist.al f'or
considel'ado como uma coleção de i ons isolados .• são necessárias: e!l
t.ão. as conservações de moment.o e ener~ia ent.re uma part.i cula
l'ápida e um íon. As int.ensidades de Raio-X são muit.o pequenas de
forma que podem s:cmen'te 'tra.W'\Smit,il' pequena de s:uas

ener~ias para os i ons: pesados, Por exemplo. para t.ransf'erir 25 eV
(enel'~ia aproximada para provocar um des:loca.-nent.o ió,ruco) unI

lon CI , um f'ót.an deve possuir uma ener~ia de 645 KeV.
~ denonúI"~daradiação mole aquela que t.ransfere m.••.-. ~

nos de 25 eV para os i ons numa colisão fl'ont.al
aquela que possa causar um deslocament.o iónico
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rede. f: de paI"ticulaI" interesse este último tipo de radiação. uma

vez que. sendo o cent:rc F um elét:ron ap:risionado numa vacância

aniónica. esta radiação pode produzil' tais vacâncias por colise5es
diretas:.

do que
cristal.

A radiação mole.• por sua vez. possui muito mais ener~ia
wn f6ton na re~ião de éxciton~ podendo também colorir o
porém com densidade de centros mais baixa.

o que ocorre no processo de coloração po:r :radiação
ionizante é que. ao irradiar um H.A. por Raios- X. um elétron de
valência é liberado do 101"1 ne~ativo e começa a mi~rar pela rede
cristalina .• que. por sua vez apresenta vacâncias: ne~ati vas: pelo
seu próprio crescimento (ou também são criadas no caso de radiação
dura) até ncar aprisionado em t.al vacância. O processo está
ilust.I'ado na :fig.IV-1.1.

O 10n. após ter perdido seu elét1'on, pode acab3.1'
pOI' volt.31' à sua situação anterio1' (recombinar-se com o elét.ron),
ou seja, de cátion, provocando o "bleachin~" (extinção do centro).

A concent1'ação de cent1'os gerada a par-t.i1' deste
processo depende di1'et.amente do tipo do H.A., do grau de pureza
(como já citado. as impurezas favorecem a coloração) e da
t.empe1'atU1'a{o H.A.se t.orna mais conduto1' con:fo1'mea t.empe1'at.U1'a
aument.a, facilitando a mi~ração dos elétrons na rede}.

O t.ipo de janela ut.ilizada no t.ubo do aparelho de
Raio-X t.amh-á-mé um parâmet.1'o impo1't.ante. As janelas de 'vid1'os
:finos filt.ram os í'6t.ons de baixa ener~ia; já as de Berllio
deixam passar tanto os f6t.ons de alt.a quant.o os de baixa ener~ia.
sendo. portanto. as mais adequadas.
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Fl~.IV-1.1: Formaç~o de centros. F a partir da irradiaçSo por

Raio~-X. •

Resultados Experimentais da Coloraç~o por Radiaç~o Ionizante

Foram realizadas várias t.entativas com quatro
diferentes fontes de radiação para diferentes amostras. As fontes
eram: Cobalto 60 (45,ucD, Césio 137 (500,ucD, Nêutrons (3mcD e
Raio-X (f6tons com ener~ia de, no máximo, 40KeV), sendo obtido
sucesso somente com a última dessas font.es.

A fonte de Raios- X utilizada possui as se~uintes
caracterist.icas:: t.ubo de Raios-X com anodo de Cobre, operando a
40KVe 20 mAe janelas de Berilio com mica.

A mat.riz ide3J. para ~erar centros de cor que
possuem LZF com boa estabilidade térmica e eficiência quânt.ica
(facilidade em remover o elétron do poço de potencial)
relativamente alta é o NaF [20]. O KCl (com parâmetro de rede
maior do que o NaF) possui m2lior eficiência quânt.ica. porém é
muit.o instável t.ermicamente. O LiF (com parâmet.ro de rede menor do
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que o NaF) por sua vez, é mais est.ável t.ernrlcament.e do que o NaF.
porém possui baixa eficiência quânt.ica.

Se~undo Lüt.y e Kaipa [22], a est.abilidade térmica

aumenta com a diminuição do parãmetI"o de I"ede e a eficiência quân

tica (facilidade em ~erar c buraco) aumenta cem e aumento do parâ
met.ro de rede.

Como já várias vezes comentado,. a densidade de
cent.ros de cor ~erada numa mesma color-aç~o é super-ior- em cr-ist.ais
dopados do que em crist.ais puros. Como exist.e um pont.o de
sat.uração para cada dopant.e, ou seja,. há um limit.e t.oler-ável para
que um mesmo t.ipo de impure:l:a seja int.roduzida numa mat.riz,
opt.ou-se por dopar a mat.riz com dois diferent.es t.ipos de impurezas
com o propÓsit.o de se cons:e~uir o maior número poss1 vel de

- ++defeit.os. São elas: 08 e Mn .
Esses foram os dopant.es escollrldos por mot.ivos

prát.icos; o Mn-t'.,. t.em a função de ajudar na criação de mais
defeit.os no crist.al; Já o OH-, além dest.a função, possui uma
caract.er1 st.ica convenient.e que é absorver em 2,7 /-1m,criando assim
a possibilidade de pert.urbar al~um cent.ro de cor de forma que est.e
venha a possuir uma LZF prÓxima a est.a re~ião. Est.a det.erminada
re~ião espect.ral nos é de int.eresse, pois o laser ajust.ável
(produzido em nosso próprio laborat.ório) emit.e no int.ervalo de
2.5/-1m- 2.8J...1m.Est.e .l3ser de cent.ro de cor é a :font.e ideal para
irradiar o crist.al (banda de emissão de luz relat.i vament.e est.rei t.a
da ordem de décimos de nanómet.ro).

Dispúnhamos de uma pequena amost.ra de crist.al de
.,..,. -

NaF:Mn:OH provenient.e da Universidade de Ut.ah (EUA) que seria a
mat.riz ideal para os nossos propósi t.os; mas era única e o
Laborat.Ório de Cresciment.o de Crist.ais de nosso depart.ament.o não
t.inha condiçêSes de crescer o NaF por possuir alt.o pont.o de rusão

?

(993 C);- além de os (HF) envolvidos no

cresciment.o são extremament.e t.Óxicos.
Assim. apenas uma pequena pesquisa roi realizada: a

amost.ra de NaF roi irradiada por Raios-X por duas horas e seu
espect.ro de absorção obt.ido no Espect.rofot.ómet.ro Cary 17 na re~ião
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de infravermeL'1e próximo ao ultravioleta próximo (2500-183 nm), e
-i

pOI' um Pel"ldn-Elmer 180 na I'egi~o de 4000-2000 cm .

Após a irradiação. surgiram as: bandas F (342 nm) e
M (505 nm), que es::t.~o de acordo com a t.abela 1.1 de [19] (vide
t'~".••.•..•"" v-??'\
.A. .a.~ -... __ •.•.••• _J. Na de infl'3\rerme lho dist.ante, nãe S:Ul'~iram
ban.das:: e a molécula de OH dis::s::ociou-s::e.Os::es::pect.l"os::de abSOl"ç~O

da amost.ra previamente polida foram tirados a três diferentes
temperaturas: ambiente, de nitrogênio li quido e de hélio li quido.
Nem mesmo à t.empel'at.ul"a de He 11quido f'ol"am obsel"vadas: as linhas
de zel'o-f'ónon.

Uma vez que LZF n~o f'ol'am obsel'vadas e a molécula
de OH, que sel'ia uma poss.1vel pel't.ul"bação paI'a a cI'iação de
cent.l'CS de Cal' com LZF pl"Óxima a 2.7 J..im (ou 3600 cm-1), !'oi
dis::s::ociada, o único caminho a s::e~uiI' eI'a o cI'es::ciment.o de novas:
amost.l"as.

Assim, o Gl"UPOde Cl"esciment.o de Cl"ist.ais do DFCM
cresceu. pelo mét.odo de Czoch:"'t!<;:!d.• as: se~uint.es amost.ras:: NaCl.

por possuir
est.á veis. t.ant.o

NaCl:MnCl. NaCl:1%NaOHe NaCl:1%MnCl:1%NaOH.
2' 2

roi a mat.riz escoUrlda. ao invés do KCl.•
parâmet.l"o de l"ede e. pOl"t.ant.o. cent.l"os: mais
como t.ermicament.e [22].

A pl"incl pio .• o NaCl
menor
6t.ica

As amost.ras f'oram irradiadas: por l"aio- X durant.e 24

horas, à t.empeI'at.ul"a ambient.e.
Obsel"vou-se que as amost.ras: dopadas: el"am inst.á veis

t.ermicament.e, uma vez que. 48 hoI'3S ap6s a irradiação, mant.1da no
escuro à t.empeI'at.ura ambient.e, apresent.ava uma mudança na COI'
t.I"ansmit.ida, que previament.e era laranja-avel"melhado, para marI"om.
No ent.ant.o, o NaCl pura ColOI'ido {I'aias-X paI' 77 hoI'as:> peI'manecia
est.ável, apI"esent.ando indefinidament.e a COI" OI"i~inal, laI'anja-ave!:
melhado.• quando mant.ido no escuro.

Como el"am de int.eresse as amost.ras dopadas: e .• com
esse mét.odo de coloração, os cent.ros não peI'maneciam t.ermicament.e
est.áveis, opt.ou-se pelos dois out.ros mét.odos de coloI'ação.
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IV-2 Coloração por Injeção de Elét.rons [25]

A produção de centros de cor em H.A. mediante

injeç~o eletl'oU tica pel'mite obtel" com l"elativa facilidade altas
concentraçêSes (da ordem de 1018 centros/cm:3) de centl'os. Ao

cont.l"ál'io dos obtidos pOI' iI'l'adiaç~o com l'aios- X. est.es cent.l'OS

não são destrui dos quando iluminados à temperatura ambiente.

A injeção de elétrons consiste em geral' uma
corrent.e at.ravés do H..'\.. pert.o de sua t.emperat.ura de fusão (nest.as:
t.emperat.uras. são condut.ores elét.ricos).
n1vel de t.ensão de vários volt.s (no caso

Para isso.,
do NaCl e

aplica-se
KCl .• cerca

um

de

para o crist..al e um
elét.rons que mi~ram

de cent..l'OS F que

50V) ent.re um cat.odo pont.ia~udo que apont.a
anodo plano. At.ravés do cat.odo. são injet.ados
de vacância em vacância .• formando uma nuvem
at.in~e o anodo.

cent.ros .• revert.endo o
esquemat.iza a mont.a~em

Pode-se t.ambém ext.l'3Í:r os
campo externo do cristal. A fi~ura IV-2.1
e o que ocorre no int..erio:r do crist..al.

A nat.ureza dos elet..:rodos.• as impurezas e a história
passada do cristal afet..am profundament..e o fenômeno. O crescimento
da corrent..e pa:ra injeção de cent..:ros de cor admit..e as se~uint..es
t~ases, conforme [27]: A primeira delas .• a corrent.e permanece
const.ant..e, e nenhuma coloração é obse:rvada no c:rist.a1. A fase
se~uint..e c31'acte:riza-se po:r um aumento linea:r com o tempo e a
nuvem de cent.:ros at.ravessa o crist.al aumentando sua def'.sidade
6t..ica. Na t.erceira fase a co:rrent.e oscila dent.:ro de uma cert.a
faixa e modificam-se as condiçe5es do ccnt.at..o injet.or. Finalment.e,
a co:rrent.e sobe bruscament.e com o apa:reciment.o de canais de fusão.

E: válido lembrar que t.ensão muit.o alt.a result.a numa
corrente excessiva e o crist.al derret.e.
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Fi~. IV-2.1: a) Esquema da monta~em p~a injeção de elét~ons I

• b> COl=ÇãO e:t.rOlI~lca. ~

A cor result.ant.e é devida à int.erar;~o de elét.rons
em excesso .• vez que soment.e est.as:: quant.idades foram
int.roduzidas: durant.e o processo de coloração.

Se o crist.al é esfriado à. t.emperat.ura ambient.e.
muda de cor. Se a velocidade é baixa. a cor final do NaCl que a
princ.1pio.•seria vermelha. t.orna-se azul ou pret.a.

36



ver'lical.
s:i'luaçã:o.

foi

Nosso Dispositivo

Como o f01'no (O 

necessá1'io c1'i3l' um

.,
1000 C) de que dispúnhamos e1'a

disposi 'livo adequado à nossa

A escolha dos ele'l1'odos cons'li'luí-se num pon'lo

cri tico PaJ.'a.a. obtenção de color-ação contr-olada, pr-incipalrnente em
virtude da dificuldade em se obter- bons: contatos ôhmicos em

C:I'ist.ais iónicos. Ap6s encont.I'ada uma solução e ut.ilizado vaI'ios
mat.eriais p3l'a os ele'l1'odos. como.• Aço !nox.• Plat.ina e Tun~st.ênio
paI'a a cat.ado.• e Plat.ina , OUI'Oe Nlquel para a anodo.• opt.ou-se
por Tun~st.ênio para o cat.odo e Nlquel sobI'epost.o paI' uma supeI'fl
de de ~rafi t.e pal'a o anodo. A veI'são :final do disposi t.ivo est.á
llust.I'ada na :fi~.IV-2.2.

Em l'elaçã:o aos cat.odos, é muit.o difícil obt.el' com

aço inoxidavel pont.as: 1'1~idas: com I'aio muit.o pequeno. Ist.o induz à
necessidade de uso de COI'l'ent.es mais alt.as: de modo a supeI'al'
l'eaçêSes secundáI'ias e obt.er a injeção. Além dis'lo, há a oxidação.
da pr6pI'ia pont.a de aço, a al'las t.empeI'a'luras. em pI'esença do sal.
Assim.• para medidas de COI'I'ent.e de injeção, esse ele'lI'odo não é
recomendávelo

A pla'lina pode seI' usada peI't'ei 'lamen'le como anodo
plano, pOI'ém como ca'lodo t.ambém apI'esent.a dificuldades (pon'las
1"1~idas:). Tem a vant.a~em de não oxidar .• o que é in'leI'ess:an'le em
experiências q'..1eenvolvem urna pI'olon~ada peI'manêonciada amost.ra no
forno. Quando usada como cat.odo. fOI'nece t.ambém uma injeção
sat.isfat.6ria. que vai diminuindo de int.ensidade at.é int.eI'I'ompeI'
t.oda a COI'ren'le ele'lI'Ónica. I'es'lando somen'le a i6nica (devido a
uma reaçã:o en'lre o sal e a Pla'lina a al'las 'lempeI'a'luras:) que deixa
de OCOI'reI'no I'est'riament.o, ou seja, a Pla'lina e o sal separam-se
novament.e (28].

o N1quel 'lambém é um bom candidat.o a anodo.• porém
rea~e com o sal persis'lindo no resfI'iamen'lo. Foi adot.ado paI' ser
um ma'lerial mais acessl vel em 'lermos mone'láI'ios e u'lilizou-se o
~l'at'i'le, que sel've como in'lel.'face ent.I'e o anodo e a amos'lra. como
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solução para o pl'oblema da l'eação com o sal.

O Tun~stênio como catodo tem dupla vantagem: baixa

funç~o tl'abalho (alta funç~o trabalho é l'ecomendada pal'a injeção
de bUl"acos [29]) e dureza suficiente par-a seI' apontado e integl'ado

no cristal a altas: temperatUI'as: (tl'abalhamos com pontas de
diâmetros da oI'dem de O.5mm).

Para que o Tungstênio não oxidasse a altas
temperaturas, foi introduzido por volta de 2.0mm no interiol' do
crist.al .• ~arant.indo assim, que est.a extremidade ficasse livre da
at.mos:fera.. além de mant.eI"fixa a amost.ra na posição desejada.

A melhoI" colol'aç~o (densidade da 01'dem de 101!5

cent.r·os/cm3) p3I"a o NaCl:1%NaOHt'oi obt.ida apÓs 20min..• submet.ida
a urna t.ens:~o de 100Ve a 900°0. Sendo a t.empel'at.UI"ade f"us;!o do
NaCl 801°C. a t.empel'at.\JI"a int.l'oduzida de cem ~I"aus: a mais,
indicada pelo t.el'mopa:r sit.uado à meia alt.Ul"a na parede int.el'na do
:foI"no.• é devido ao :fluxo de a:r peI"mit.ido pela própria est.rut.Ul"a do
:forno. que possui ambas est.remidades abert.as (veja o esquema do
forno à p.44). Ist.o aC3I"ret.ava um decréscimo da t.empeI"at.ura por
volt.a de 120°C na amost.I"a que :ficava dist.ant.e da pal.'ede do t'orno
e. pOI"t.ant.o.expost.a ao :fluxo.

Nest.e t.ipo de coloraç~o é de fundament.al
impoI"t.ância a const.ant.e observação do crist.al, uma vez que.
:formada wna nuvem de cent.l'os. após: al~uns poucos minut.os (por
...olt.a de 3min. em nosso caso especi :fico) haverá um aument.o
si~nif"icat.ivo da cOl'l'ent.e (ou seja, quando os elét.I"ons
provenient.es do anodo at.in~em o cat.odo) que é o moment.o em que a
t.ensão deve seI" radicalment.e diminuida e, dependendo da
concent.l'aç~o já. obt.ida, deve ser extint.a. ret.irando-se a amost.ra
em se~uida.

Paralelament.e a est.e t.ipo de ccloraç~o, est.ava
sendo realizada a coloração ad!t.iva. Dest.a fOl'm3.• o problema de
coloração est.aria ceI"cado por t.odos os lados e a c:olo1'ação que
apresent.asse alt.a densidade de cent.I"OScom est.abilidades t.éI"mica e
ót.ica adequadas seria o candidat.o a seI" pesquisado.

A colol'ação adit.iva :foi a que apresent.ou result.ados
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mais satisfatórios. uma vez que vinha sendo realizada há muito
mais tempo do que a por injeç~o de elétrons, e, portanto,. o
donú nio sobre este tipo de coloração era malOI". Além disto
sat.isL'2lzia as condiçe5es I"equisit.adas: e a coloI"ação pOI" injeção de
elét.r-ons ainda não est.ava complet.ament.e dominada, apr-esent.ando
baixa densidade de cent.I"os, inst.abilidade ót.ica, coloI"aç~o não

homo~ênea, principal motivo paI"3 se dedicaI" à coloI"ação adit.iva. e
soment.e apr-esent.ou banda F.

Sendo assim, t~oi dada maior- ênfase para as
color-açeses adit.ivas descr-it.as a seg-uir-.

40



IV-3 Coloração Adit.iva

Este t.ipo de coloraçã:o [11.• 19, 25J cansist.Q Qn\
mant.er o cristal perto de sua t.emperatUI"a de t~usã:o. inseroido numa.
atmosfera de vapor de seu metal alcalino (por exemplo, atmost'era

de Potássio para o KCl, S6dio para o NaCl, etc). ou qualquer outro

element.o quimico que possua afinidades eletrônicas para essa
Iinalidade .• à proessã:o e t.empo adequados. A f"ig.IV-3.1 ilust.ra o
processo de formação de cent.ros F at.ravés desta coloração:

KO 'K~, '"+
-+-+- + I -+' -+

cri.ata.l
deI<:C L I

+
-O-+ - ,+-O-+-> :01+ O+-+- +~J+-+~

+
-+-+ -+-+-+

Fi~.IV-3.1: Formaçao de cent.ros F por coloração adi~iva.

adit.iva,
est.á

na coloração
pressão, quequat.ro

Os át.omes de Pot.ássio sãe adsorvides na superfí cie
do crist.al; corno os elét.rons t.êm uma at'inidade elet.rônica maior
com a rede do que com o Pot.ássio, est.e últ.imo perde um elét.ron,
que mi~r~ na rede e vai ocupar uma ·vacância de íon negat.ivo para
:fOl"Jna2'um cent.ro F. O Pot.ássio, por sua vez. já ionizado migra na
rede e ocupa urna vacância de i on posit.ivo (defeit.o Schot.t.ky). Se
est.iver a t.emperat.ura alt.a o suficient.e .• de forma que os i ons
ne~at.ivos da rede dirijam-se á superfi cie do crist.al.> os lons de
Pot.ássio em excesso combinam-se com est.es 1ons dando origem a uma
nova camada do crist.al. Como uma observação geral, not.a-se que,
t.ant.o na coloração por injeção de elét.rons quant.o na coloração
adit.iva. há um desequill brio est.equiomét.rico, que não ocorre na
coloração por radiação ionizant.e.

e: import.ant.e observar que,
parâmet.ros est.ão envolvidos: a
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ill~e~amen~e ligada à ~empe~a~~a do fo~no (po~ém, às vezes, convém

variar) pelas CUl'vas da fig IV-3.2, a ~empe~at~a da amos~~a. o

~empo de coloração e a posição da amos~~a den~~o do tubo de

coloração (fig.IV-3.3).
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Fl~.IV-3.2: Curvas de pressão de vapor de rerer3ncia para a co
loração adi~iva em tunçSo da ~empera~ura do me~ar
alcalino. -------------.,

o sist.ema que const.rui mos baseado em um já
desenvolvido comorme [28], porém já desat.i vado por est.ar
danificado por excesso de uso, é const.!t.ui do por cinco part.es
t'undament.ais (:f'i~_IV-3_3): hast.e e cadinho., t.ubo, forno ext.erno,
Nit.ro~ênio ~asoso e sist.ema de vácuo.
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(a) '1) Hast.e

Válvula de
Esfera

<3) Ni t.rol;ênio

Anel
Soldado

Resist.ências

Cb)

,
AC;ua_

® Tubo

!
'I

Válvula
® Sist.ema de Alivio

de Vácuo

Cadinhos

Medidor
de Vácuo

Fi~. IV-3.3: Sistema para coloraçao aditiva.

Esquema Ca) e roto (b> do sistema.

--,-------------------------
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1.Haste e Cadinho

A haste e o cadinho são feitos de aço inoxidável;

t..odavia o último é niquelado paI"3 que ~o seja afet.ado pelo vapol'
de Potássio ou Sód10. Os: cadinhos. dispositivos onde s~o colocadas

as amostl'as. têm a capacidade de ao mesmo t.empo colol'i!' vál'ias

amóstl'as de dimensêSes de at.é 50x10x10mm<cadinho superior) e de

até 10xiOxiOrnrn(cadinho infel'iol'). Os cadinhos são l'emoviveis e
pel'manecem com suas: ext.l'emidades obst.I'ui das: dUI'ant.e
paI'a evit.aI' o excesso do vapoI' do met.al alcalino nas:
vapoI' soment.e t.em acesso às amost.I'as at.I'avés:

a color-aç~o.•
amost.r-as:. O

de pequenas:
pel'f"ur-açeseslat.eI'ais nos cadinhos.

No int.eI'ioI' do cadinho.. junt.o à hast.e. há um
t.eI'mopar- <CI'- AD. acoplado a um cont.r-olador-de t.empeI'at.ur-a.

No int.er-ioI' da hast.e há. uma I'esist.ência clll ndr-ica
(6.70) cons:t.it.uida por- um no de Kant.hal <n" 18) envolvendo.• em
IOl'ma de espir-al .• um t.ubo de cer-âmica isolant.e t.ér-mica e elét.r-ica,
e novament.e I'ecober-t.o por- cer-âmica past.osa que se solidit'ica apÓs
24 hoI'as. FOI'am cons:t.r-uidas set.e dest.as I'esist.ências par-a
quaisquer- event.ualidades. As: duas pI'imeir-as l'esist.ências:
!~~1)if"ic.aram-s:enas dez prirne1.I-'as coloraçe5es, que en~vcl~reramalt.as
t.emperat.UI'3S: por lon~os peri odas. A t.erceira resist.ência ainda
peI'manece em uso.

A ~-esist.ência é int.r-oduzida num envolt.6r-io de aço
1020 niquelado e conect.ado a um t.ubo mais est.r-eit.o de aço inox
at.I'avés da solda de um anel .• a qual de\,'e ser- efet.uada de t.al modo
que, quando int.r-oduzida no t.ubo, não seja um meio permissivo de
p3S:sa~em de aI'. O t.ubo e o envolt.6I'io com a I'esist.ência t"or-mama
hast.e.

2.Tubo

O t.ubo é feit.o de aço inox e, a par-t.il' do cent.ro de
seu int.eI'ioI' à ext.I'emidade infer-ior-, possui uma t.ela de Nlquel que
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faz pa!'te do conduta!' de Calol" que pel"mlt.e a l"t~·conduç~oda
Potássio (ou Sódio) evapol'ado e condel"1sada pal"a a pal"t.e inf"&l"ior
do f01"no.

alcalino <•..•

ext.remidade

Na parte inferio1" do tubo, é

10g), que será evaporado d~ant.e
superior, há um circuito de á#;U3

colocado o metal

a coloração. Na
envolvendo o t.ubo

para ref1"ige1"ar esta região dUl'ante a col01"ação. <,po1"tanto. o
"O-1"ing"ali existente é mantido f1"1o).

3. Sistema de V&cuo

o vâcuo feit.o no sist.ema (•.. 100mt.orr) t.em a l'w~ção
de evit.ar umidade no int.erior do tubo, uma vez que tant.o o
Pot.ássio como o Sódio são alt.ament.e higl'oscópícos, provocando
perigosas reações qui micas quando em cont.at.o com a água.

4. Nitrocênio

o Nit.l'ogênio na l'ol'Jna gasosa t.em duas l'unções
durant.e a colol'ação: limpa o sist.ema e é responsâ vel pela pl'essão
desejada para colol'ir o crist.al (est.ando o sist.ema com baixo
vácuo, injet.a-se Nit.l'ogênio no int.el'iol' do t.ubo que contém o met.al
alcalino ainda sólido e atraVés de um manómetl'o. obt.ém-se a
pl'essão desejada).

5.Forno Externo

o fOl'no ext..el'no (t'ig.1V-3.4), também tot.alment.e
l'econst.l'Uldo (l'esist.ênc1a de 22.50 e ligado a 220V), t.em a função
de evapOl'al' o Pot.ássio (400°C) ou o S6dio (óOO°C) que est.ão dent.ro
do t.ubo já com pl'essão desejada. Acoplado ao l'orno, que pode
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fornecer temperaturas até 1000°C, há um controlador de tempel~atura

da En~ro, modo340, com precisão de ± 50°C. Para o controlador de

temperatura. foi construi do (pelo Laboratório de Eletrônica do
depal"tamento) um ~el"ador de pulsos que tem o objetivo de controlar

o tempo destinado ao forno para atin~ir determinada temperatUl'a. A
construção deste ~erador foi necessária, uma vez que havia falhas

no acionamento do "relê", responsável por "li~ar" ou "desU,ar" o

forno quando necessário. Porém, é dispensável entrar em detalhes
nest.e assunt.o.

,
I
,
I
,

Cadinhosl

I

S6dio
Met.álico

Alumina
61obulal'

Res i st.ência
Int.erna

La de
Vidl'o

,-----..-----------------.

Placas de
______Amiant.o

Resist.ência
Ext.erna

-Tubo

I

Tel'mop~

Fig.IV-3.4: Esquema do rOl'no ext.erno <O-1000QC> l'econst.ruldo.
e o t.ubo com a hast.e e cadinhos em destaque .

I

.---------,---------------.-----,
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Procedimento para coloração

Int.I"oduz-se a hast.e com o cadinho no t.ubo onde est.a

alojado o
250mtol'1')

Nit.I"ogênio
novamente

metal alcalino.Faz-sevácuopI"imáI"io(paI"voltade
em

todoosist.ema;at.ingidoestevácuo,injet.a-se
gasoso

nosistemacomafinalidadedelimpá-iae
faz-se

vacuonosist.emaatéatingÍ1~100mToI"I"(est.es

valoI"es apI"esentados não são l"i~orosos, de fOI"maque se a pI"essão
desejada para o sist.ema t'or da ordem de Torr .• qualquet.• valor para
o vácuo da ordem de décimos de 1..01'1' já e SUí-icient.e). Int.roduz-se
Nit.ro~ênio novament.e no sist.ema e at.ravés da lent.a desobst.rução da
man~ueira que acopla a bomba de vácuo ao sist.ema, obt.ém-se a
pressão desejada. Ent.ão, at.ravés da vá.lvula de esí'era, mant.ém-se a
pressão no t.ubo.

Aquecendo-se a amost.ra at.é pert.o de sua t.emperat.ura
de fusão, int.roduz-se o t.ubo no l'orno, previament.e aquecido em
f'unção da pI"essão a que o sist.ema est.á. submet.ido. Assim, o sist.ema
deve peI"manecer pOI" al~um t.empo, at.é que se obt.enha a coloração
desejada.

Dificuldades Surcidas no Processo de Coloraç~o Aditiva

Uma óbvia dif'iculdade é o manuseio do S6dio e do
Pot.á.ssio por seI"em alt.ament.e hi~I"osc6p!cos e explos!vos em cont.at.o
com a á~ua. Assim, a cada recar~a do sist.ema com est.es element.os,
é necessário que se I"emovam com uma espá t.u1a as part.es oxidadas
dest.es met.ais mer~u1hados em Ciclohexano (pI"odut.o alt.ament.e t.Óxico
e inflamável) ou ent.ão em óleo do t.ipo Nujol e depois para livrar
o 6leo da supeI":f"lcie, meI"~ulha-se em t:t.er de Pet.I"6leo (t.ambém
alt.ament.e t.6xico) pOI" al~uns se~undos. Assim o met.al alcalino est.á.
pront.o paI"a seI" inseI"ido no t.ubo e mant.ido sempI"e no vácuo.

As dit'iculdades t.oI"nam-se maiores em coloraçe5es que
envolvem o S6dio como met.al alcalino a ser evapoI"ado.
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Principalmente as colol"açe5es que envolvem pl'essões da ordem de

mili torr por lon;os perlodos, apresentam ;randes diHculdades na

l"emoção do sistema haste-cadinho do t.ubo, uma vez que o Sódio

antes de ser l"econduzido para o fundo do tubo, adere aos cadinhos

que, por sua vez, aderem à tela. Menores quantidades de S6dio l"'Jâ:O

são suficientes para a coloração. Uma vez l"et.il"ado do t.ubo, a

dificuldade sur;e novament.e em remover os cadinhos da hast.e. O

S6d10 penet~a entre as partes de contato entre os cadinhos e a
hast.e, e a única possibilidade de desconect.á-los sem danif"icar o
sist.ema (hast.e-cadinho) é deixá-Ias merCl;u1hadosem um recipient.e
com á.~ua (é evident.e que depois de ~o mais haver Sódio no cadinho
e sim Hidróxido de Sódio, formado pelo cont.at.o ent.re o Sódio e a
at.mosfera) por cerca de 12 horas.

Dest.a !'orma, só é poss1 vel realizar uma coloraçã:o
por dia quando se ut.iliza Sódio, ao cont.rário das coloraçêSes que
ut.i1izam Pot.ássio (dependendo do t.empo de cada coloração,. é
possl vel realizar varias colorações diárias).

Foram realizadas 101 coloraçê5es ent.re amost.ras
cujas mat.rizes eram o NaCl e o KCl. As de NaCl foram cit.adas
ant.eriorment.e e as de KCl s~o: KCl:1%NaOH,KCl:1%Na<'::I:O.5%KOH,
KCl:1%LiCI:l%KOHe KCl1%TlI. As pOl'cent.aCl;ens das amost.ras
indicadas reí'erem-se às concent.raçêSes no flmelt.fi no moment.o do
cresciment.o da amost.ra (quando a amost.ra t.oma a forma crist.alina,
a concent.ração é aproximadament.e um décimo da do "melt.fi [18]).

Das coloraçêSes realizadas, 25% não obt.iveram
sucesso por causa de imprevist.os ocorridos nos equipament.os, t.ais
como. queima das resist.ências responsá veis pelo aqueciment.o das
amost.ras, inúmeros problemas apresent.ados pelo cont.rolador de
t.emperat.ura do r'orno externo, ant.es e após da inst.alação do
~erador de pulsos, et.c.

Por volt.a de 5% das coloraçêSes foram frust.radas por
t.est.es experiment.ais inadequados, como, por exemplo, excesso no
carre~ament.o de Sódio, result.ando na perda das amost.ras;
t.emperat.uras muit.o próximas à t.emperat.ura de :fusão das amost.ras,
ou perlodos muit.o Jon~os a aJt.as t.emperat.uras, danj,ricando-as;
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quantidade não sut'iciente de metal alcalino paI'a a evapoI'aç;ã:o

resultando na não coloI'açã:o. E finalmente. 3% de impl"evistos como,

pOI' exemplo, :falta de eneI'~ia elétI'ica dUl'ante as coloI'ações.
Estes dados, apaI'entemente supéI'1'ulos. seI'vem paI'a

eventuads inteI'essados como I'elerência de tempo que se deve
dispendeI' neste tipo de coloração.

A sesuir seI'á apl'esent.ada uma t.abela com apenas as

coloI'ações cujos resultados fOI'am satisfatórios e al~umas em que
nã:o se obtiveram l'esultados mas que merecem dest.aque para que não
se quebre a sequência 16l?;icadas t.ent.at.ivas de colol'aç:io.

Resul todos das Co loraçt:1es ~4dit ivos:

As dez primeiras coloraçe5es foram realizadas com as
amostras de NaCl:NaOHcom dopa~ens de 1% e 5%, baseadas nos
parâmet.ros de coloraç~o fornecidos pela lit.erat.ura [31] (press~o
de 20 Torr e a amost.ra a 1000K); porém nenhum result.ado

demais amost.:t'as,
sat.isfat.6rio
envolvendo as

t'oi obt.ido. Ent.~o, p:t'ocedeu-se
mant.endo-se as

às
de

colo:t'aç~es
NaCl:NaOH

submet.idas às mesmas colo:t'açeies,. embora os pa:t'ã.met.:t'os fossem
ajust.ados em t'unção das demais. Essa simult.aneidade de colo:t'açe5es,
ou seja, as amost.ras de NaCl:NaOHjunt.o com as demais, t.eve por
objet.ivo ve:t'ifica:t' se havia uma oco:t':t'ência dife:t'ent.e das 'obt.idas
at.é ent.ão com as amost.:t'as de NaCI:NaOH;porém não se obt.~ve
sucesso a1~um.

A t.abela I t.:t'32 os pa:t'âmet.l"os ut.ilizados nas
coloraçêSes como,. p:t'essão, t.empo, t.emperat.Ul'as das amost.ras e do
1'o:t'noe alt.ura (h) do cadinho que cont.ém as amost.:t'as.

A apl"esent.ação dest.a t.abela é fjt.il pal'a que se
possa t.e1' uma visão minuciosa de cada colo1'ação.
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Aparelhos Envolvidos (~abela I)
modelo 340, com precisãoTempel'at.ura do FOl'no: Cont.l'oladol' En~l'o

de :t50°C.

Tempel'at.ul'a das amost.l'as: Cont.l'oladol' Engl'o séI'ie 6000, com

pl'ecisão de ±10°C.

*Pl'essão: - ol'dem de t.Ol'l'- Manómet.l'oEdwards <":0-3, com pl'ecisão de
:tito!"!".

-o!"dem de décimos de torr- Medidor-de baixo vàcuo (Vacuum

Gau~e DV-6~auge t.ube), com pl'ecisão de :tl0mt.o:I'l".

TABELA I: Parâmet.l'os ut.ilizados na colol'ação adit.iva das amost.l'as
cuja mat.l'iz é o NaCl.

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20-

(em)
O. ~cm-o Tempo(mi.n>ITf orno( °C)Tamost. (Oc>h

r
:t.tmi.n.:t!Sooc:t.tOOC:t- -

30
600727

45
600727

60
600727

30
600727

45
600""7"';>~i .-,

60
600

I

727

120
600'127

lHO
6UO'127I21U
600727

120
600727

I210

600727
60

600727
120

600727
21U

600727
60

600727
180

600727
180

600750
210

600750
210

600750
60

600750
60

600750
300

600750
270

600750
240

600750
210

600750
180

600750

20. O
20. O
20. O
15. O
15. O
15. O
15. O
15. O
15. O
10. O
10. O
5.0
5.0
5.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.2
0.2
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4-

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

'TEMPERATURA DE FUSAO DO Na.Ct: 80~ °c
TEMPERATURA DE FUSAO DO SODIO :600oC

fiI''':'-c~ã
:t.t To r
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27 0.421065075020
28

0.421070075020
29

0.421070076020
30

0.421070078020
31

0.421070076010
32

0.421070076015
33

0.56070076020
34

0.512070076020
35

0.521070076020
36

0.524070076020
37

0.66070076020
39

0.612070076020

I
39

0.621070076020
40

0.624070076020
41

0.634570076020I
42

1. O120700·76020
43

1. O21070076020
44

1.0240700

I
'l60 :l0

45
20.0 9070076020

46
20.012070076020

i
47

20.018070076020
48

20.030070076020
49

20.021070076020
50

20.021070077020
51

20.024070076020
52

40.012070076020
53

40.021070076020
54

60.012070076020
55

60.021070076020
56

0.418070076020

Após .::ada coloração, as amost.ras foram polidas,
(veja Apêndice IV - Técnicas Experiment.ais) at.é que se obt.ivessem
ót.imas super:fl cies Ót.icas, í~oram obt.idos espect.ros de absorção no
espect.rot'ot.ómet.ro Cary-17 e, at.ravés da equação de Smakula,
calculou-se a densidade de cent.ros.

As coloraçe5es das amost.ras result.aram no sur~iment.o
de várias bandas de absorção, sendo que as que predominaram t'oram
as F,F(M)eF<R).

2
:3

As 1~igurasIV-3.5(a),<b)e<e)ilust.ramadensi~
de

t.ot.aldecent.ros<cent.rosF+M+R)emI'unçãodapressãoedo

tempo de coloração das amost.ras. Est.as t'i~uras t.ridimensionaís são
curvas de calibração de coloração adit.iva para est.es t.ipos de
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.:amostI"as.

Para veI"ificaI" se a quantidade de dados colhidos

foi suficiente para comprovaI" a veracidade e eficácia dest.as

CUI"vas. após obtê-ias. realizaram-se com as três: amostl'as, t.l'és

colol'açe5es com diferentes parametros. São eles: P <..tOI"1')-= 30; 50;

0.8 e 1. (JlÚn.): 200; 96; 310 respec1.ivamente.
Os resultados foram:

.13 .1!5 . 3
NaCl: 6.0xl0 , 0.0, O.adO (cent,l'os/cm).

14 15 .NaCI:1%MnCI:1%NaOH:1.2x10 , 0.0, 1.7:<10 (cen-2

13 . .15 3NaCl:1%MnCI: 5.7:<10, 0.0, 2.3:<10(cent.ros/cm).2

Esses result.ados obt.idos est.~o condizent.es com os
~rát-icos ~arant.indo a validade das curvas.

e not.ável o :fat.o de que as amost.ras de NaCl:1%MnCl2

apresent.am maior densidade de cent.ros do que as de NaCl "puro" sob
as mesmas condições de coloração. como já previst.o. Observa-se
t.ambém que as de NaCl:1%MnCl:1%NaOHapresent.am uma densidade de2

cent.ros inferior às de NaCl:1%MnCle as de NaCl:1%NaOHnem sequer2

at.in~em uma coloração mensurável. Est.es result.ados eVidenciam o
:fat.o de que a presença das moléculas de OH

ne~at.ivament.e na coloração adit.lva. Est.a int.ert'erência ne~at.iva da
molécula de OH t.orna-se menor na color-ação por injeção de
elét.r-ons, como vist.o em nosso caso ant.eriorment.e. A maior par-t.e da
lit.erat.ura quando t.r-at.a de colorações de Halo~enet.os de Sódio
dopados com OH-, obt.ém ót.imas colorações por injeção de elét.r-ons
(ou bombardeio com :feixe de elét.rons), apesar da molécula.• ainda
que em menor- escala, inibir o processo de coloração quando a
dopa~em é alt.a <) 1%). como é o caso de [21]. Uma das poucas que
se l'e:f'ere a ót.imas coloraçêíes pelo mét.odo da coloração adit.iva é
(31], cujos result.ados não se reproduzir-am em nosso laborat.6r-io.
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dos

PO!"

sido

Há uma ;l'ande possibilidade das condições de contI"ole

pal'âmetl'os envolvidos <pl'ecísão de tempeI"at.ul'a e pI"essão.

exemplo) sel'em ext.I"emamente diferentes de fOl'ma a não teI"

possível a l'epl'odução dos resultados.

Uma posSl vel explicação para o fat.o da molécula de

OH- inibil' o processo de colol'aç~o aditi va. é que paI" possuil'
cal'~a resultante negativa in.fluencia no fator I"elat.ivo à afinidade

eletl'Ónica com a l'ede que é I"eSponsável para a l'ealização deste
tipo de coloz-açã:o. Em outz-3S palavz-as, apeSaI" da rede (amostz-a)
estar eletricamente neutra. há a pl'"esença de uma moléCula ne~ativa
(ocupa maior volume no cristal) ao invés de um i on simples
ne~ativo (ocupação espacial menor) em detel'minados si tios.
resultando na menoz- al"inidade do elétron com a l"ede e dií·icult..ando

também o processo de mi~z-ação do met.al alcalino evapol'"ado. na
rede. Certamente este é um pz-oblema muit..o mais complexo do que o
exposto por est..e simples aY'~ument..o. mas nenhum est.udo mais
incisivo nesse sentido foi t'eito paz- nós.
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Se analisarmos os resul1..ados com minúcia, algumas
observaçeses relevant.es são dest.acadas:

NaCl

As densidades de cent..ros mais al1..as provem das
colorações 37-41 e 45-51. Nas colorações 37-41 e 45-47 surgem em

(um t.ipo de t.ransição do cent.ro Rabundância bandas R
2

1..alhesno i t.em "Cent.ro F U).3
Um t'enÓmeno int.eressant.e a ser

veja

dest.acado

de-

que

nest.as part.icuLares colorações as amost.ras apresent.oon-se azuis.
azul celest.eporém um

cont.r-àr-io do cit.ado na

(Fig.IV-3.6
lit.erat.ura

NaCl

(25] que

47)

para
ao

w"

resí'riament.o lent.o das amost.ra após a coloraç~o que é o 1"10SS0

caso as cores azul escuro ou pret.o. Ainda. um out.ro f'enômeno
ocorreu na coloração 47: soment.e o int.eriol"" do crist.al coloriu.
sendo que a superfl cie externa (por- volt.a de 1.0mm) permaneceu
"incolor". Via de regra. há uma maior densidade de cent.r-os na
super-fl cie do cr-ist.al e à medida que se adent.l""a no cr-ist..al. est.a
densidade t.orna-se bast.ant.e in1-el"ior.

Já a color-ação 41., apesar da amost.ra t.ambém seI'
azul celest.e .. porém com uma t.onalidade um pouco mais escura. e
est.ar dist.r-ibu.1da na amost.ra de :forma usual ou seja, maior
densidade de cent.r-os na super-t:'lcie do que no int.erior- t.orna-se
opaca e com cent.r-os em maior densidade em seu int.erior- quando
submet.ida à t.r-at.ament.o t.érmico a 400°C por- algW"'1Sminut.os
(for-maç~o de aglomerados de cent.ros).

A coloração 47 é pr-at.icament.e a color-ação 41 após
t.r-at.ament.o t.ér-mico, ou seja, é um passo post.er-ior- à coloração 41.
Assim, a fim de se obt.erem aglomer-ados de cent.r-os r-esult.ant.es, os
par-âmet.ros da color-ação 47 são os mais indicados.

Também deve-se r-essalt.a.r que a cor- azul é devido à
f'or-mação de cent.ros F em abundância. Caso os cent.r-os F pr-edomi-3 2

nassem, a amost.l"a apr-esent.aria a cor verde .
., í'ig.(a) for-nece uma idéia gel"al da fOl"mação de1

cent.r-os em função da pr-essão e do t.empo de coloração para os
par-ãmet.r-os fixos indicados (det.erminados pela Tabela- I
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(o )
2

topo

boa coloI"ação). A nS.
tem-se uma visão de

uma

onde
refere-se às

da fig.{o).1
Caminhando sobre um mesmo circui t.o, todos os pontos a ele

associados possuem a mesma densidade de centros. Ainda, quant.o

menor foI" o circuit.o e quant.o ~OI" for a concent.I"aç~o de
circuit.os na I"e~iã:o, maior a densidade de centros. Assim, torna-se

fácil e pl'àtica a aquisição de pal'âmetros de pl'essão e t.empo para

se obteI" a densidade total de centl'OS desejada.

mais indicados pal'a
CUl"vas de ni veis,

(t) NaCl:t%MnCl e (2) NaCl:t%MnCl :1%NaOH2 2

Ambas amost.I"as apresent.aram-se na cor vermelha
escura t.endendo para o marrom, como indica Fi~ura IV-3.b. porém a
(2) apI"esent.ando sempre menor densidade de cent.ros.

Pelos result.ados, a melhor coloração t-oi a de
numero 47. Porém, ao cont.I".àrio do espect.I"o de absorção do NaCI que
apresent.a à t.emperat.ura ambient.e cada wna das bandas (F, M, e R)2
1:>emdet-inidas, est.as duas amost.ras apresent.am soment.e wna banda
que se ext.ende de 300-900nm, t.ant.o à t.emperat.ura ambient.e quant.o a
de Nit.ro~ênio 11quido (em que ~eralment.e as bandas possuem maior
de:f:'iniçãoressalt.ando a diversidade de cent.1"os ~erados).

Em relação às amost.ras CUjdS mat.rizes sã:o o KCI, a
t.abela II t.1"3Zos 1"esult.ados das coloraç~es dest.as amost.1"as. Como
os parâmet.ros para esses t.ipos de amost.ras são amplament.e
conhecidos (P ~ 20t.orr, Ta.mostra. ~ 650°C e Tforno ~ 600°C). a
t.abela a se~uir soment.e t.1"ará os parâmet.ros que p1"opoz·cion.a1"amuma
6t.ima colo1"açã:o para os nossos pl'op6sit.os. onde um est.udo mais
det.alhado dos parâmet.ros de colo1"ação se1"á dispensado.
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Tabela - lI: Dados das densidades de cent.ros das bandas F (556nm>,
M (825nm>, R (658nm) e R (727nm) .•obt.idas nas colol'a-1 2

çOes adltivas .

4.31x1017

4.65x1017

9.55x1017

4.36x1017

17
16
16

17
17
17

17
16
16

F1.35>:10
H

1M1.21)(10
R

+R 1.80)(10
:I.

2

F

3.33x10
%KOH

2M5.86)(10
R

4.54x10
2

F
3.98x10

%KOH
3M2.07x10

R
3.50x10

2 .F
4.01x10

I
4M2.81x10

R
3.56:<10

2
KC 1 : 1%KO

KCl:1%LiCl:1

KCl:1%NaCl:1

KC 1 : 1%T 1

t- -------

t- -------

t-- -------

......- -------'--------------------_._---'----,
P ':: 12torl' Tamo s t ra ':: 670°C h ':: 15cm I

t '::180m!)}. Tfo rnc· ':: 600°C ---tr- -=;;!~~a I:;] B~daG!;tros/~=I2~:;~
17
17

L.........- _

Uma observação aqui necessária é que, as amost.ras
:foram coloridas uma por vez, de t'orma que a quant.idade de Pot.á.ssio
a ser evaporado era di1'erent.e para cada wna delas, sendo port.ant.o
sem et'ei t.o a comparação ent.re as densidades t.ot.ais de cent.ros.
Ainda.• foram cit.adas apenas algumas das bandas ge.1"adas <F, M e R),
t.ornando assim, mais .fort.e a impossibilidade de se obt.er alguma
conclusão nest.e sent.ido. Porém, pode-se comparar as bandas R2

ent.re si, por exemplo, uma vez que a amost.ra 2 possui prat.icament.e
uma ordem de grandeza a menos do que a amost.ra 3 e cert.ament.e a
diferença de cent.ros. gerada pelas dU'erent.es quant.idades de
Pot.ássio evaporadas, não seria de t.al dimensão. Est.e f"at.o é
relevant.e para conclusões post.eriores.
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•

Fíg.IV-3.6: Foto de algUJnas anlOst.ras com cent.l'os de cor gel'a
dos por coloração adit.iva.
As amost.ras são <da esquerda para a direit.a}:
KCl:NaCl:KOH~ NaCl~ NaCl:MnCl ~ NaCl:MnCl :NaOH.2 2

I
I
I
IIII
I
I
I
I
I
I

------.----------------------------- ....

Com as bandas de a~lomerados de cent.ros F obt.idas é
de nossa int.enção o est.udo da conversão de bandas, a fim de se
obt.er a maior densidade possl vel do t.ípo de cent.ros desejados. E:
indispensà vel o conheciment.o da dist.inção ent.re bandas homogêneas
e inomo~êneas além de se t.er o conheciment.o da dest.ruição de
cent.ros para o post.erior est.udo de GBF em bandas inomogeneas
I'elat.ivas a aglomerados de cent.ros F.
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v - Conversão e Destruição de Centros

Este capl tulo traz uma noção ;el'al sobre bandas

homogêneas e inomogêneas e tor-na-se um pouco especi 1"ico no que se
relaciona com conversão e dest.l'uiç2i:o de cent.r-os, en:fat.izando esses
pr-ocessos nas bandas homogêneas e inomogêneas: respect.i vament.e.

V-1 Bandas de Absorção e Elnlssão

relaxação
Relemb1"ando

emissão
o ciclo ót.ico
relaxação) e

da Seção lII-3
observando a

(absor-ção
Hg.III-3.1d

t.em-se que: a baixas t.empe1"at.uras o sist.ema de det'eit.o se encont.I'a
no mais baixo est.ado, A; a abso1"ção ocor1"e primei1"ament.e para a,
est.ado excit.ado com a mesma cont'iguração. Processos n~o l"adiat.ivos
ocorrem l"apidament.e e o sist.ema l."elaxa pa1"a C. A energia
despendida é S hw [32], onde S é o numEu"o médio de l'ónonso o
emit.idos. que é o "Fat.or de Huang-Rhys". A emissão de luz OCOl"re
primeirament.e numa t.ransição vert.ical no diagrama par-a D. Final.men
t.e, processos não radlat.ivos ret.ornam o sist.ema ao est.ado inicial,
Á., com uma emissão de energia de t'ônons de S hw. Observe que oo
deslocament.o St.okes é de 2S hw, e port.ant.o, a energia de abso1"çãoo
é:

E =E +2Shw
a.b51. QmisSl. o

onde w é a freqüência de absOI'ção.

(!> • .1>

o t'at.oI' de Huang-Rhys é uma medida do acopiament.o ~
lét.ron-t'õnon. No caso em que exist.em muit.os modos acoplados <S »1)o
que não são degenerados, as t.ransiçêSes cor-r-espondent.es a unl
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part.ículaI' valor difeI'ent.e de zero para o número de "quanta" de

vibração excitados nwna t.z-ansiçlo não mais coincidiI'ão. No caso

limit.e do númeI'o de modos acoplados seI' muit.o grande, est.as linhas
formar-ão uma banda quase contl nua. Elas são denominadas "Bandas
Homogêneas".

Quando o acoplament.o elét.ron-rede é mu!to fz-aco

(Apêndice II!), os fat.ores S são pequenos ($« D. No limit.e emo o
que S é ident.icament.e zez-o, o acoplament.o elét..ron-t'ónon tende ao

zero, e as únicas t..ransiçêSes s~o aquelas que n~o envolvem uma
mudança no número de ocupaç~o de fOno08. Tais transiçêSes resultam
numa linha estreita numa determinada t'reqtiência w .. :

lJ

G(w) = ó(w - <.>.>
1.J

(5.2>

para T = OK, onde 6(<.» descreve a distribuição discret.a de
f':l"eqtiênciasde absorção da linha.

Quandooacoplamentoelétron-:l"edeéfraco,est.a
f'unção

delt.aaindadominaem6(<.»eco08ti t.uiaLZF.Essalinha
cont.ém as

t.:r:-anslçêSespax-aasquaisnãoexist.emudançanosnúme:r:-os
de

ocupaç~odosfOno08.Inclui,porexemplo,t:r:-ansiçêSesonde

nüme.t'os i~uais de 1'Ono08, pax-a uma dada ene.t'~ia, são abso.t'vidos e
emit.idos. Como
ala.t'~ada pO:l"

na LZF, S « 1, ent.ão E b = E. e ao a. SI. eml.SI.

dispersê:Ses em freqüência, pois s6 há
linha não é
acoplament.o

linea.t', permanecendo est.rei t.a.
A LZF a zero absolut.o é alar~ada por

acoplarnent.os quad:t'át.lcos e nem linea.t'es. Idealment.e, a linha se:l"Ía
uma CU:l"vaLorent.z1ana com la:r:-~U:l"ade linha nat.ural det.erminada
pelo t.empo de vida dos estados envolvidos. No ent.ant.o, a la.t'~U:l"a
de linha obse:r:-vada é varias ordens de ~:r:-.andezamaior do que o
espe:r:-adopa.t'a um tempo de vida .I'adiativo de uma t.ransição dipolar
[19]. As lar~u:r:-as e formas pax-ecem se.I' det.erminadas por ["orças
locais nos cent.ros.

Um out.ro el'ei t.o aparece na dependência com a
t.emperat.u:r:-ado espect.ro. Se o espaçament.o de ene.I'~ia dos ní veis
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v1brónicos é dif'erent.e nos est.ados f'undament.al e exclt.ados não
mais coincidirá com aqueles dos ni veis vibrónlcos mais baixos. Se
essas t.ransiçê5es individuais deslocadas não sã:o resolvidas, ent.ão
a "linha" de zero-t~Onon det.erminada experiment.a1ment.e aparecerá
a.l.a1"~adae deslocada com o aument.o da temperatura. A direção do
deslocamento dependera do sinal da mudança de t"reqtiência paJ.~a o
modo acoplado. Ainda, como o acoplament.o elétron-fónon é .t"raco, a
banda é a1ar~ada inomo~eneament.e. Assim, as LZF são "Bandas
Inomo~êneas".

V-2 Bandas Homo~êneas

As bandaa ~Sada8 hOJnOsanaamant..a. IÕIa:O aolnpoo;a't._
por varias bandas homocêneas (devido a d1:f".r.nt.a~ roas&ilonÁ,nciaa
locais) que est.~o f'ort.emant.. acopladas, de t~orma qu., ao
int.erferir de al~um modo em alCuma delas, as demais seroão
i~ualment.e af'et.adas, produzindo assim ef'eit.os como um t.odo.

A f'i~ura V-2.1 Hust.ra cenericament.e o que ocorore
quando se int.erf'ere ot.icament.e na banda homo~ênea.

Ao lncldir f'6t.ons com uma det.erminada t~reqtiência,
por det.erminado peri odo, e ent.ão int.erromper a irradiação, a
absorção int.ecrada diminui.

Foi realizado com a amost.ra de NaF:MnF:NaOH2

colorida por Raio-A, um experiment.o onde se incidia luz em uma das
bandas homocêneas de absorção (banda F - 341nm) e verificava-se o
que ocorria com est.a e as demais (banda M- 505nm).

A t~lgura V-2.2 ilust.ra o ocorrido com as bandas F
e M ao irradiar a banda F com a luz do espect.rof'ot.ómet.ro Cary-17 a
341nm por vários períodos.

Sendo o número de cent.ros/cm!! proporcional à área
sob a curva, obt.ém-se que os grâ.l'icos a seCuir que ilust.ram a
diminuição da banda F e o aument.o da banda M (f'ig.V-2.3). At.ravés
de um procrama ajust.ador de curvas, obt.êm-se as curvas
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Fig. V-2.1: Esquema da banda alarc;ada homoc;eneament.eant.es <a) eJe após (b> a int.erferência ót.ica.-------.----------,---------.-------

mencionada, as quais descrevem as seguint.es exponenciais:

-5A = 1600 exp.{-7.32x10 t.)1 (5.3)
-4

A = 95 exp.{~7.58x10t.)2
onde A e A s~o as áreas (em cm2) sob as curvas das bandas F e M

1 2

l"espect.ivament.e,e t. é o t.empo de exposição à luz F.
Os mesmos experiment.os e cálculos í'oram realizados

Para o KCl:KOH.i1"l'adiando-se a banda R (727nnÜ e obt.eve-se:. 2

A = 252 exp.(-9.8x10 -5t,)R2
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Fig.V-2.2: Espec~~o de Abso~ção em runÇão do comp~imen~o de on-Ida. Amostra irradiada por luz F por vários intervalos de tempo.-- - --------.---.- --
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Fig.V-2.4: Gráfico da subtração ponto a ponto do espectro 5 em

relação ao 1 (Á> em função do comprimento de onda.
~

pode-sedeamost.raàrelaçãoEm NaF:MnF :NaOH,2

obsel'var a conversão <de F para M) de cent.ros e a dest.l'uição de
cent.l'os - um cálculo l'ápido de subt.l'aç~o de CUI'vas ponLo a pont.o
most.ra que a ál'ea t.ot.al ext.int.a (banda F) não é i~ua1 à til~eat.ot.al
conveI't.ida (banda M) e que t.ambém não hà fOl'mação de uma t.erceira
banda <:fig-ura V-2.4). Conclui-se, port.ant.o que houve dura.nt.e o
pl'ocesso de conversão a extinção de alg-uns cent.ros.

O pl'ocesso de convel'são pode OCOl'l'el~de dois modos:
por t.unelament.o: quando a densidade de cent.ros é alt.a ha muit.os

cent.l'os próximos uns dos out.l'os, de 1'orma que quando excit.ados,
suas f'unç5es de onda se sobrep5em, l'esult.ando no t.unelament.o.

Mi~ração na I'ede: o cent.l'O €c- excit.ado com ene1....~ia alt.a o
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suficiente para liVl'ar o elét.ron do poço de potencial ao qual est-á

sujeit.o,> int.l'oduzindo-o na banda de condução. de í'orma que migra

livrement.e at.é encont.ral' um defeito com fort.e seção tl'ansversal de

capt.ura a que ele se associa.

O processo de dest.l'uição de cent.l'OS ocorl'e quando
se introduz o elétl'on na banda de condução e ele não mais se

associa a defeito a1~um.
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V-3 Bandas Inomogêneas

Baseado na Seção V-1, as bandas inomo~êneas

consist.em de várias bandas hQmo~êneas que são muito pouco

acopladas, de forma que ao interferir ot.icamente ém wna delas:, ao

cont..rário do caso de bandas homo~êneas, as demais não sofreI"ão

est.a ínterfeI"ência. Assim, incidindo-se f6tons com det.ermínada
freqtiência. a única banda pert.urbada sel~á. a que está em

I'essonância com esta freqtiência <.ri~. V-3.D. Est.e é o pr-incl pio
da ext.ínção de centros por meio f"otcqUimlco e por-t.anto da UOF.

tb'

(a)

",

f'peqüenc i a

...
...•. I

II,II
tI
I

Fig.V-3.1: Banda inomogênea perturbada oLicamente. 'IPrincipio da GBF. ,---------------------------
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AS bandas inomo~êneas assoc1adas aos cen~ros de co~

são as linhas de zero-fônon que apaJ.'ecem g-eralmente em 3g'10merados

de centros F. como já comentado. Cada banda homogênea que compõe a

banda inomog-ênea, com lal"g'ul'as ';.l e w. ~epect.ivâ.mente. quandoh t .

iI'~adlada oticament.e, segue apl'oximadament.e a equação <.5.4) uma

vez que e valida à tempel'at.ura ambiente. Sendo assim. com os

resultados das coloraçe5es aditivas obtidas, as LZF associadas às

bandas R, t.ant.o das amostras cuja matriz é o NaCl como as cuja2

mat.riz é o KCl são t'ort.es candidat.as à pesquisa paI"a a úBF.
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VI- o Centro F
3-

VI-1 Simetria e Transições

LrêspaI"compostoécent.I"o(ouo centro F
3

cenLros F vizinhos for~do um triângulo equdlàtero nos pLanos
<111>com simetl'ia O (rotaçe5es de 1l/3 e t1"ês planos especu.l.a%·es3v
conLidos nos três eixos de I"oLação) [20].

As bandas R e R (além de vá,l"ias outras) surgem de
1 2

dif"eI"entes tI"ansiçeses de um mesmocentl"o R.
.\ f"ig.Vl-1.1 ilustra o Oent1"0 R , os moment.os de

t.ransição relaLivos às bandas R e R e os est.ados excit.ados dai 2
banda R no KCl [15].

Os estados E são duplament.e degenerados e os A nâ:o
são degenerados. Est.es càlculos l'oram realizados pOI" Sl1sbee [33].

embanda R surge2

o diagrama apresentado.
De acordo com nossos result.ados experimentais, a

9 Q
1.7eVque é a t.ransição E ..•.A , segundo2

As bandas de absorção e as LZF caract.er1 sticas do
KCl e do NaClsão discut.idas a seguir.
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Fig.VI-1.1: a) Modelo do Centro R; b) Modelo do Centro R indi
cando os momentos de transição para um dos elé
trons; c) diagrama dos estados excitados do Centro
R em KCI.-----------------.
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VI-2 Bandas de absorção e LZFcaracterísticas nas
matrizes de KCL e NaCl

Os picos das bandas R sur~em em 727nrn para o KCl e2a
596nmparaoNaCleasrespecti vasLZFem741.7nme632.9nm

se~undo [341
A

fig.V-2.1apresentaasLZFnasextI'emidadesde

baixa eneI'gia das bandas R à t.empeI'at.ura de Hélio 11quido.2

As LZF relat.ivas a essas bandas._ li:U1.~gid.õiuõl davido ':"IÕÕII

coloI'açeses e candidat.as á GBF est.ão apresent.adas no p~~6xiJno
capi t.ulo, onde, at.ravés da conversão de cent.ros t.ent.a-se obt.er a
absorção int.e~rada da LZF necessária para os nossos p~'op6s1t.os.
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VU - Unhas de Zero-F6non (Banda R )
2-

ResuJtados Experimentais

VI 1-1 NaC1 (LZF)

Foram obt.idos espectl'Os de

Nit.rog-ênio e de Hélio li quidos {para maiores det.alhes dest.e últ.imo
t.ipo de medida.• veja Apêndice IV)' no int.uit.o de se 'observar as LZF
relat.ivas às bandas R ~eradas no processo de colo.l'ação adit.iva2

para as várias amost.l'as. O aparat.o experiment.al ut.ilizado para
est.e t.ipo de medida encont.1"a-se na t~igu1"aVII-2.1.

As amost.ras de NaClnão apresentaram LZF nem mesmo

à t.empe1"a1..u1"ade Hélio 11quido. A LZF 1"elat1va à banda R2, segundo
a lit.e1"at.U1"3,absorve em 632.9nm, 1'a1..o que a t.orna de nosso
int.eresse .• pois um dos lasers mais comuns, o de He-Ne (632.8nm),
seria ideal para a geração de bUl"acos na "linha".

Assim.• convinha t.ent.ar ob1..ê-l3. e para isso.
t.ent.ou-se a conversão de cent.l'OS F e M, exist.ent.es na amostra. em
cent.ros R.

VII-2 Conversão de Cen1..rosem NaCl

Foram realizadas duas t.ent.a1..ivas de cOJ')versão de
cent.ros: por t.rat.ament.o t..érmico a 400°0 e por ir~~ad1açãoda ban-

da F para vá1"ias 1..emperat.uras. A t..ent.at.lva por irradiação 1~oi
Ieit..a com a amos1..ra sit.uada no "dedo 1'rio" no int.erior de um
criostat..o convencional para medidas à temperat.ura de Nit..rogênio
11quido, porém com uma l"esist.ência (10\01 e 980) localizada no canal
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Fig. VII-2.1: Aparato experimental u~ilizado para medidas de
absorção e irradiação das amostras.

de int:r-odução de Nit.:r-ogênio~acoplada a urna font.e de t.ensão.
A f"ig.VII-2.2 ilust.:r-a essa conve:r-são de cent.:r-os

pa:r-a vá.:r-ias t.empe:r-at.\U"as:
,-----------_.,----------,---_._------_.,
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Fig.VII-2.2: Conversão para centros R {banda R > por irradiação2
L- da~da F por 30_~~utos para várias te~eraturas.
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A t.empel~atUl'a de 5 "c foi obt.ida int.l'oduzindo ;;elo e

à~ua no cl'iost.at.o. As t.emperat.ul'as acima de 27"'c apl'esent.al'am

flutuações de 2 °0 e as abaixo desta tempel'at.ura apresental'am
flutuações de 1°C.

Nota-se que, pal'a 30 minutos de il'I'adiação com luz

F, há apenas um acréscimo de 4% na banda ori~ina.l. Cada il'I'adiação

e I'ealizada a partiI' da t.axa já convertida pela antel'íoI'.

II'I'adiaç~es post.eI'iol'es com luz M .à t.emperat.ul'a
ambiente n~o ~rouxe beneficias no sentido de conve~sáo para
cen~~os R, de acordo com [35].

O ~rat.ament.o t.érmico a 400°0 (t'ig.VIl-2.3), por sua
vez. apresent.ou uma conversão da banda R de 20% em 495s e ent.ão,. 2

sat.ur-ou. A f'ig.VII-2.2 ilust.r-a as alt.e~ações nas concent.r-sções de
cent.~os de cor- das bandas F, M e R, quando submet.idas a est.e2

t.rat.ament.o térmico.

As bandas F e M apresent.am sat.uração aos 360s,
enquant.o que a banda R sat.ur-a post.er-ior-ment.e.2

Logo ap6s est.a conve1"s:!o de 20% a amost.ra t'oi
submet.ida ao pr-ocesso anterior de conver-são de cent.l"Os.. e não
houve acréscimo da banda.

Est.a

como

l'azao
1'oi obsel~vada.

wna vez que a
do caso do KCl,

632.9nm não

esper-ada.
cont.r-á,rio

Assim, a LZF a
impossibilidade na obser-vação era
LZF/banda R é muit.o pequena. ao2

ilust.r-ada na t'igUr-3 VI-2.2.
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VII-S A matriz KCl <LZF>

LZF a part.ir
obsel."vâ.veis.

As amost.ras cuja mat.riz é o KC1. apl-e:s:ent.aram
de 45K. Acima dest.a t.empel.-at.ura não mais são

Os

quat.l.'o amost.ras
:fi~.VII-3.1.

espect.ros das LZF, relat.! vas
coloridas adít.ivament.e, est.ão

às bandas R
2

apl.'esent.adas
das

nas

variam da
dU'er-ent.es
a 742.0nm,
741.9nm e

a LZF dar-se- à
KCl:1%LiCl:1%KOHa

As posiçe5es dos picos das LZF (a 20K)
ordem de décimos de nanómet.r-o para as amost.l.'as com
t.ipos de impurezas: para o KCl:1%KOH
para KCl:1%NaCl:1%KOHa 741.7nm, para
para KCl:1%TlIa 742.1nm.

Esse t~at.o sucere a dependência da posição do pico
das LZF em r-elação ao t.ipo de impureza int.r-oduzida na mat.l.'iz. O
espect.r-ot'ot.ómet.r-o ut.Uizado est.ava calibl.'ado em relação ao
compl.'iment.o de onda e os espect.r-os t'or-am obt.idos vâ.l.'ias vezes,
t.ant.o em perlodos concecut.ivos como alt.ernados para t.odas as
amost.ras, o que leva à conclusão de não sel.' um err-o sist.emát.ico do
aparelho e sim um real deslocament.o do pico. Um argument.o t'ort.e
pal.'a que as posiçêSes das LZF, para um mesmo t.ipo de amost.l."a.• sejam
dif"erent.es é a variação da t.empel.'at.ura; caso cont.rál.'io as
impurezas cont.idas nas amost.l.'as não são as Mesmas ou o ~l.'au de

dopagem é ext.l.'emament.edif"er-ent.e.
Est.es pequenos deslocament.os dos picos são devidos

a int.ert'er-ências das impurezas, no poço de pot.encial ao qual o
elét.ron est.á sujeit.o. Um est.udo mais det.alhado das int.er-açe5es
ent.re impur-ezas e o cent.r-o pode f'ol.'necer a dimensão da int'luência
t.ant.o na alt.ura da barl.'eir-a como na dimensão (o) do poço deo
pot.encial.

Quant.o às larguras das linhas, nada se pode conclu
ir-.• pois as amost.r-as possuem dif'er-ent.es espessuras e per-t.encem a
color-açe5es dU'erent.es; por-ém, a r-azão LZF/banda R pode evidenciar2
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que, sendo est.as raze5es praticamente as mesmas para t..odas as
amostras. exceto para a de KCl:NaCl:KOHem que é ext..remament.e
pequena. há um acoplament.o bastant.e forte do cent.ro com a rede e
cuja explicaç:â:o n:.lo foi ainda est.abelecida.

A dependência com a t.emperat..u:ra paI'a as LZF i'oi
pesquisada. A n~.VII-3.2 ilust.ra os espect.ros das LZF medidas a
t.rês diferentes t.emperat.uras. Ã medida que 'a t.empel'at.u:ra aument.a.
o comport.ament.o usual para a LZF é observado: o deslocament.o para
mais baixas ener;;ias .• o alar~ament.o da meia lar~u:ra de banda e
decréscimo da I'orça de .absorç~o int.e~rada .

.------•.-------.
KCI:I%KOH

I

I
I

35 K-I7.3 em

-I
9.1 em-I10.9 em
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Fi~.VII-3.2: Depend@nciada posiçao do pico e
meia lal"~ura de banda de uma LZF com a t.empe
I"at.ura • .-------------.
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VII I Ge.•.•ação de Bu•.'acos

A ~e~ação de buracos nas bandas de absorç~o

consist.e em irradiar- com freqüência fixa uma banda inomogênea. Os

cent.ros que estão ressonantes com os f6tons nessa fl'eqt.iência t.êm

um de seus elétrons promovido par-a a banda de conduçã:oou qualquer
out.I'O est.ado ou defeit.o com p1"obabilidade de transição, ge~'ando
assim um posterior espect1"o de absorção com uma depressão em seu
perfil naquela particular :f1"eqüência. Esta dep1"essão é comument.e
denominada de "buraco".

A ~el"ação otlmizada de váI'ios bUI'acos no peI'!'il da
banda com estabilidades térmica e ót.ica constit.ui o principio da
memOria ót.ica.

VIII - 1 Result.ados Obtidos

Os espectI'os de absorção das LZF (f'i~.VII-3.1)
dessas quat.ro amostras fOI't.ement.e pert.ur-badas por impurezas e
cent.ros de cor são bastante a.la.r~ados fI'ente às lar{!;u...·as de banda
espectI'ais da espect.I'ofotómet.ro Cary ut.ilizado, permit.indo
irradiação ót.ica selet.iva com luz através de uma t'enda
sw'icient.ement.e estreita, em várias re~ieses espect.rais dU'erent.es
da absorção da LZF. A 1a.r~ur-a de banda espect.ral da luz
provenient.e do espectrot'ot.ómet.ro ut.ilizada para a i1"radiação ót.ica
Ioi de 0.1nm.• o espect.ro :foi obt.ido com resolução de 0.02nm na
largu1"a de banda espectral e o re~ist.rador ap1"esent.ou ai1:.a
ndelidade. A lâmpada de Tungst.ênio do espect.rot'ot.6met.ro í'01 mant.!.
da à potência máxima (420\11) dUI'ante a irradiação e t.odos: os
espect.ros ap1"esent.ados nest.e t.rabalho t'oram obt.idos com a lâmpada
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à meia pot.ência.

., fi@;. VIII-i.1 most.1'3 o l"esult.ado do expe1'1ment.o

pal'a duas LZF da banda R p31'3 diferentes amostl"as. Em ambos os2

casos, o "apa~ament.o" ótico pOde ser obtido, particulal'mente para
o KCl:1%NaCl:l%KOH,onde a iI"radiação 6tica sucessiva l'esultou em

mudanças drast.icas no pel'fil de absol'ção com t.empo de vida
ilimit.ado à temperatura de 20K.

As amos t.I" as de KCl:NaCl:KOH e KCl:KOH

il'l"adiadas a 742.0nm e 741.9nm l'espect.ivament.e, uma vez que pal:'a
se obsel'var et'eit.os mensUl'áveis na segunda 1"oi necess:áz.ia a
irradiação com t-6t.ons de mais alt.a energia.

lz.l'adiaç~es ót.icas post.ez.ioz.es em ou~z.as z.eg1~es
f·oz.am realizadas , poz.ém. como a do buz.aco
l'elat.ivament.e grande, os et'eit.os p1'oduzidos t.or-naz.am-se
indist.in~u.1veis, apresentando somente uma banda l.arga com absorção
int.e~rada menor.

No caso da LZF na amostra de KCl:1%KOH,a mudança
no pert'H da banda de absorção é 1nflma, porém mensuz.áveI, com
t.empo de vida extremament.e CUl'to (por volt.a de 10min. à
t.empe:rat.ura de Hélio li quido).

Uma comparação gl'ot.esca ent.re os espect.ros: de
absorção das LZF leva às seguint.es observaç~es e conclusão: no
eixo da densidade ót.ica do espect.ro da amost.ra de KCl:NaCl;KOH,o
bUI"aco possui uma pro:f'~didade de aproximadament.e 0.01 <veja
escala nos eixos da t'ig.VII-3.Ü.• enquant.o que no eixo do

compriment.o de onda, possui dimensão de aproximadament.e 1.0nm:
essas dimensCSesseriam pert'ei t.ament.e det.ect.áveis pelo espect.rot'o
t..ómet.ro para a amost.ra de KCl:KOH.embora as escalas de ambos os
eixos sejam dit'erent.es. Assim.• t'ica est.abelecida a int'luência do
NaCl no processo de geração de buracos, uma vez que as amost.ras
soment.e difel'em por est.e t.ipo de impureza.

As LZF das duas out.ras:: amost.ras foram irradiadas
por 60min., não apresent.ando nenhuma mudança ou, pelo menos,
mudança observável. Assim, nenhuma pesquisa mais incisiva :foi
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feita nesse sentido.

Este simples experimento de ~el'ação de bUl'3COS com

um espectrofotômetro demonstra, sem equipamentos de laser
sofisticados, 3 inomo~eneidade da LZF e o princl pio da ~el'aç~o de
bUl'acos.

VIII - 2 Recobel't.UJ'a do BUI'aco

A possibilidade de l'eVel't.el' o et"eit.o do bUl"aco
~erado é de ~rande impol"t.ância pal"a est.udos ou aplicaç6es desses
efeit.os. Ent.ã:o, pal"& a amost.l"& de KCl:NaCl:KOH.cujo buraco
apresent.ou t.empo de vida ilimit.ado a 20K, foi t'eit.a uma t.ent.at.iva
no sent.ido de recuperal.'" a banda ori~inal elevando a t.empel"at.ura da
amost.ra à ambient.e e, depois, rest'riando novament.e a 20K. A
l"ecobert.ura do bUl"aco foi obt.ida com sucesso, mas: a banda não
se recupel"ou t.ot.alment.e; na l"ealidade, houve uma perda em t.Ol"node
10% na absorção t.ot.al int.eEl;rada. Porém,. quando realizada a
ÍI'radiação ót.ica, pelo mesmo perlodo ant.erior-, ~el"ou-se unl buraco
efet.ivament.e maior- no per-fil da banda (í'ig.VIII-2.1). Esse fat.o
demonst.ra que, uma vez pr-ovocado o apagament.o ót.ico, numa
det.erminada t'reqtiência, o sist.ema configura-se de modo a ,f'acil1t.ar
o mesmo t.ipo de int.ert'erência post.eriorment.e. Mas. as relações
ent.l'e as: absorções int.egl'adas: pel'manecem pl'at.icament.e as mesmas.
est.abelecendo a mesma seqüência de diminuição, mesmo após o
Ll'at.ament.o t.él'mico.

Dest.a t'Ol'ma pode-se concluil" que a LZF dest.a
p31't.icul3l' banda t.or-na-se inst.á vel t.er-micament.e após: a ~eração de
bUl'acos, uma vez que essa inst.abilidade não t'oi obser-vada (ou
mensUl'àvel) ao I"ealizal.'" o t.r-at.ament.o t.ér-mico sem a prévia
il'rad1aç~o ót.ica da banda.
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No entanto a amost.r-a de KCl:KOH apl'esent.ou uma

recobel"t.UI"'aimediata do bUl"aco; apenas 15min. após a obtenção do

espectl"o que apl"esenta o bUI"'aco, houve a l'ecobel"tUl"3 sem que

houvessem alt.erações na tempeI"at.ura" como ilust1"3 a fig.VIlI-2.2.
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IX Discussões e Conclusões

viabilidade
ainda não
banda R .

2

Es1..e 1..rabalho
da GBF nas LZF nas
pesquisacias, como é

1..eve por
bandas de

o caso da

obje1..ivo pesquisar
cent.ros de COl."de
~eração de buracos

a
H.A.

da

632.9run <de

seria uma
est.ar numa

Em vis1..a dist.o, a pesquisa cons1..i1..uiude t.rês p&"'
1..est'undamen1..ais.São elas:
- coloração das amos1..ras;
-' ob1..ençãodas LZF.~
- geração e l."ecuperaç~o de buracos no pel."t'llde absol."ç~o daJil LZF.

Comprovou-se a e:t'iciência da coloração adi1..iva
1..ant.o no aspect.o de est.abilidades 1..érmica e 6t.ica.> quant.o no
aspect.o da homo~eneidade da coloração. sobre as colorações por
radiação ionizan1..e e por injeção de elé1..rons, respec1..ivament.e.

Os ~rãflcos de calibração para obt.enção de cen
1..ros R com bandas R at.ra"rés da coloração adi1..iva most.raram-se2

ef"icazes ressalt.ando .• no ent.ant.o, que s~o válidos para amost.ras
resfriadas len1..ament.eapOs as colorações, no int.uit.o de se ob1..erem
a~lomerados de cen1..ros F.

As LZF ob1..idas para as amos1..ras cuja ma1..riz é o
KCl, apresent.aram uma fort.e dependência da posição do pico com o
1..ipode impureza in1..roduzida no cris1..al.

A dependência da LZF do KCl:KOH(742nm) apresent.ou
o comport.amen1..ousual: com o aument.o da t.empera1..ura, há um aument.o
da meia largura de linha (expressão 3.8) e o deslocament.o para
compriment.os de onda ~ores (o parâme1..ro de rede awnent.a.
deslocando assim, a banda para ener~ias menores, se r;undo a
expressão 3.100).

Porém a LZF da banda R em NaCl a
2

acordo com a lit.era1..ura) não t'oi ob1..ida. Es1..a linha
candida1..a promissora para a ~eração de buracos por
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matriz com parâmetro de rede menor do que a de KCl, sendo mais
estável tanto ótica como t.ermicamente, como comprovado em
t.rabalhos prévios [22]. Também é vantajosa por absorveJ:- um determ!
nado comprimento de onda conveniente paJ.'a o uso de lasel' de He-Ne
(632.Bnm) na h'radiaç~o ótica, que pJ:-ovavelmente apresentax-ia
elei tos muit.o mais inteJ:-essant.es e maior viabilidade em estudos
posteriores em relação à lâmpada do espectroí"ot.õmet.ro Cal'Y.

As LZF a 742.0nm e 741.7nm das amost.ras de KCl:KOH
e KCl:NaCl:KOHloram irradiadas: a 741.9nm e 742.1nm l'espectivamen
t.e, com lal'~ura de banda espectJ:-al de O.lom. Qs et'eit.os produzidos
nas bandas loram satisfat.óJ:-ios, uma vez que o princl pio da g;eração
de buracos .t~oi alcançado. Este simples apa~ament.o ót.ico, pOJ:-t.er
sido J:-eallzado com a lâmpada do espectJ:-of"ot.ómet.J:-o,é impoJ:-tante no
sent.ido de int.J:-oduziJ:-a viabilidade da alt.a ~eJ:-ação de buracos com
um laser de corant.e, pOJ:-exemplo, ~erando assim, a memória ótica.

Um outro aspect.o a se destacar é a viabilidade
proporcionada para a ~eração de buracos efet.i vament.e mais
prot~undos após um ciclo t.érmico (20K - ambient.e - 20K). Também
f"ica est.abelecida a influência posit.iva do 101'1 de S6dio na ~eração
de buracos e ne~at.iva no processo de coloração adit.iva.

Os buracos obt.idos nos perfis das bandas de
absorção das LZF ~eram várias quest.e:íes ainda não explicadas.

A t.ransição da LZF a baixas t.emperat.uras leva a um
est.ado excit.ado li~ado no "~ap" da est.rut.ura da banda, sem o
auxi lio da relaxação diret.a de fónons ou sem t.rocas de :1'6nons
induzidos no est.ado excitado. Para o "apa~ament.o" obseJ:-vado das
LZF exist.em, a princl pio, quat.ro processos a serem considerados.
São eles:
i) Uma das explicaçe5es mais freqüent.es é o fat.o de que. no est.ado
excit.ado da LZF o elét.ron t.em a possibilidade de t.unelar para um
out.ro defeit.o próximo (suas lunçe:íes de onda sobrepe5em-se). Porém,
para que esta hipót.ese seja válida, é necessário que se comprove
que não há. "apa~amento" 6t.ico da LZF quando a densidade de centros
é baixa (probabilidade pequena dos cent.ros est.arem próximos), caso
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contrário est.a hipótese est.ará invalidada:

iÜ Reorientaç~o do centro t no est.ado excit.ado por irradiação
polarizada, uma vez que a luz proveniente do espect.rofot.ómetro

Cal"Y é parcialment.e poJ.ar.izada, criando absorçã:o dicI'6ica. Mas, a

luz do espect.1"ofot.ómetro, se~undo medidas experiment.ais, é pOI'

volt.a de 20% polal"izada na re~ião espectI'al das posiçe:íes das LZF,

deSC31'tandoent~o est.a possibilidade.

iii) Uma mudança no est.ado excit.ado at.ingido pela LZF par-a wn novo
estado que t-avoreça um processo de dest.ruição do cent.ro. Isso pode
OCOl"l"erdo se~uint.e modo: por dissociação, o elét,ron excit,ado é
1nt,roduzido na banda de condução, onde migra para out.ros deí'eit.os
com t-ort.e seção t.ransvel"sal de captura do elét.l'on. Para compl"ovar
est.e t-at.o, su~ere-se que ant.es e apos de realizado o "apagament.o"
6tico, deve-se observar o que ocorre com as demais bandas
exist.ent.es na amostra, ou ainda, se há a criação de mais bandas
não exist.ent.es no espect.ro de absorção at.é ent.ão.

e dif! cU compreender como t.al eí-eít.o de ionização
pode ocorrer a 20K de um est.ado excit.ado ligado, alcançado pela
t.:ransição da LZF e, port.ant.o, sem a ajuda da relaxação de f'ónons
que poderia levar a est.e est.ado bem próximo à banda de condução.
Observe a t-ig.III.3-1c; a diferença de energia exist.ente ent.re o

1" Exist.em def'eit.os, t.ais como as: moléCulas de OH-, que se
reorient.am f'acilment.e a baixas t.emperat.uras. O dicrol smo ót.ico
indica o grau de reorient.ação e pode ser usado para medir t.axas: de
relaxação orient.acionais. Também é possl vel obter et-eit.os: de

polarização por reorient.ar cent.ros anisot.rópicos em experiment.os
de bleaching polarizados. No ent.ant.o, para o comport.ament.o de
"st.ress" das LZF em aglomerados de cent.ros. é ~eralment.e seguro
asswnir que o dicrol smo surge somente da abert.ura dos est.ados ele
t.rónicos orbit.alment.e degenerados [19].
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est.ado excit.ado não relaxado 2p e a banda de condução é da ordem

de elétl"on-volt.,. já. ent.re o EER 2p e a banda de conduçã:o é da

or-dem de décimos de elét.ron-volt. [19J (para o cent.ro F), que por

um processo de at.ivaç~o térmica, o elétron é promovido para a

banda de condução. No caso do Cent.ro R est.a ener~ia é bem maio!'.

Porem, quando se t.em a transiç.~o da LZF, onde absorção e emissão

ocorrem com a mesma diferença de energia (DE '= üE , ), nâ'.o háa.bs. em1.s.

est.a relaxação, de forma que o estado excitado est.eja próximo à

banda de condução. O que t.alvez possa OCOl~reré um processo de
absorção de dois t'ót.ons,. ou ainda,. um processo de "dois passos" de
absorção de f"ót.ons. Senão vejamos: como já coment.ado na se
ção 1II-3.3, o t.empo da t.ransição do elét.ron do estado 1s para o
est.ado 2p at.ravés,. da absorção de um t'ót.on com energia sut'icient.e
para realizar est.a t.ransição, é da ordem de pico segundos bem como
o t.eJnpo da r-elaxação do est.ado 2p; quando atinge o EER (2p) o

-7
tempo de permanência do elét.ron ali é da or-dem de 10 s <120ns
segundo [19]) int.er-valo sw-icient.e para a absorção de um out.ro 1'6
1..on, t.alvez com energia adequada para promovê-Ia para a banda de
condução. Assim, o centro seria dest.rui do.

iv_) Excit.ação do elét.ron para um OUt.l~Oest.ado excitado do centro,
de f'ol~ma que o cent.ro não é destrui do. Este talvez seja o caso
para a LZF da amost.ra de KCl:KOH,onde a recobert.ura do buraco
oco:;.re rapidament.e. Seria int.eressant.e, embora o experiment.o deva
seI" realizado com cert.a rapidez, observar se há o surgimento de

out.ras bandas de absol'ção do cent.ro R (como as ci tadas na
rig.VI-1.1), ap6s a irradiação da banda R, :ncando assim evident.e2
o argument.o apresent.ado nest.e ~t.em.

Já o caso da LZF à amostra de

KCl:NaCl:KOH,encaixa-se perf'eít.ament.e, "a priori", nos 1t.ensi,.
iii e iv. Se est.udos posteriores comprovarem em que sit.uação real
os buracos gerados se encont.l'am, e se esta sit.uação forem os it.ens
i e iii, ai ent.ão, comprovar-se-á a GBF.
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Em resumo temos~

Possibilidades:

i)Tunelamentodoelétronparaoutroscentros

(provável>; ii)
ReoI"ientaç~odocentro-dicrolsmo(pouco

provável> ;

íU) Pl'omoção do elétl'on pax-a a banda de condução
(pouco p•..ovável devido a baixa int.ensidade de i•..•..adiação>;

Iv) Excit.ação do e.lét.:ron pa:ra out.:ro est.ado .a."cit.ado
do cent.l'O (provável).

Ident.ificação do Pl'ocesso

1) Obsel'vação das demais bandas exist.ent.es no
espect.r-o elet.l'omac;nét.ico da amost.ra quant.o ao ac~~éscimo e
ecr-éscimo na absorção int.ec;rada;

U) Ir-radiação 6t.ica com polarizador llneal.~;
111) Comprovação de que nenhum dos out.~~os t.rês

pl'ocessos ocol'l'em;
iv) Obsel'vação do surgiment.o de out.ras bandas de

absol'ção l'elat.ivas ao cent.ro R.• ap6s int.ensa il'l'adiação ót.ica.
Tambémpela observação do curt.o t.empo de vida do buraco.

Por est.a pesquisa .• ainda .• póde-se obsel'val' dois
f"at.os: a :facilidade em gerar buracos nas LZF das amost.ras de
KCl:KOHe KCl:NaCl:KOHsobre as demais e est.e efeit.o ser mais

póde-se const.r-uir uma t.eoria que ser-á apresent.ada

acentouado para a segunda.
At.ravés de várias t.entat.ivas de

em
expl1caçêSes,

dois 1t.ens a
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Facilidade em ~erar btD'8COS em KCl:NaCl:KOHe
KCl:KOH.

As amosL~as de que dispúnhamos e~am:

KCl:KOH

KCl:NaCl:KOH

KCl:LiCl:KOH

KCl:TlI

A t'ig.IX-1 ilust.ra, numa ~sca1a de 0-4, os

element.os mais elet.ronegat.i vos.
Fazendo uso da idéia de poço de pot.enc1a1

(f1g.1II-3.1b) para um elét.ron isolado do cent.ro F próximo à3

impUl'eza int.roduzida .• espera-se que haja uma def"ormação no poço de
pot.encial devido a cada um dos t.ipos de impurezas da t'orma
ilust.rada na f"ig.IX-2.

-----------.---------.------ •.. ,-----------------,

~ F foi N !~~~-r-!;~-~_~Tc--rAu!-;e];\ i~l!F-i-~:-As-l~lc:-~I~b--:~,~Ge:11~~'~~~.L~~~:_~,~},'~!2~~~~~?,~J~~1~.l~!~1~~1L~!-1~-!~~1~L~~~J1!~l
f.--~,'--- : ': "_1_' '__r-"-"~--'I-I--T----'j--'--I-"~T--r'-', ·i----,-1
i,Snl Pbi Fe) Cai N11 Cri Zu! A1lMnj Be/Mg! ca! Sr! L11 Na! Sai K ! Rbl Cs! Fr:
L~~~:_~~8. :_~_,.8_: 1_,_8!_' 1_~~L~~~1l!_~_~_,5_[1 ,~ll!_5_L1_~~J_!._.,!>_11,ol~_,_O!_Q_~~_J_g_!-9__1_0,_~lo.~.~l~,Ziº.!r.

F~C/\LA DE ELE TRON!,GA r IV IDI\I lI' (linus Paulingl

III

I

Fig. IX-1: Ilustração dos elementos que atuam como impUl"ezas no
KCl quanto a sua eJetronegatividade (tendência de receber eJé
t.rons:) (39).----,-------.-------------------------------- ...
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-- -...••.•- -----,IIIIIIIII,III
~ I I l( 7('11 • VaCl' "i,-Ou\ I I li .\. V ~ • ., '"0 r::

: I I ~ KCl:LiCl:KOH

(I I ~ l()()(XX KC1:TII~ I Il( l(

X I I.{ _ .•
~ I ~ dimensao do poço = nara-

I I ~
'\ I" metro de rede
>C,.)'. ""~

Fig.IX-2: Ilustração suposta dos poços de potenciais de um dos

elétrons dos centros F próximos a impurezas.3-

o que parece acont.ecer é que, sendo o Li mais
elet.ronegat.i vo do que o Na, o elét.ron <assim como os demais do
centro) que deveria t.ransicionar fica mais "preso", ou seja, os
ni veis de t.ransição est.ão mais •...a..•óximos e pOl"t.ant.o mais dist.ant.es
do t.opo da barreira de pot.encial. No caso do TI, apesal" de ser- um
10n maior e port.ant.o o poço t.or-nar-se maior na dimensão do
parâmet.ro de rede, ocasionando o dist.anciament.o ent.re os n1veis de
enel"gia, sua elet.ronegat.ividade é o dobr-o da do Li, t.ol"nando quase
que imposs1vel a t.ransição para vencel" a barl"eira de pot.encial.

Dest.a forma, pode-se concluir que o t.ipo de impure
za int.r-oduzida possui um papel amplament.e import.ant.e na geração do
bur:'aco.

Pal"a se comprovar a validade dest.a t.eoria, o mesmo
tipo de pesquisa deve ser feit.o para uma amost.ra de KCI:RbCl:KOH,
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uma vez que o Rb possui um raio iónico

eletronegat.ividade infeI"ioI" a do Na. Assim, se

facilmente geI"ado em l'elação à amost.ra
compI"ova!'-se-à a teol'ia.

igual ao do
o buraco 1'01'

dopada com

TI e

mais

Na,

KCl:NaCl:KOH e KCl:KOH - dif'eI"entes homogeneidades

E not.61'io o :fat.o de se podeI'" geI"'ar bUl'acos mais

prot'undos na LZF da banda R2.' nas mesmas condiçtses de lrl'adiação,
na amost.ra de KCl:NaCl:KOHem l'elação ao KC1:I<OH. Is1:.o deve-se ao
fat.o da inomogeneidade seI" maioI'"para a pI"'imeil'a, ou seja, a banda
inomogênea daquela é compost.a paI'" muit.o mais "bandinhas" homogêne
as e mais est.l'eit.as do que as da out.ra. Assim.• muit.o mais bandas
da pl'imeira est.ão int.egl'alment.e em l"essonãncia com a luz do
espect.l"of'ot.6me1:.l'odo que as da segunda (fig.IX-g), causando o
efeit.o mencionado.

KCl:NaCl:KOH
KCl:J.(OH.

FIg. IX-3: LZF das bandas R .2
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Assim, em vist.a dos ar~ument.os apresent.ados, muit.as

propriedades int.eressantes sobre o "apa~arnento" ótico permanecem
em abert.o, dando mar;em à cont.inuidade do trabalho, onde
~esultados int.eressantes deverão ser obtidos.
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x - Su~estões para Trabalhos Poste~iores

Através do trabalho de pesquisa apresent.ado, muitos

caminhos int.eressant.es a se~uir são oferecidos pal'a estudos
post.eI"iores a nl vel acadêmico. Al~wnas su~est.ões pal"a esses
est.udos s~o ago~a ap~esen~adas:

- Ot.imização da ge~ação de buracos nas LZF das duas amost..~as que
apresent.aram ~esult.ados sat.ist'at.61'ios nest.e t.~abalho, at.ravés da
i~~adiação à t..empel'a~ura de Hélio li quido com um 1asel' de corant.e
adequado a est.a l'egião espect.ral <por exemplo, o COl'ant..eLDS 751
com o Metanol como solvent..e).

Obt.enção de cent.~os F t (fo~mado po~ três vacâncias e quat..l'O
:3

elé~rons), at.~avés da l~rad1ação com luz F, à t..empe1"at.uraadequada
em amost.~as (pl'et'e~encialment..e em mat..~izes de NaF [27]) que
cont.enham cent.~os F em abundância. Est.e tipo de cent..~o é3
int..e~essant.e por possuir um elét.~on e"t.~a, e port.ant.o não muit.o
estável, t'acilit.ando sua p~omoção para a banda de condução ou para
out.l'os cent.ros, obtendo assim, a GBF.

Um est.udo t.ambém bast.ant.e int.eressant.e, se o pesquisado~
dispuse~ de um analisado~ mult.icanal 6tico (AMO), é a obsel'vação
inst.ant..ânea da geração do buraco. At.~avés do uso de uma lâmpada de
luz b~anca (veja esquema na t'ig.X.1) dispost.a ant..el'iorment..e à

amost.ra, que po~ sua vez deve se localizar próxima ao AMOe est.ar
sendo i~radiada numa direção perpendicular a est.e eixo ótico
descri t.o, po~ um 1asel' adequado (emissão no compriment.o de onda da
LZF, com l.ar~ura de banda est..l'ei1:.a o su:ficient..e para irradial'
apenas part.e
Iunciona como

da linha), pode-se obt..er um sist.ema ót..ico
um "espect.~ot·0t.6met.ro de alt.a resolução" e
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fornece em poucos se~undos espect.ros de absorção da LZF. Assim.• o
buraco ~erado observado quase que inst.ant.aneament.e. Seu

"cresciment.o" pode ser observado com precisão muit.o maior de t'orma
a se obt.er result.ados e conslusêSes muit.o mais e1'icazes, como por
exemplo, est.imat.iva de t.empo de vida do buraco, a possibilidade da
exist.ência de maior í'acilidade
írradiaçôes ót.icas, et.c.

em ~erá-los após pl~imeÜ'as

--- .c===- ----------------

t=0:O:::;;~-~------jL ~~:::~.AMO t.rans!
________._. . . ente

[Laser ~ -------

u
z

Fig. X.1: Esquema grot.esco de mont.agem de lDIl sist.ema
tecção inst.ant.ãnea do buraco ger'ado na LZF.------.----------------.----------

para de-

I
I
I
1

- O est.udo de t.odas as bandas sur~idas no espectro elet.romagnét.ico
t.ambém é muito import.ant.e. Por exemplo, l'ealiZa.l' o apagamento
t.ot.al, pOl' irradiação ót.ica, de uma LZF., em amost.ras com alt.a e
baixa densidade de cent.ros, e observar o comport.ament.o das demais
bandas em t.ermos de acréscimo e decréscimo das absorçêSes t.ot.ais
ínt.e~radas, podendo assim, concluil' qual o í'enómeno que realmente
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ocorre com o centro quando irradiado (promoção do elétron para a
banda de condução. t.unelament.o dest.e para cent.ros vizinhos
próximos, et.c).

o centro F possui absorç~o dicroica se Íl'radiado com luz3

polarizada (36]. Um rápido experiment.o PO!' nós l'ea1izado, porém

não citado no trabalho por não ter sido explorado, mostrou que ao
se obterem os espectros de absorção da LZF (742.0nrn) da amost.ra de
KCl:J<:OH, sem polaI"izador e com polarizado r linear a 45 o e a 135 o ,

a banda apresent.ou o mesmo comport.amento e a mesma absorção Ót.ica
int.e~l"ada para os t.rês casos. Porém, quando irradiada por alguns
minut.os com opo~"izador lineaI" a 45o , houve um acréscimo e um
decréscimo à mesma proporção da absorção tot.al int.egJ."ada para os
espect.ros obt.idos com os po.la1"izadores a 45o e a 135 o

l"espect.ivarnent.e. Ist.o sugere a reorient.ação dos cent.ros. Assim,
uma pesquisa int.eressant.e a se realizar com a LZF obt.ida para o
KCl:NaCl:KOH(ou qualquer out.ra LZF dest.e centro), que em nosso
caso apresent.ou absorção int.e~rada pequena, é a il"radiação ót.ica
polarizada da banda, para se obter uma banda et'et.ivament.e maior.
Ap6s a t.ot.al, ou quase que t.otal, reorient.ação de cent:r-os, as
i:r-l"adiaç~es 6t.icas pel"mit.irão a geração efet.iva de buracos na
banda e provavebnente a GBF.

Exist.em ainda muit.os caminhos a explorar. Essas são
apenas algumas das muit.as pesquisas que são de int.eresse nesta
~rea. Cont.udo, são extremament.e import.ant.es para a obt.enção de
result.ados mais precisos de t'orma a fechar t.odas as quest.eses que
permaneceram em abert.o.
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APENDICE I

Pl"inci pio de Fl"ank-Condon

Uma just.ificat.iva mais fOI'te da apI'oximaçã:o de
Frank-Condon é a dependência das formas
víbracionais das: t'unçê:5es de onda. Como Já cit.ado. a p~"obabi1id&de
de transição depende da superposição das í"unçe;es de onda nos
estados iniciais e nnc2lis.

No estado t'undamen:t..a,1.~a t"unção de onda est.á

concent.rada pr6ximo a Q -=

alguns dos estados de mais
Q " Todos os:A

baixa ener~ia.
est.ados:
como C.•

excit.ados. excet.o
t.êm suas: t"unçeses

de onda concentl"adas próximos aos pont.os clássicos de mudança, ou
seja~ sobl"e a pará.bola del1mit.ant.e. Os que se sob1"epoem mais
IOl"tement.e com o est.ado A são os que est.ão no ponto B. Assim a
essência do Princi pio de Frank-Condon é que soment.e esses estados
precisam ser considerados.
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APENDICE 11-----------

Modelo Alternativo da 'fl'ansição Dipolar Elétl'ica do Centl'o F

At~avés de cálculos rápidos e objetivos prova-se

ser dipolaI' elétl'ica a t.l'ansição do cent.I'O F quando há int.eI'açâ:o
do cent.I'O com uma onda eletI'oma~nét.ica (f"ót.ons).

Tomemos a Hamilt.oniana do sist.ema como sendo:

H :: 1
2m

...• Â 2 ...•(p -to e/c ) + V(r-) (A2-1)

onde V(R) é o pot.encial total do sist.ema e Â é o potencial vet.oI'
descl'i to por-

.,.+ ar

Assim,

H ::H .,.Ho I

onde H é a Hamiltoniana de int.eI'ação.I

U\.2-2:·

(A2-3)

Como são f"ótons in'Ler-a~indo com o sistema.o as
~unç~es de onda são ondas p~, descr-itas por-:

~ = ei<'.; - W'L)

A-2

(A2.4)



~
onde k é o ve~or de onda dado por:

,...
2rr/À. r

o comprimen~o de onda de absorç~o À, para os

cent.l'OS F em ~era1 é da ordem de 103A (viSi \Te!) e ;. t.em dimensáo

de parãmetro de rede, da ordem de tA, assim

I{s = e-íwt.

~-+
k.r ~ O e "..JI t.ol'na-se:

(A2. 6)

A probabilidade de t..ransição de um est..ado inicial !
para wn est.ado final r é dada por:

Sendo,

1 2 e..,.~~..,. 2 2 ~H = -2- [p + - (p.J\ + A.p) + e A] + \1(1')m c ~c

(A2. 7>

(A2.8>

Como p e Â comut.am, pois 9.A = O, e o t.ermo de A2

pode ser desprezado (est.e t.ermo envolve t.rans1çe5es de dois fót.ons

predominant.es são as
t.orna-se:

que são irrelevant.es
de

nest.e cont.exto,
um :t~ót.on.•.), a

pois as
Hamilt.oniana

t.ransiçe5es
do sist.ema

H = .-! 22m- [p + 2 =:c

.•. Para int.eraçe5es com luz com baixa pot.ência, como
é o nosso caso, o t..ermo em A2 que envolve alt..a pot..éncia é
d~sprezado [36].

",,-3



Sejam os estados inicial e final dados pOI':

1'1'1.> :: 11s; k, "l > e (A2-10}

Na t.I'ansição 1s -) 2p, um fót.on é absoI'vido, de

fOI'Jna que ItJlf> t.orna-se:

ut.ilizando-se o operador dest.ruição de (A-2).

Assim a probabilidade de t.1"ansição t.orna-se:

{A2-11}

(A2-2.2>

_ e 2- (---)mc

2

h c )
(-> U '.\k

Mas,

~
[ 1",H]

~
[ 1" ,H]

~ ~ ~ ~ ~ 1
= [1",T+V{r)] :: [1", T] + [1", VÜ.•)] :: [r,T]

~~ ~ ~~-.
:: [1",p/(2m)] p + p[ 1",p/C 2m)]

(A2.19)

... -.
uma vez que r e Ver) comut.am.

Pa1"a uma dada direção '" t.em-se:

'"
[ x,H]

.....................................
= [x,p ] (p /2m) + (p /2m)[ x,p ]x ~ x x

(A2-:14>

Ainda das 1"elaçêíes da Mecânica Quânt.1ca,

SERViÇO DE BIBL10TECA E INFORMAÇAO - IFaSe
ffSICA



e ent.ão. [fi,.H] = <íh/m) p
x

tA2-16>

são (A2-6>. fica:

A probabilidade de t.ransição, ut,ilizando a expl'es-

= Iz: , ('li I" !"c.It ) - ~. (\li I" I\11. > 12 =L f x L J( f f x LX

Portanto,

<A2-s.7)

Como as paridades das t~unçê5es são dit~erentes, ou

seja, tlti é par <1=0) e 'l'f é i mpar (1=0, ent.ã:o t.em-se transiç~o
dipolar elétl"1ca!

A-5



APÊNDICE III

Unha de Zel"o-f'ônon [19, 32]

Nest.e apêndice. a LZF. decorI'ent.e do fraco ac.opla
ment.e de cent.ro com o campo cl"ist.aJ.ino. é abordada de modo mais

expl'essivo.

Um r3cíoci nio bl"eve e não muit.o complexo sera
desenvolvido envolvendo as int.e:r-ações e"ist.ent.es e que devam seI"
conside:r-adas para um cent.:r-o de cor. int.roduzindo t.ambém o l'at.ol" de
acoplament.o de Huang-Rhys e l~lna1ment.e obt.endo a LZF.

Int.:r-odução

A int.e:r-açâ:o elét.:r-on-rede afet.a d:r-ast.icarnent.e a

abso:r-ção ót.ica de de:f'eit.os. At.:r-avés da :f'o:r-made linha e de sua
dependência com a t.empe:r-at.u:r-a, pode-se obt.e:r- um ent.endiment.o
:fo:r-maldos mecanismos envolvidos e t.ambém pode-se est.ima:r- a :f'o:r-ça
e a nat.u:r-eza do acoplament.o elét.:r-on-:r-ede envolvido.

Du:r-ant.e t.oda a discussão do p:r-ocesso, se:r-á assumida
que a mudança na enel"gia elet.:r-Onica du:r-ant.e a t.:r-ansição é muit.o
maior do que as energias de I~Onons da mat.riz hospedeira. Também
se:r-á considerada aproximação adiabát.ica.

Hamilt.oniana do Sist.ema

Det~ine-se por conveniência a Hamilt.oniana H.,~ que
det.ermina o moviment.o nuclear- de quando o det'eí t.o est.à no est.ado
elet.:r-ónico I i).

pe:r-:feit.a .• E.~

Sejam H a Hamílt.oniana apropriada pa:r-a uma rederO

a ener~ia elet.:r-ónica de quando a rede est.á em sua

A-Ó



configuração não distorcida, ou seja.. Q = o. e H um termon que

envolve somente operadores nucleares, mas varia de estado pal'3
estado.

Assim, a Hamiltoniana do sist.ema fica:

H=H +E +H
i. rO i. r\. (AS-i)

Seli)nã:ofoI"degenel"ado,H,fá.símplesmQnt.Q un\ATl.função
dacoo1"denadademodon01"mal.CasosejadegenEtr-ado.'H.

Tl.sera
da:formamat.I'icíal,cujamat.rizt.eráamesmaordemda

de~enerescência do est.ado e seus element.os ser~o funç~o de Q.

Acoplament.o Linear Elét.1"on-Rede

Fator de Huan~RhyS':

Para mu!t.os propósi t.os é suf1cíent.e asswn1r que H.
Tl.

é linear nos deslocament.os dos modos normais.
Assim, t.em-se:

H .= E. Q
rl. 'I.

onde €. é o coeficient.e de acoplament.o.
'I.

'..•.'\3-2)

o efei t.o dos t.ermos lineares é deslocaI' os modos
normais da rede. Enquant.o que os modos e suas t'requências são as
mesmas em ambos est.ados, inicial e final, os át..omos oscilam em
posiçê:Ses médias dife1"ent.es nos dois est..ados. Est.a mudança na
posição média dUI"ant.e a t..1"ansição é uma medida da int.e1"ação
elét.ron-rede e é import.ant.e para a det..erminação da forma de linha.
Definimos a mudança para o modo ct como:

{A9.9)



e del'iva-se o fat.ol' adimensional S denonúnado "Fatol' de Huang~

-Rhys" pal'3 cada modo S
C'tO

S = 1/2 I q. 12 (w 2 / hw )Cto d,a a a

Assim.

S = (2n + 1)$ :: S coth (hú.\ / 2KT)t( elO ao 1..'(

onde n é o núme~o de ocupação_

(A3-4)

o fat.o~ de Huang-Rhys é maiOl" quando a dist.~ibuição
de ca~~a dos elét.~ons do defeit.o mudam conside~avebnent.e na
t.~ansição. Também depende da escala da !'unção de onda; para uma
:função muit.o dU'usa, a ene~~ia elást.ica é suficient.e pa~a evit.a~
~~andes deslocament.os, de modo que 5 é pequeno.Cto

O dia~~ama de coo~denada de cont'l~\ll"'aç~o :fo~nece
uma simples desc~ição que most.ra o si~ni:ficado dos :fat.o~es de
Huan~-Rhys.

A n~.III-3.3d most.~a a ene~~ia pot.encial t.ot.al
(ene~~ia t.ot.al sem considerar a ener~ia cinét.ica nuclear) como
:função de
di:fe~ent.es

Q para dois est.ados
est.ados vibracionais são

elet.~ónicos
most.~ados e

di:ferent.es. Os
as t.~ansiçêSes

6t.icas são et'et.uadas baseadas no P~incl pio de F~ank-""~ndon, como
já. discut.ido.

Como se coment.a no capl t.ulo V, a ener~ia de
absorção é maior do que a de enússão POl" wn t'at.Ol" de
devido às relaxaçêSesvia !'ónons.• ou seja.

E = E + 25 hw
ab!õ:. QmL!D. ao c.."t

(2S hw)
Cto ::t

Um rat.o~ adicional de S pa~a a primei~a relaxação~o
e a mesmaquant.idade pa~a a se~unda.

•••-8



o limite do acoplamento fraco

Quando o acoplarnento elétl'on-l'ede é muito fl'3CO. os

fatores S são pequenos de forma que assuntimos:ao

S :: E S «1o 010
Ct

(A3-7J

No limite em que SoE O, o acopLament.o elét.l'on-t'ônon
t.ende à zero e pe1'manecem soment.e as t.rans1ç'CSesque ~o envolvem
mudanças no número de ocupação de t'6nons. Tais t.~'ansiçe:ses dão
ori~em a uma linha est.r.eit.a em w = w, ,. Em out.ros t.ermos.

1.J

~(t.) = exp. (iw, ,t.)
1. J

(A9-8)

G{w) = 6 (w - w )
l.j

onde G(w) é a 1'unção da 1'orma de linha e est.á relacionado com a
superpos1çã:o dos est.ados vibracionais inicial e 1'ina1. e ~(t.) é a
:função caract.erl st.ica. Quando o acoplament.o é ,t'raco, est.a l'unção
delt.a ainda domina em ~(t .•) e const.it.ui a LZF .. '\ LZF compz-eende
t.odas as t.ransiçêSes que não apresent.am mudança no número de
ocupação de 1'6nons. Inclui t.ransiçeíes em que números i~uais de
Iónons de uma dada ener~ia são absorvidos e emit.idos.

Ist.o ocorre ~eralment.e a baixas t.eJnperat.uras. como
observado experiment.alment.e no capl t.ulo VII, onde o número de
ocupação de :fónons quase que não apresent.a nludança.

,

capl t.ulo 10.
Paz-a maiores det.alhes veja r'e:ferência [32],



APÊNDICE IV

Técnicas Expe.'imentais

Polimento de Amostras

o processo de poliment.o basea-se em rixar· a amost.ra

em um simples sist.ema que possui a caract.eI"l st.ica de sempr'e mant.e1'
a amost.I"a por int,elI"o em cont.at.o com uma supel"t'l cie plana~ à

medida que diminui de espessura. Inicia-se o poliment.o com lixas
d'ág-U3 g'rã:o 400 (30Jjm) e depois 600 C25Jjm)at.é que se at.inja a
planicidade por volt.a da espessura nnal desejada. Ent.ão~
ut.iliza-se o abI"asivo CarbuI"undum com g'I"anu1.açã:ode 8Jjm sobre uma
t'lane1a com Met.anol para lubI"1t'icar e pI"ocede-se o poliment.o com
abrasi vos de Alumina com g'I"anu1.açâ:o inicial de 15Jjm decrescendo
at.é at.ing'iI" 0.05Jjm. A cada mudança de g'ranulaçâ:o, deve-se limpar o
sist.ema (TricloI"oet.ileno é o produt.o qui mico mais indicado por
cont.er apenas 0.05% de H O) de forma a não permanecer nenhum g-rã:o2
ant.eI"ioI" que possa provocar ranhuras post.e1'ioI"es na supe.1':r'leie da
amost.I"a. As amost.ras de NaCl e KCl sã:o de l'ácH poliment.o por
apI"esent.arem wn g'I"au de dureza baixo, em t.orno de 3.0Mohs. S6 como
exemplo~ os met.ais possuem g'I"au de dureza em t.oI"no de 8.0Mohs e a
saí'iI"a em t.OI"no de 9.0Mohs. Sendo assim, as amost.1'as est.ão semp1'e
sujei t.as a ranhuras na supert'1 cie.

A-tO



Medidas à Temperatura de He liquido

o procedimento para a realização de medidas :i

t.emperatUI"a de He liquido é complexo e exige técnica, tempo e

disponibilidade de He 11quido, ou seja, pessoal competent.e para a

realização do processo de liquefaç~o e l'ecuperação daquele ~às.

Uma descrição detalhada de como procede!' pa!'a
resfriar amostras a 4 K será. apresent.ada a se~uil' em t'orma. de
:rot.eiro., com o int.uit.o de servil" como manual paroa eventuais
ut.ilit.ários.

A f'i~U1"a AIV-1.a esquematiza o sistema' como um
t.odo; a f'i~U1"a AIVI-1.b é o esquema do cl'iost.at.o acoplado ao
sist.ema de vácuo e a t'i~Ul"a AIV-2 most.ra o criost.at.o nos seus
pl'incipais det.alhes.

O pl'ocesso de resf'riament.o da amost.ra à t.emperat.U1"a
de He 11quido resume-se em t.rês parot.es:

- obt.enç~o de alt.o vácuo no sist.ema;
- l'ef'ri~el'aç~o do sist.ema que precede a int.roduç~o

de He 11quido;
- t.l'ansf'el'ência do He 11quido.

Alto vácuo no Sistema

e pl'essão
sist.ema.

Est.ando o sist.ema t.ot.abnent.e à t.empel'at.ura ambient.e
at.most'él'ica, inicia-se o processo, f'azendo vá.cuo no

O alt.o vácuo é indispensável, pois t.em como f'unç~o
a pl'eservação do He 11quido no int.erior do criost.at.o, nrlnimizando
sua vapol'izaç~o. Como pode seI' obsel'vado na t'i~ura AIV-2., o vácuo
est.á pl'esent.e ent.re os reservat.órios de Hélio e Nit.rogênio
11quidos e ent.l'e a paroede ext.erna e o reservat.Ól'io de Nit.ro~ênio
11quido, dinrlnuindo considel'avelment.e a t.l'ansmiss~o de calor ext.e~
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cumura du amoatrél
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no para o int.erior do criostato - a f"im de preservar o Nit.rogenio
- e diminuindo t.ambém a transmissão de "calor" do resel'vat.ório de

Nitro~ênio e da câmara da amost.ra pal'a o reservatório de He

liquido.
A AIV-1.b mostra o sist.ema de vácuo

ut.ilizado. Para se iniciar o processo de obt.enção de alto vácuo.
as válvulas 1, 2, 3 e A devem estar abel'tas. Liga-se a bomba

mecânica (é importante que ela possua um dispositivo de se~urança
de forma que. na ausência de ener~ia elét.rica, o disposi t.ivo
automat.icamente seja acionado, impedindo qualquer li~açã:o da bomba
com o resto do sist.ema, evitando, assim, possi veis contaminaçeses
do sistema com o óleo da bomba) até que o sistema atinja uma
pressã:ao de 200 - 100 mTorr. Entâ:o, f'echa-se a válvula. 1 e mantem
-se as demais abertas. Esse processo é denominado vácuo primário.
O princl pio básico é sempre manter a menor pressão na bomba
dirusora.

Feit.o isso, mant.ém-se a bomba mecãnica li~ada,
li~a-se a á~ua com a f"inalidade de ret-ri~era.r a dif'usol'a (no caso
de t-alta de água, há um dispositivo de se~urança que desliga a
bomba aut.omaticamente) e, rinalment.e, li~a-se a dií'usora. Quando o
sistema atin~e um su1'iclent.e alt.o vácuo (em t.orno de 10-!; Torr),
coloca-se Nit.rogênio liquido na armadilha da bomba dit'usora (que,
à baixa t.empel'at.ura, produz melhor vácuo), de t'orma que o vácuo
at.inja a escala de 10-6 Torl'. Port.ant.o, o sist.ema est.á assim prepª
rado para o pl'óximo passo: a l'et'ri~eraçã:o.

Refriceração do Sistema que precede a introdução de He líquido

Est.ando o sist.ema submet.ido ao alt.o vácuo (em nos-
so caso, 3,,10-7 Torr), o próximo passo ant.es da ref'ri~eração{o que
t.ambém poderia ser perfeit.ament.e realizado ant.es de se fazer
vácuo) é pur~ar a câmara da amost.ra e introduzir He ~asoso; ou
se ja: t'azer vácuo com uma outra bomba mecânica na sal da da
"Recuperaçã:o de He (2)", mantendo t'echadas as válvulas superior e
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centl'al, refel'entes à fi;ura AIV-l.a. e a de "Recuperação de He
(1)", figura AIV-2. Quando colapsa a mangueira do criostato à

vâ.lvul3 central da figura AIV-1.a, deSliga-se a bomba e abl'e-se

essa válvula de modo a injet.ar He gasoso no sistema. Quando a

mangueira volt.a à situação normal, fecha-se a válvula e repet.e-se
o p:rocesso 3 a 4 vezes. No final, deixa-se a válvula abeI't.a de

fOl'ma que a amostl'a esteja inserida em atmosíoe:ra de Hélio. Essa

atmosfeI"a t.em a função de evitar a condensação de moléculas da
á,ua presentes no ar ao se abai~' a temperaLura.

O isolamento da amost.ra do J.'es:t.odo sist.ema é út.il
no sent.ido em que. mesmo o sist.ema est.ando a baixa Lemperat.ura .•
ela pode ser ret.irada e uma nova amostra int.J.'oduzida, desde que se
mantenha at.mos:fera de He const.ant.e denLro da câmar-a da amost.ra.

Assim, com o sist.ema a alt.o vá.cuo e a amostra
merl;u1hada na at.most~era de l;ás He, introduz-se Nit.ro~ênio liquido.
no reservat.ório correspondent.e e moviment.a-se a válvula de
cont.role de f'luxo de He 11quido (f'il;. AIY-2) par-a que não venha a
se imobilizar por conl;elar suas partes responsáveis pelo moviment.o
(por exemplo, a rosca que permit.e· o movimento). O abrir e t'echar
da válvula devem ser- t~eit.os constant.emente at.é que o sistema
at.inja a t.emper-at.ura de 183K <:::: -4,7 mY no milivolt.lmet.r-o lil;ado
ao termopar- Cr-omel-Const.ant.an acoplado ao dedo fr-io, onde está a
amost.r-a). At.inl;indo-se esta t.emper-aLura, t'az-se a transf'erência de
He liquido.

Tran.sfer~ncia de Hélio LIquido

A transt'erência de He 11quido é feit.a at.ravés de
uma linha de transt'erência de aço inox em t'or-ma de U que possui Wll

capilar- por onde passa o Hélio. envolt.o por urna parede com vácuo.
Abre-se a válvula de "Recuper-açâ:o de He (1)" e as demais da t'ig-ura
AIY-1.a. Intr-oduz-se a extremidade mais: curLa no canal de
t..ransf'erência do criost.at.o e a out.ra no "dewar" de He 11quido,
mantendo sempr-e a par-te que une as duas extr-emidades na



hOl'izont.al. o ni vel de He 11quido deve seI' pl'eviament.e medido com

o disposi ti '0'0 existent.e apl'opl'iado p3l'3 que se possa ler cont.role
da quantidade de insel'ç~o da linha no "dewar".

A ext.l'emid.ade int.l'oduzida no "dew&l'" deve est.al', a

p:rincipio, eel'ca de 2,0 em. acima da superfl de do He 11quido,

para que somente He ~asoso seja t.ransferido a rim de ajudar a
diminuil' a t.empeI"at.Ul'a.Deve-se t.ambém fechar a válvula exist.ente

no "dewar" (não esquematizada nas fi~U1"as) par-3 fOl'çar a passagem
de He. Nest.e est.ác::io, a válvula de cont.r-ole de He 11quido est.á um
pouco abert.a. Quando se chega próximo da t.emperat.ura de Nit.rogênio
li quido, uma das ext.remidades da linha de t.ranst'er-ência é
mergulhada no He 11quido (por- volt.a de 6,0 em.) e, por- dit'er-ença
de pressã:o, surge um f"luxo de He 11quido do "dewar" para o
criost.at.o.

Após ser t.r-anst'er-ida a quant.idade de He desejada
dur-ant.e cer-t.o per-lodo de t.empo (em nosso caso, para t.ransfer-ências
de 10 lit.ros, necessit.ava-se de 30-40 minut.os), ret.ira-se a linha
de t.ransfer-ência e obst.r-ui-se o cor-r-espondent.e canal. A quant.idade
t.ransfer-ida pode ser medida pela diferença de n.1. vel medido no
"dewar", exist.indo t.ambém out.r-o sist.ema de lei t.ura de resist.ências
colocadas em diferent.es posiçêSes no reservat.ório de Hélio do
criost.at.o.

Pode-se not.ar que, no começo da t.r-anst'er-ência, o He
li quido chega 2t at.ingir a amost.ra, evaporando logo em seguida. As
âncoras t.érmicas t.êm a t'unçã:o de bloquear t.ermicament.e a
t.emperat.ura ambient.e, do reser-vat.ório da amost.r-a.

Uma t.ransferência de 10 1. permit.e a manut.ençâ:o de
He por 4-5 h. se o vácuo permanecer- est.ável e o reservat.6r-io de
Nit.rogênio 11quido sempre cheio.

A t.emper-at.ura é cont.rolada at.ravés da válvula de
cont.role do r'luxo de He, e possui est.abilidade de :t 1 K.

Resumindo, t.em-se:
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Distúrbios que podem ocor-r-eJ':

poss1veis causas e soluções pr-opostas

- A bomba difusoI'a e/ou o cI'iostat.o começam a sua!':
vácuo não ap1"opI'iado.

Nit.I'O~ênio evapoI'a da 3I'Jnadilha da bomba di1"uso-
l"a: vácuo ruim.

Vàlvula de contI'ole' de fluxo de He l1quido

aquecer
deve-secom um soprador t.érmico~

a imobilidade persist.e~ deve-se
congelament.o:pOI"

aquecê-Ia ext.ernament.e; se
t.odo o sist.ema novament.e.

- Pressão oscilando: vazament.o no sist.ema - ~eral
ment.e janelas: ou válvulas.

- Pressão no int.erior do "dewar" de He aument.ando
consideravelment.e sem volt.ar a zero nos minut.os se~uint.es: 11nha
de t.ranst'erênc1a ent.upida ou válvula de "Recuperação de He (1)"
{"echada.

t.ravada

- Mangueira de "Recuperação de He (2)" nã:o congela
da externament.e durant.e a t.ransferência: não est.á sendo realizada
a t.ransferência.

He llqlÚdo com pouca duração: vácuo ruim e"
port.ant.o, t.emperat.ura alt.a.

Est.es são alguns dos incident.es mz.is comuns que
podem ocorrer durant.e o processo de resfriament.o com He li quido.
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