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RESUMO

Neste trabalho, foram realizadas medidas dos tempos à.e rela::c:açionuclear do

19F, em três amostras terná.rias, nio estequiométricas e que apresentam estrutura fluorita.

Na amostra Nao.4yo.~ 2..2.foram medidos o tempo de rela::c:açiospin-spin (T2.)

em funçio da temperatura nas fases onde sua estrutura não é fluorita (600 K à. 900 K), e o

tempo de rela:x:açio spin-rede (Ti), no mesmo intervalo de temperaturas, nas freqüências de

La.r.mor : 20.42 lY.!J:Ize 34.24 :MHz. Obtivemos, pa.ra as medidas: de Ti, um comportamento

similar a.oobservado em sistemas com dois sítios inequivalentes.

Na amostra. PbO.8~io·1E.F2..1E.foram feitas medidas de T1 no intervalo de

temperaturas 300 K à. 830 K, d~ntro de um ciclo térmico de aquecimento e resfriamento,

afim de se obter a energia de forma.çio de defeitos. Porém a diferença de energia obtida, de

0.08 eV, entre a ener6'ia obtida durante o aquecimento e o resfriamento, parece estar

associada a mudanças estruturais nos IIclustersll.

Na a.motra Ko.~io.(,F1.1 : 2% PbF2. foram realizadas medidas de T1 em um

intervalo de temperaturas de 300 K à 800 K , dentro de um ciclo térmico. Não se observou

mudança na ener6'ia de ativa.çio durante o ciclo. Mediu-se também, no mesmo intervalo de

temperaturas, Ti nas freqüências de Larmor : 11.71 :MHz, 20.42MHz e 34.24 MHz. A

análise das curvas de Ti parece indicar a existência de dois meca.msmos de saltos no

material.
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ABSTRACT

The 19F N}dR relaxation times Ti and T2 were measured in ternary and

nonstoicMametnc campaunds •••ith the fluorite-type structure

We have studied the Nao.4YO.~~'~ crystal in the temperature ra.n.6'e600K to

900K, "R'h.erethe crystal has not the fluonte structure. The Ti values were measured in 2

Larmor frequencies: 20.42 :MHz and 34.24 MHz. The results for Ti were sem to be

qualitatively similar to those measured in the system with two inequivalent sublattices.

The T~ measurements, in the PbO.8~io'1~~.lb c.rystal, "",ere made du.r.in!

temperature cycles in the ran6'e af 300K to 830K. The diference in activation energy

between coolin6' and heati~ half cycles, found to be approximatlJ' 0.08 eV, appear to be

assaciated 'oV'iththe cha.u6'e in the clusters structure and nat to the eners:r af defect

formation.

F inaTIJ', similar T2 measurements du.r.intttemperature cyc1.in6'was made in

Ko·~io.6F 2· 2 : 2% PbF 2 crystal, in the temperature raIl,6'e300K to aOOK,but in tMs case

no diference in the caalin6' and heatiD.6results was observed. We also measured, in the same

temperature ran6'e, the Ti relaxation time in 3 Larmor frequencies: 11.71 Iv.IHz, 20.42 Iv.IHz

a.ud 34.24 Iv.IHz. TMs results appear to indicate the existence af two happin6' mechanism.

II
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INTRODlJÇAO

INTRODUÇÃO

As propriedades dos condutores superiônlcos sã.o coIlh.ecidas a mais de 100

a.:n.os,porém somente nas últimas deca.das, estudos sistemáticos começaram a ser feitos com

o objetivo de se entender o seu comportamento, bem como suas aplica.ções práticas. Os

superiônicos são materiais que apresentam uma alta codutividade iônica, comparável aos

dos sais fundidos e soluçôes eletrolíticas. Isto implica em um estado da matéria, onde

muitos á.tomos tem uma mobilida.de próxima das encontradas em líquidos. Este

comportamento s-eralmente é observado somente para uma das subredes do cristal, ficando

as outras IIma.s" em suas posições de equilíbrio. Esta dualidade sólido-líquido tem um

srande interesse teórico em física da. matéria condensada.. Existe também um s-ra.:n.de

interesse tecnolós-ico nestes materiais, devido a vá.rias aplicações que se podem destinar a

estes materiais [Apêndice A]. Porém o interesse por estes materiais, só tornou-se efetivo

com a descoberta de materiais que possuiem altas condutividades iÔnlcas a temperaturas

próximas da ambiente. A descoberta dosódio p-a.lumina e dos condutores de Prata MA64ls

(M = K, Rb, NH4) deram um s-rande impulso na. área de superiõnicos. Vários trabalhos

teóricos tentando explicar os mecanismos de condução nestes materiais, sursiram. Também

abriu-se caminho para. as aplicações destes materiais. E ste interesse se reflete na. s-rande

quantidade de artisos de revisão e livros sobre o assunto [1-10]. A partir deste fato

fizeram-se vários esforços no sentido de se obter condutores iônicos com altas

condutividades. Assim sUI'8'iramvários outros materiais, entre eles os de estrutura fluorita.

Os condutores superiônicos de estrutura fluorita, apresentam sn-nde interesse,

tanto em aplicações [Apêndice A], como em teoria, pois apresentam uma estrutura simples

(figura I). No comerço foram estudados principa.lm.ente os compostos binários bivalentes

(PbF ~ e CaF 1). Porém verificou-se que os compostos temá.TÍos nã.o estequiométricos,

apresentavam valores mais altos de condutivi da.de, devido a sua. srande desordem. Ainda

hoje se realizam estudos nestes compostos temários que apresentam bons resultados em

termos de aplicaçôes, e bastante interesse teórico, pois o nível de defeitos pode ser

controlado pela variação da sua nâo estequiometria.

111
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Fiplra 1- Linhn fianih. OsO.ão fluolr
os. são os c.á\io1'1se os x são onc.â1'1c.iu

Dentre as vá.rias técnicas utilizadas para. o estudo de condutores superiônicos,

podemos destacar a de RMN, pois possibilita um estudo da din.â.m.icados movimentos a

nível microscópÍco. A técnica de Rl\rn' tem várias va.nta8'ens, entre elas: Permite fazer

medidas em condutores superiônicos que apresentem condutividade eletrônica, medindo

somente a contribuição dos íons; A técnica de Rl\rn' momtara todos os íons de uma mesma

espécie, possibilitando assim distinqüir qual é o íon condutor em um. cristal; Podemos

observar uma ampla faÍ%ade freqUências de movimentos (10 - 101~Hz) dependendo da taxa

de relaxação medida; Esta técnica não requer nenhum tratamento prévio ( como aquecer a

amostra para fazer contatos, no caso da condutividade) e a forma da amostra pode ser

mon.ocristal, pó, pastilha,etc.

RMN do 19F tem sido muito utilizada. nos estudos de compostos de estrutura

fluorita. O núcleo de fluor apresenta uma alta sensibilidade, dando uma boa rela.ção sinal

ru.ído e nâo apresenta ínteração de quadripolo o que facilita bastante a interpretação dos

dados.

Nesta dissertação apresentamos os resultados obtidos por RMN para três

compostos temários, não estequiométricos, de estrutura fluorita.

No capítulo I apresentamos os principiÚs conceitos a respeito dos superiônicos,

dando enfase aos compostos não estequiométricos de estrutura fluorita.

No capítulo n abordamos os conceitos fJ!ra.issobre Rl\iIN e a sua aplicação ao

estudo de condutores superiônícos.

IV

IV
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INTRODUÇÃO

No capítulo TIl descrevemos o método experimental e os equipamentos

utilizados.

No capítulo IV apresentamos os resultados e os discutimos , para finalmente

ch.egarmos as conclusões fina.is.

,..,..~---
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CAPITULO I
/'\

SUPERIONICOS DO TIPO FLUORlT A

Neste capítulo apresentamos as noções básicas para o entendimento das

propriedades de transporte iônico em eletrólitos sólidos1, dando emase aos cristais iônicos de

tipo fluorita.. Muitas das secções aqui apresentadas não estam diretamente relacionadas com

as analises dos nossos dados experimentais, mesmo porque não tivemos a pretensão de

fazer, com este trabalho, um estudo que levasse a um entendimento dos mecanismos de

transporte dos materiais estudados, porém ach.amos importante a fixação de a.ltruns

conceitos, que ao menos qualitativamente, sera.m.úteis nas discussões apresentadas.

1.1) DEFEITOS PONTUAIS

o processo de transporte em sólidos difere de líquidos e pses pelo fato de que

os átomos em um sólido estão IImOSIl. A temperatura. de zero absoluto, os átomos somente

se movimentam em tomo de suas posições de equilíbrio,com a eneI'S'iavibraciona.l de ponto

zero. Com o aumento da temperatura a vibração térmica aumenta em amplitude, mas

somente poucos átomos teram, em um dado instante de tempo, a ca.pacidade de trocarem

suas posições de equilíbrio, os quais resultam em defeitos no cristal. Estes defeitos são

excenciais para os processos de transporte. Como veremos na próxima secção o transporte,

de massa ou ca.I'ffa,é realizado através do deslocamento destes defeitos.

Os principais defeitos pontuais em um cristal, são:

1) Defeito Frenkel - são vacâ.ncis e interstícios de mesma espÉlcieem equilíbrio. Este

tipo de desordem ocorre frequentemente nos materiais de estrutura fluorita como o CaF 2

onde encontramos vacâ.ncias de F-e íons F-intersticiais. (fi~a I)

2) Defeito Sch.ottky - somente vacâncias ocorrem no interior do cristal, os átomos

1Também chamados de superiônicos ou condutores superiônicos.

1

1



Cap'Í "tul o I

que orisina.ram as vacâncias estão na. superfície do cristal Este tipo de desordem é típico de

cristais c.om estrutura. de empacotamento fechado, onde a enerBÍa.necessária. pa.ra.se alojar

um á.tomo intersticia.l é alta (alsuns eletroIlS volts). Em cristais iônicos as vacâ.ncias de

a.u.ionsdevem ser ac.ompa.nha.dasde vacâ.ncia.s de cá.tioIlS, pa.ra manter a neutralidade na.

superfície do cristal. (fÍsura. II)

oOOO OOOO

O

OO O O00O
O

O0·0 OOOOO

O

OOO OOOOO

Pipn 1- Defei~o Prukel.

Pipn D:- Defei~o 5GJaouky.
Os Cl são vacâncias e os. são inlerdíc.ios.

Os Cl são vacâncias.

Nós (feralm.ente encontraremos para um dado cristal, que a energia. de

forma.çio dos defeitos Schottky e Frenkel são suficientemente diferentes para. que um tipo

de defeito seja dominante. Esta ene1'ffiade formaçio pode ser conhecida. através da. medida

de condutividade iônica.

Além dos defeitos (ferados termicamente (intrínsecos) como mencionados

podem estar presentes ocasionalmente, e (feralm.ente a encontramos mesmo em cristais

'!puros". Neste processo a impureza entra no cristal substitucionalmente à um á.tomo que

tem valencia maior ou menor que este (fÍfr1l'a.m). Criam-se assim, dois ou mais defeitos.

Um é a própria impureza, o outro é uma ou mais vacâncias ou interstícios para bala.n.cear a

carp extra da impureza. Assim, se o Ca~+no CaF ~ é substituído pelo y3+ ou outra. terra

ra.ra.trivalente (Re3+), a carua positiva extra. pode ser balanceada por um fluor intersticial

(F~).

Os defeitos podem apresentar-se de vá.rias maneiras. Eles podem estar

isolados, associados a outros defeitos ou impurezas de sinal contrário, compartilhando o seu

sítio com outro defeito de mesma. espécie, O'~ pertencendo a. 'lID. arranjo de defeitos

2

2
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elclusters"). (figura IV)

+ - ++ - + -

- + - + - r=1+ _+ - + - + - + - + - +~
+ - + + - +-+-+- +-+-n _+_+_+ __ +_+_+LJ+ E]-+-+

- + - + - f+\_ + _ +- + - + - + -''O . ~_
+ 5 Defeitos + - + . Io.a de imparezaj-T - -,+ - T -+ - + -+ - + -

.. 2+
Flg1lzam- Impuoeu .h.nluh CM )

+ -
em um ';;Dstal A B .

B)

A)

3

-C::;) - + - + - + - + - + - + - + 
+ - + - + -[3- + - + - + - + - +

+ - + - + - + - + - + - + - + 

+ - + - + - + - + -EJ- + - + - +
- + -~ - + - + - + - + - + - GJ
+ - + - Fl- + - + - + - + -0+ - +

I "]

Complexo T - + - + - + - + - + . ,,-+-+-+-+-+

~p~~va:u~"_ + LJ+ - + - + - + -
+ - + - + - + - + - + - + - + - +

+ - + - + - + - + - + - + - + 

+ - + - + - + - + -r:l- + - ++GJ- + - + - + - +n+ - + 
+ - + - + - + - + Par de vlICuci •. - +

+ - + - + - + - + - + - + - + -

+ -
Fig'uza IV- a) Vários tipos ae deteiíos em um .;;ristal A E . lt) Dois átomos inhrsiic;iais

comparlilhuuio o mesmo sítio.

A concentração de defeitos, em. equilíbrio térmico, de ca.da.tipo de defeito,

tem um papel fundamental para o compreenção dos processos de transporte em sólidos. A

seffUÍrcalcularemos alffU%n.asdestas conc;entra~ões.

I.1.a) Concentração de Defeitos Pontuais

A introdução de um defeito em um cristal sempre aumenta sua enersia,

en.treta.nto, este efeito é contrabalançado pela mudança na. entropia do cristal. originá.ria da.

produção deste defeito. Assim, um cristal em equilíbrio termodinâmico a uma temperatura.

finita sempre conterá. uma concentração de defeitos.

Nós podemos definir o trabalho necessário para criar um defeito, de várias

maneIras [1], dependendo de quais variá.veis termodinâmicas serão mantida.s constantes

(pressão P, temperatura. T, Volume V, entropia S). Porém na. ~ioria das experiências são

mantidas a temperatura e a press~o ~onstmtes. Assim, i ener8Íi livre de Gibbs é i



Ca.pí tuL o I

indica.da.para. representar a. eneI'8'ia.do sistema..

A energia. line de Gibbs do cristal relativo a.ocristal no esta.do pa.drã.o é

frequentemente dividida. em:

G = SI; + T· Se (1)

onde T é a.temperatura. absoluta

4

&;= ht - T .Sp

~ á a. enta.lpia total

e Sc; é a entropia confisura.ciona.l

S é a. entropia devido à vanaçã.o na freqüência de vibração na vizinhaça de um defeito [2].p

A mais prová.vel confisura.ção ou confisura.ção de equilíbrio, é encontrada

minimizando-se a energia line de Gibbs do sistema [3]. Desta confisuração as

concentrações de defeitos são encontradas.

Ca.lculando-s e as concentrações dos vários tipos de defeitos (defeitos

Schottky, complexos impureza-vacântÍa e pares de va.câ.ncias), em um cristal dopado com

impurezas a.liova.lentes[Apêndice BJ, obtemos:

x k = Z". exp rk :;]) L( C - X klc; \.

(2)

[ S p] f- (S I - S P )]xp = Zp. Xc..Xc..exp k . T = Zp. exp k . T (4)

onde Zk e Zp são os números de orientações possíveis para os complexos e pares,

respectivamente; Sk ' SI e Sp são as energias lines de Gibbs para forma,.;ã.ode complexos,

defeitos Schottky e pares, respectivamente; xc.' xc' xk' ~ e c são as frações molares de

vacância de a.nion isolada, vacância de cá.tion isolada, complexo impureza-vacância, pares

de vacâncias e íons de impureza, respa.ctlvamente, que sào definidas como:

(n I- np)
(~ )

x = N~.~.
Q.

- np)
(N i +ns- nk

(6)
x = Nc

4
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nk

xk =~
np

Xp = -rr-
N. 1

C =-rr-

(7'1. I

(8)

(9 )\ I

5

onde n ,n ,n .•.e N. são os nÚmeros de defeitos Schottky, pares, complexos e impurezas,s p ~ 1

respectivamente; e N = N+ + :2 .Ni + ns ' onde N+ é o de cá.tions.

Assim temos três equações (2, 3, 4) e quatro incósnita. A quarta equa.ção é a

neutralidade de carIJa no cristal

e com isto podemos calcular todas as concentrações xo.' xc;, xk• e xp' como função da

temperatura e da concentração de impurezas.

A teoria discutida. no apêndice B, trata apenas da intenção entre defeitos que

formam complexos ou pares, e trata os defeitos isolados como não mteras-entes. Porém

existe uma interação coulombiana de 10D6'0 alca.uce entre estes defeitos. Este problema foi

tratado por Lidiard [4] em 1954. utiliza.udo-se do tratamento feito para líquidos por

Debre-Hückel [5]. Neste tratamento adiciona-se a enerlJ'ia livre de Gibbs devido à

mteração elétrica mútua, Gtl, à enerlJia livre total, equação 1, desta forma obtem-se os

resultados abaixo [6]:

xk

xÇo~
(11)

(12)

(13)

'}.

onde 'Y = e· X
_ /1 I ,u ..J)

onde:

e

. 2:1. 1\

(40'lf01: M!.z!oe")
X2 - ----....--.,.....-...,.---- ê·V·k·T

Mi é o número de defeitos do tipo "i" ; zi é a valência. do defeito do tipo "i" ; e é a cm'ffa

eletrônica; E é a. constante dielétrica do meio; V é o volume do crista.l; d á a. distância. de

5
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menor separaç~o entre dois defeitos (ou um defeito e uma impureza) na qual este defeito a

considerado isolado.

Vemos das equações 11, 12 e 13 que a intera.ção coulombiana diminue a

eneI'8'ia de formação dos defeitos, aumentando assim o número de defeitos em uma dada

tempera.tura.

I.1.b) Não Esteauiometria

Os compostos ditos n~o estequiométricos s~o aqueles que possuem uma. única.

fase dentro de uma. faixa. de composiçã.o química. continuamente variável, a.o contrário dos

compostos estequiométricos que possuem uma. fa.se bem definida para. uma composição

química. perfeitamente invariável, ou seja, os compostos não estequiométricos são aqueles

que n~o obedecem a. lei de Dalton [7}da.sproporções mutiplas. Nestes compostos sempre há.

um e:x:cessoou uma. deficiência. de um dos componentes em relaçã.o aos compostos

estequiométricos de mesma estrutura.. Um exemplo disto é o Fel~ O, O > x ~ 0.25 [8]. onde

há. deficiencia. de cá.tions em relaç~o ao óxido FeO. O fato importante a.ser resalta.do é que

há. uma. variação continua na. composição química. sem uma mudaça. a.preciá.vel em suá.

estrutura. .

O excesso ou deficiência. de um dos componentes a.parece sobre a for.ma de

defeitos na. rede. Ta.is defeitos originam-se, principa.lmente, de um destes dois fa.tores:

- Um dos componentes, a.presenta. duas, ou ma.is, valências, o que acarreta em uma.

compensaçã.o de carS'a.a.través de vacâ.n.cia.sou interstícios na. rede. No caso do F el-x O, o

ferro a.presenta.- se na.s valências Fe2+ e Fe3+ .As vacâ.ncias em sítios de Fe2+ é compensada.

pela. substituição do Fe2+ por Fe3+.

- O se8'UIl.dotipo oriS'ina-se pela substituição de um elemento por outro de valância

diferente, do mesmo modo que a.simpureza.s aliovalêntes, porém neste ca.soa.sconcentrações

sã.o ba.stante altas e os íons substituciona.is não são ma.is considerados impurezas. Exemplo

disto são todos os compostos temá.rios que sera.m tratados nesta dissertação. Outros

'~)"~"'~l"f:()"ê1
\

~.""'*"'",."' .._,~, ..•"V_~,

""'"'-'~=:::::;'r.·:":: "-:'.':"':~"

~tIilV\t;g [)~ li\iJkIOn~.!\IÍSil../\
_ "'_.~., _-"" •• ~',1':."",~;:r .."l'~"'>~:"'.""'''''''''''
•. ,"'-'-"" ~~ - >f - - "·~·'-."-.Y' ,,",",-.e,"_-'~';'".'''

e:x:emplossão Ln1..yCa.y F 3.y , Lnl_y Sry F 3-y , Cel_y Bay F 3-y , Bi1..YKy F 3-2Y, Pbl.y Biy

O)" F2_y , etc... A possibilidade de substituição de um íon está. mais relacionada. com os

tamanhos relativos dos íons do que com sua.carga.
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Vemos assim que a. diferença. entre um crital estequiométrico com Impurezas

aliovalentes e um crista.l não estequiométrico, deste último tipo, é apenas uma. questio

quantitativa, que depende da concentraçio de "impurezas". E stas concentrações sio

mostradas esquematicamente na. fifrll'a V

;1 -2

~ ,•••• Nao~ . estequiometricoou
~
ª -4
Ü
'"

-6

T",'T

Figura V- Concn.baCjão de defei~os em equilíbrio ~énnico.
Valores típicos para um cris\al iônico

Uma das principais características dos compostos não estequiométricos é a.

baixa entalpia de formaçio necessária para. a. obtenção de altas concentrações de defeitos.

Esta baixa. entalpia. é. seralmente. decorrente da. forma.çâo de 11clustersll , que são defeitos

a criação de defeitos. É justamente esta nova estrutura local que faz com que haja um

limite nas composições não estequiométricas. Este limite é alcançado quando o número de

IIclustersll se torna tão pnde que ocorre a formação de uma. nova fase, estendida a todo o

cristal

A selfUÍr discutiremos os "clustersll e outras características de materiais não

estequiométricos com estrutura fluorita.

- Estrutura Fluorita.: Podemos separá-los em dois tipos:

7



Capí t;ul o I

- Deficiência de anions Apresentam uma grande quantidade de vacâncias em suas

estruturas. Um bom exemplo desses compostos com estrutura. fluorita, são a.llfUD.sóxidos de

terras raras, ReO~x, onde lreralmente as terras rara.s são estávels, em certas condições, nas

valências +4 (Ce4+, Tb4+, Pr4+) e também na valência +3. O óxido de Cário, para.

temperaturas maiores que 700°C, apresenta a forma não estequiomátrico deficiente de

a.nions, CeO~_x, O > :x ~ 0.28, [9J. Nesta estrutura. uma vacância de o:x:ilJ'ên.ioé compensada.

por duas "substituições" de Ce4+ por Ce3+ •

- Excesso de a.nions : Os compostos com. excesso de an.ions, de estrutura fluorita, foram os

estudados nesta dissertação, e por isso receberão uma maior atenção. Tais compostos são

soluções sólidas de dois fluoretos. Tomaremos como exemplo a solução sólida entre um

fluoreto alcalino terroso e um fluoreto de terra rara.. O cátion de terra rara entra na.

estrutura substitucionalmente, no sítio do cátion. O equilíbrio de ca.I'lJ'asá mantido pela.

criação de um a.nion intersticia1..

8

(a)

(bl

Figura VI- "c.lut.ez:" simples. O é o io1'l i1'lhut.iGial. • é o ioa dopaah.
a) Vizi:ü.hoadjacer.k li) Próximo vizir.ho adju;er.ie.

Para bai:xas concentrações de "dopante"~ ( < 1% moI) a estrut'll'a formada

pelos defeitos parece ser simples. Estudos de ressonâ.ncia de spin eletrônico [10], mostrou

que apenas um tipo de "cluster", muito simples (filJ'UI'aVI), era formado. Um íon está em

um sítio intersticiaJ. próximo do dopante, ta.l sítio é o centro de um cubo forma.do por

a.nio:n.s.Desta. forma. o íon intersticia.l forma um complexo com o ío:n.dopa.n.te. As soluções

li
~ O solut.o. das soluções sólidas, sen chllmado de dopul.t.e pan baixas concent.rações.
No texto. qUllndo nos z:efirinnos II dopllnt.e eshmos llssocia1'ldo II idéill de soluto

(fluoreto de terra rara) sendo cristal hospedeiro o solvente (fluoreto de alealiM
ierroso).

8
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mals concentradas ( > 5% mol) foram investi6'adas por tÉlcnicas de difração, as qUa.lS

revelaram uma estrutura bem diferente. Dados de difração de neutrons [11] revelam a

presença. de íons intersticia.is em. posições basta.ntes deslocadas da posição de corpo

centrado, a.qual são ocupadas na região de baixa concentração. Dois tipos de deslocamentos

são notados: O primeiro é ao lo~o da direção [110], e o se~o ao lon6'0 da direção [111],

como se pode ver na. fitJUI'a.vn. E ste estudo também permitiu mostrar a existência de

vacâ.ncias.

sítio intemicial .

C. bo-centrad ° \

<111 )

InterstfciOl
deslocad08

< 110)

Figurll vn- PosiCjôes in~ershc;illis [110] e [111].

Cheetham et. al.. [12] arsumentaram que seus resultados de dífração de

neutrons, em.Ca.F~- dopado com y3+, poderiam ser explicados em termos da existência de

"clusters". Os modelos propostos sã.o ilustrados na fípa VIII .. O menor deles (vnI.a) é

chamado de "clusterll 2:2:2 e já havia sido su6'erido [13] anteriormente, ao se estudar as

fases isoestrutura.is não estequiométricas do U02+x .. O 11cluster I inclue os dois tipos de íon

mtersticia.l observados, [110J e [111], bem como as vacâncias e pode explicar os resultados

obtidos pelas experiências de espalham ent o.. As razões entre as várias espécies de defeitos

encontradas no "cluster" 2:2:2, são compatíveis com os resutados de eSpPl.n"lõ:l.mentode

neutrons no cristal de CaF 2 dopado com 5% molar de y3+, enquanto que o IIcluster" 4:3:2

parece explicar os resultados obtidos para uma dop~em de 10% molar de y3+ .. Porém não

sabesse se allfUIIl modelo simples de IIcluster" poderia explicar os resultados para altas

concentrações de dopa.nte.

S,IVIÇO DriTmÜTi~:~~ThYM'ÂfiÁQ~im]
9
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<111)'-.

(111)
'-.

IV

.....

(111)

,
(111)

(b)

Figura VIII- "Clusiers" iniershc.iais. Il) 2:2:2 e b) 4:3:2

Calculos feitos posteriormente [14], mostraram-se favoráveis a proposiçâ:o de

Cheetham et. ai Estes estudos mostraram que os "clustersU estã.o fortemente lilJ'ados

qua.ndo o íon. dopa.n.te está. no sítio de cátion mais próximo possível do IIclusterll. Este

trabalho também explica a estrutura destes "clusters". Assim, o "clusterl 2:2:2 é

essencialmente um dimero de um Ucluster" simples (fisura. VI). A estrutura. mais óbvia para.

este dimero á mostrada na. filJ'UI'aIX. Calculos mostram que este "cluster' é instá.vel, e que

esta. estrutura relaxa de modo a B'erar o "cluster" 2:2:2, que é altamente favorável

eneI'8'eticamente. Argumen.tos similares podem ser aplicados para se explicar a estrutura do

I

I _:

I • ~-~ --:::;",L- _
I ./ lU./ I1./ /

,.k":: ---:;..~- ----./ ./
--- /'---

"cluster" 4:3:2.

Figura 11:- Dimero plaur : c1opanie-iniersiíc.io.

Outros trabalhos [15], utilizando a técnica de raios-X, em cristais de CaF ~

10
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alta.m.ente dopa.dos, suserira.m "clustersll com estrutura.s ma.iores e ma.is complexos, como a.

estrutura. cubc-octa.hedra.l, que é forma.da.por seis íons dopa.ntes a.grupa.dosem torno de um

sítio intersticial centra.l. Os sítios de a.nions em torno da.posição intersticial são va.câ.ntes, e

os a.nions estio situa.dos fora. das bordas do cubo (fisura. X). Outras observa.ções [16] são

ta.mbém fa.voráveis a.este modelo.

I

~

@I

Figun X- "Clush:l' c..ho-oc.bllednL
o é II vac.ânc.ill ele llnion, • é o íon elopllnie e e é o sHio iniershc.iaL

A esta.bilidade da estrutura cubo-octa.b.edra.l foi mostrada. através de calculas

teóricos [11]. E ste trabalho também mostrou que a esta.bilida.de do "dusterll

cubc-octahedral relativo ao 11cluster'1 2:2:2 e 4:3:2 é criticamente dependente do taman.h.o

do íon dopa.nte relativo ao íon da. rede hospedeira.. Para. cátions f.fI'àIldes(por exemplo La.~+)

o IItlusterll 2:2:2 é o ma.is fa.vorável, enquanto para. cátioIlS pequenos o IIclusterll

cubc-octahedra.l é o mais está.vel. E studo de difra.çâo de neutrons [11, 18] nos crista.is de

CaF 1dopa.do com La.3+e Er3+ estam de a.cordo com a.s conclusões a.cima.,embora. o modelo

proposto para. o Ca.F~ dopa.do com La.3+envolva. a captura de um interstício adicional pelo

"cluster" 2:2:2.

Vemos então que há. um sra.nde número de possibilidades de estrutura para.

"clusters" em estruturas fluorita.s nio estequiométrica.. O tipo de estrutura. a.ssumida.pelos

defeitos depende do tamanho dos íons dopa.ntes e outros fa.tores, como, por exemplo, o

tra.ta.mento térmico, durante a.prepara.ção da.a.mostra..[19]

Schoonma.n [20] fez um extenso, estudo em solução sólidas de estrutura.

11
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fluonta e observou uma diminuiçio da enerfria de ativação com o aumento do solutor dentro

de uma certa faixa, o que indica uma relação entre a conduçio iônica e os "clusters" r

possivelmente pela criaçio de um IICa.m.inhofá.cil" para condução através dos "clustersll.

Ob " [•....•] d' ~, O_L'! oservou-se ta.m.osm ~l. que a presença e um a.opante' pone lzw.uenClara

estrutura dos IIclustersll, através da polarizabilidade do íon dopante. Assim, a enerfria de

ativação para misração dos defeitos é influenciada pela polarizabilidade do íon dopante

(fi~a XI). O sistema dopado com ch.umbo tem particular interece, pois foi um dos cristais. ,

estudados por nós nesta. dissertação.
100

12

10

)/.
... ..:o . E
Ol U
o ~

I

0./

0.01

aI omOIIl ••• VufO I

umo.t'OI C1.. ,"ldlll ( •.•.•:. m"IU( I

c.: rom S"Z

J~ com Co fZ

1i to", Pb ~:

" •..u,.,. T h f 1

z
1
3

A-)

3 _I
ta I T C ~ I-

Ba
Ca
Sr
Pb !2.1j

0.6

1.4

4.8

0.363 eV
0.373 eV
0.367 eV
0.379 eV

Figun XI- COluill~ividadc em fllaCjão da hmpenhn para amosins dopad •• GOro íou Itivalentes de
diferentes polarlzahihdade. a) Tabela da eIaergia de at.iva~io, o íOIa dopallh e a polarlzabihdade.

3 Neste GUO a palavra dopant.e t.em o seu sent.ido usuaL
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1.2) DIFUSÃO E CONDUTIVIDADE IÔNICA

A condutivida.de de certos materiais e a difusão em sólidos, só podem ser

entendidas se assumirmos que os átomos da rede do cristal. podem se deslocar de uma

posicão de equilíbrio (sítio) para outra.

P ara uma rede ideal, sem defeitos, poderiamos pensar, por exemplo, no

processo de "Sãltos411 conhecido como meca.uismo de troca (fiff'lI'il'XTI). Este meca.uismo, da

troca. direta. entre dois átomos, que tãlvez fosse o mais simples de se imafJinar, tem uma.

probabilida.de muito baixa. de ocorrer [22] e não explicaria os valores de difusâ.o e conduçâ.o

iônica. encontrados nos materiais, e a eneIlfia envolvida. neste processo (da ordem de 15 eV )

é muito maior que a.sobservada.s para o processo de conducâ.oiônica e difusão (allJ1U1.seV).

&..' ~..v.• ~.'~~\iII~

A. S\.~..."'.; §t.~~V;1~

~@_(l)
FigUR xn- Mec;anismo ele troc;a.

Porém se levarmos em conta a ezistência de defeitos, secçâ.o1.1, podemos

explicar o transporte atômico nos materiais através do deslocamento destes. Os meca.uismos

deste tipo tem uma probabilidade bem maior de ocorrer, e as enersias envolvidas no

processo sâ.o bem menores, compatíveis com os dados experimentais. Os principais

mecanismos de difusâ.o e conduçâ.o iônica nos cristais sio apresentados abaixo:

1) Meca.uismo intersticial direto:

Pode ocorrer quando ezistem defeitos intersticiais. O átomo intersticial

move-se através do cristãl por saltos, diretamente de um sítio intersticia.l para. outro

(fi81ll'aXIll). Este meca.uismo é favorável no caso de átomos pequenos, os qua.i.sdurante o

salto nâ.o provocam grandes pertubações aos átomos da. rede.

4 Usaremos esie hrmo para desigiuar o desloc;amenio de um domo de uma posi~ão de
equilíbrio pua OUiR.

13
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Figura XIn- Mecanismo idersticial dire~o_

2) Mecanismo intersticia.l indireto:

Quando o átomo intersticia.l tem um ta.manho próximo do átomo da rede, o

processo de difusão ocorre mais facilmente pelo mecanismo intersticial indireto, onde um

átomo interstitial não se move direta.mente para. outro interstítio. Ao invés disto ele salta.

pa.ra.uma. posição normal da. rede e o átomo desta. posição é "empurrado" pa.ra uma. posição

intersticia.l (fi6"1lI'a.XIV). EJ:Ístem outros processos que envolvem ta.l mecanismo. Um deles

é o processo pelo qua.l a.través de dois sa.ltos intersticia.is indiretos se desloca. um átomo de

um sítio da.rede a. outro (fisuxa. XV).

a
o tI'"~

~ "'~•
•"ti)

Figura IV- Mer.n.ifmo iu~enhr.ial iadirdo.
Lmlia sólida: 5.1\0 coliaeax. liali. poa\ilàacla: s.bo uão-çolmeu• OO •G)

••~"'~. $
••

••
/i.

, .
:•. ,~

" Cff' G •Se.s..'
I •• co\ •••••• I • e6) o•

Pigun xv- Em am primeiro i1\Sbn~e o á~omo A desloca B pua
uma pOSlçao in~ersiicial (linlill cÀeia) em seguida B desloca C pua ama posição in~eniicial (linÀa
pO'llhlhada). Gomo resultado fiul B desloca-se uma posiç.io na rede.
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3) Meca.n.ismopor vacâ.ncia:

Pode ocorrer quando existe uma vacâ.ncia em um sítio próximo de um átomo

da rede. A vacâ.ncia move-se pela rede através de saltos de átomos vizinhos para o sítio

vacante, e o sítio previamente ocupado tOl"IlÃ-sevacante. Assim, efetiva.mente, a vacâ.ncia

se desloca uma posição (fisuxa XVI)

8 ~ •0 ..r~ <t)"'- o ~ o o~'o {~ ~r:<o.o,., "' ... ~ \o_C.";_,

._e_~
@ ~' e"" 'EDe,

... ' ... ~:~ ' ",-..,.~.,' :.:.•..- :~-;, ,.',
o o •

e·,."~"...~,O>i" ~, •..
iol ;, •. .,..~> ' ... ;.....•..•.. ~, o. _:"',~;":,' 't.~" '~"r'J -:_.:::.. ~<,-

Figura XVI- Mecanismo por vacância.

A probabilidade de um destes mecanismos ocorrer dependerá basicamente

[23]:

- Da probabilidade de que o defeito e:z:ista, o que está. relacionado com a fraçio

molar de defeitos (secção L!. a);

- Da probabilidade do defeito saltar5 de uma posição a outra por unidade de tempo.

1.2.a) Freaüência de Saltos

Para um átomo poder saltar, uma certa quantidade de ener6'ia. térmica Él

necessária. Por exemplo, quando um átomo salta para uma vacâ.ncia, ele passa de um sítio

favorável a ocupação para outro sítio que também o Él. Porém as re6'iões entre os sítios da

rede não são favoráveis a ocupação, um átomo nesta re6'ião deve estar em um estado de

eneI'8'ia maior. Quando fazemos um frráfico da eneI'6'ia potencial de um átomo em um

cristal, na direção do salto, em função da posição (figura XVII), vemos que um mínimo

ocorre em cada sítio da. rede, e entre estes sítios existe um ponto de má.xima energia pelo

qual o á.tomo deve passar.

5 Ua realidade nos processos com vacâll.cias quem salia é o átomo.

15
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.Sitio normal

\ I

V
Sitio .annal

Fi&ua XVII- Lergia ao longo da direljão de u1\o.

A diferença entre a eners"Ía livre de Gibbs do cristal quando o átomo está. no

ponto de ener6'ia máxima e quando está. em um sítio da rede, será chamada. de 6'm'Pode-se

demonstrar, por várias maneiras [24J, que a freqüência com que um defeito se desloca na

rede é (24J:

r-6' m] .W = w~· exp lk . T (14)

onde w ~ é a freqüência de oscilação do átomo dentro do poço (da ordem de freqüênc;ía de

um fonon ótic;o ).

Podemos separar 6'mem:

onde h e S são a. entalpia. e entropia. de movimento, respec;tívamente. Assim de 14 e 15m m

temos:

r-E ml
1I1 = 1'1 'PTnI~T (16)- '""o --r Lk .' J \ - j

S

d [ ml . ~ . E"" hon e Wo = w~ ·exp k"J e a. e:n.erfJ1a.U.emOVImento, m' a IlrUa.l.a. ""m'

A freqüência. com que um salto, dentro do cristal irá ocorre é dada. por:

11= w·x·z (17)

onde w é a. freqüência. pa.ra. um salto;

x é a. fraçio molar do defeito que difunde;

z é o número de posições equivalentes pa.ra. a. qual o defeito pode sa.lta.r.

Da.s equa.ções 16 e 17 temos que pa.ra. o caso simples onde a. fraçio mola.r possa.
-E

ser escrita. como X = Xo' exp [1 . ~J (no caso de um único tipo de íon condutor e cristal

livre de impureza.s) temos que:

l~-El ()11 = 110' eXP:r:-TJ \.,18,

16
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onde ti o = wo· Xo . z e E = Em + Er com Er = enerB'ia. de forma.ção do defeito.

A enerB'ia. E é chama.da. de eneI'6'ia.de a.tiva.ção.

Na. pró:rima. secção começaremos a. tratar o problema. de transporte de ma.ssa.

com a.s equa.ções fenomenoló!Jica.s da.. difusão, pois o tratamente deta.lha.do a. nível

microcópico nos leva.ria. a. uma. complicação desnecessá.ria. a.o nível desta. disserta.ção.

L2.b) Difusão em Sólidos

Qua.ndo se esta.belece um tJmdien'Íie de concentração de uma. determina.da.

substância. em um sistema., este tJmdiente tende, na. a.usência. de força.s externa.s, a. diminuir

com o tempo. Em outra.s pa.lavra.s, um fluxo médio de partícula.s - o fluxo de difusão -

ocorre na. direção da. ma.ior para. menor concentra.ção. E sta. é a. definição do fenômeno de

difusão. O fluxo de difusão, 1, obedece a. primeira lei de Fick:

onde D Él o coeficiente de difusão, n = N . X é a. concentração da. substância.. Da. equação de

conserva.ção do número de partículas:

<Jn

"5t=-v1 (20)

e a.ssumindo que D é independente da. posição e da. concentração, podemos obter a. ses-unda.

lei de Fick:

~=D.V2n (21)

E sta.s duas equações são :fun.damenta.is para. os calculos de difusão.

Podemos IJeneraJlza.r a. equa.ção 19, substituindo o fJ1'adiente da. concentra.çã.o

pela. força média a.tuando em ca.da.á.tomo. Assim podemos escrever a. equação 19, na. direção

.x, como:

J = n·B·F (22)x x x

sendo:
Dx .

Bx = k . T (23)

F = -k· T. 8(ln( n}) (24)x ax I

O termo B é o fa.tor de mobilida.de e a. força. F pode ser reconhecida. como ox x

gra.diente do potencial químico, sendo o potencia.l químico dado por [25]:

17
•.•.• -,.,.,,-. "'·~'_,T~~'_,._,."""~,,~,,~,,, __ ,.:rT':;1 '.:,_;,_."~ __ ('-"\' __ ~ •••• ~./_"~ ••• "v:,-"-,,,,, "'-.:~



Cap'Í -tul o I 18

(25)

(26)

neste caso o gradiente do potencial químico é a força média. atuando nos átomos.

A equação 22 pode ser utilizada para. definir um "coeficiente de difusâo"

dependendo de qua.is forças ou gradientes estão presentes [26]. Nesta dissertação estaremos

somente interesados no coeficiente de difusão devido a aplicaçâ.o de um campo elétrico em

um. cristal iônico (D q)' lembramos porém, que os coeficientes de difusâ.o nâ.o sâ.o identicos

para os vários tipos.

Resolvendo-se a equação 21 para uma distribuiçâ.o inicial (t =0), da espécie

difusora, representada. pela funçâ.o delta em li= 0, obtemos [26,27]:

[ N ] [( -+'~T\(-+' ~~ - r)~-..r,t) = 8. ( 'lr.D. t) J'''' . exp 4.D.t
O deslocamento médio quadrá.tico dos átomos em difusão, após um. tempo t,

é:

resolvendo esta mtegral,obtemos:

O deslocamento médio dos átomos em difusã.o, também pode ser calculado da.

análise do movimento dos á.tomos individualmentes. Di8'amos que após um. tempo t o á.tomo
-+

eJ:eCl~tes saltos de distância d, e direção [..!.i....] . Assim a distância total percorrida s:1 li,ls 1

.;:t ~ -+ fI"".ti = J.. r, \ .to I
$ i:1:1 J

e o deslocamento médio quadratico é:

<R ·R > = < rI + ra + z1 + ... + ~ + 2·I: ,I: (ii . ii+J' 'j > ('29)'
S $ 1 3>0 J

entâo:

$-1 l-i

<R;> = <s> .dr + 2.dr . < I: I: cos B, '+' > (30)i:1 j:1 1,1 J

onde B, '+' é o anfJUloformado entre os vetores i e i+j. Porém a média do setrmdo termo
",1 J

pode ser escrita, aproxima.danente, como [28]:

18
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s-1 s-i li) ,

< 1: 1: cos B i+J· > ~ <5>'( < 1: c;os 81,1+ >',i:1 j:1 1, ' j =1 J I
(31)

19

onde no lado direito da ifJ"\lÃldadea soma é independente de s. Das equações 30 e 31 temos

que:
li)

<R;> = <s>.d! .(1 + \~1 cosB1,1+j » (32)

mas o número médio de saltos, <S>, á iqual a:

<S> = y·t (33)

onde

32, temos:

é a freqüência de salto (equação 18). Substituindo a equação 33 na equação

<R~> = y.t-d~.f (34)
li)

onde f = 1 + < ,1: cos B1,1+J' > é o fator de correlação, que depende da.estrutura. do cristal e
J=1 .

do tipo de mecanismo de difusão. Das equações 27 e 34, temos que:

1 2 ( )D = ;-y.f.d1 35

Podemos obter o coeficiente de difusão como função da temperatura

utiliza.n.do-se a equa..;ão18, que relaciona. v com T, substituindo na. equa..;ão35:

ou

D = Do .exP[k~T] (36)

1.2.c) Condutividade Iônica
,.

Como vimos a difusão em sólidos ocorre através do movimento de defeitos na.

rede cristalina.. Muitos desses defeitos possuem uma ca.r6"l- elétr.ica resultante,

principalmente em cristais iôI1.Ícos.O movimento de defeitos ca.rretrados, induzidos pela

presença de um campo elétrico, dá. ori(fem a condução iôni ca., a qual 1~sualmen.tedomina. o

-, , 'd ' "A" d ' '.J-d 1 " ,comportamento eLstrlCO 1:>5 cnstals lOlllCOS,Vlsto que a con utlVluo e e_etrÓnlca.e &1.lSente.

Podemos utilizar a. equação 22 para. calcular a condutividade de um cristal

iônico sujeito a um campo elétrico Ex' e onde somente uma espécie iônica seja móvel

possuindo uma cal'lJ'aefetiva q. Assim temos que a força que atua em cada íon é :

F =E.q (37\x x \,.

,-:-.--~"..-.--.~-~.:-.,•....-.,., ..,,......~~~-""- -.- .
••••
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Substituindo a equaçio 31 na 22, temos:

J = n·B ·E .qx x x

20

mas como
cr

J = q ·Ex x x

cr

onde Jx é a densidade de corrente (iSUa1 à J .q) ex )

(39)

(39a) onde }J- é a mobilida.de do condutor. Assim da. equa.çio 39, )

condutividade na. dlreçio x. Entio da. equaçio 38, temos:

J . q
x ~--=q =n·B·qx x

x

porém qx = px·q·n

podemos ver que:

D .qx
jJ, = B .q = ;----"'"x x ••.. (40 )l.

e substituindo Bx I na. equa.çio 39 por sua. definiçio (equaçio 23), a. equação de Dx com

função da tempera.tura (equação 36) e n = N . X , obtemos:, )

ou

[-E] q~q( T) = N· X· Do' exp :r:-T .i7T (41)

u( T) .T = K o. X( T) .exp [k~T] (42)

que e a. expressão usual para condutividade em funçio da tempera.tura (onde Ko é uma.

consta.nte ). Deste modo, conhecendo-se X(T), que é dado pela.s equa.ções 2, 3, 4 e 10(secção

1.1. a.) podemos fa.zer o fJTáfico de q em função da. temperatura., T (fi~ XXIV), sendo este

tipo de função, u(T), a mesma. que é medida. experimentalmente.

Da. equaçà.o 42 e das equações 2, 3, 4 e 10 temos, para uma especie condutora.

[ [X e] [S s] [- -( 1 / 2 - n sq·T = q~. X o ·exp ~ ·exp k . T

onde: IJs = S5 + ns

X~ = X 'Xo c. c

rXr13 rXC]~ rrc 1 1 [Xc]-.-~ +- . - +xO·K'I- X -Xo·K'=O
~xo~ ~xo L~xoJ J "0

(43)

(, Es\a eqlla'1io d.eve ser corrilida pelo Edu ~ que é a C;OrR'1ão devid.o a iu\eu'1ão
c01l1onbiana.

20
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I
l1T

lDtríneeca

ExtDneec&

IJr Precipitação

1
T

Figura xvm- Gráfico esquemático de q T X liT

Podemos ver da. fiffUI'aXVllI que existem quatro resiões distintas e que são

identifica.das como:

I - Re6'ião Intrínseca - Na re6'ião intrínseca a maior parte dos defeitos existentes no

cristal são 6'erados termicamente e a condutividade depende das ene~ias de formação e

misração dos defeitos (altas temperaturas );

n - Re6'ião Extrínseca - Na re6'ião e:z:tnnseca a maioria dos defeitos são devidos a

existência de impu:rezas aliovalântes. A re6'ião e:z:tnnseca começa a se definir quando o

número de defeitos 6'erados termicamente é menor que os 6'erados pelas impurezas. A

condutividade depende apenas da ener,pa de mi~ção;

nI - RefJÍão Associada - Na refJÍão associada a maioria dos defeitos estam for.m.a.ndo

complexos com os íons de impurezas. A condutividade depende das enersias de associação

dos complexos e de mi~çio;

IV - Resião de precipitação - A temperaturas mais baixas encontramos a resião de

precipitação, onde o dopa.nte apresenta ba.i:z:asolubilidade e precipita, fazendo com que a

condutividade diminua bastante. As eneI'fJiasenvolvidas são as de precipitação do dopante e

21



Cap'Í t;ul o I 22

Existem porém, muitos fatores que podem i:ofluenciar a condutividade do

material e assim desviar-se do c.omportamento !:feralesperado (fiffUI'aÀ"'VlII). Podemos

citar altfun.sdos fatores mais importantes, como:

1) Transiç~o de fase, um exemplo disso é o composto Nal_xYxFJ...h que apresenta três

transições de fases entre as temperaturas de 200C à. 7000C (29] (fisura XIX), este gráfico é

particularmente importante, pois o Na1-xYxF1.:lox foi um dos cristais que foram estu.d.a.dos;

2) Transições superiônlcas, que será. discutida. na secç~o I.3.a;

3) Muda.nças no mecanismo de conduç~;

4) Dois tipos de íons realizando a conduç~o iônica; etc;

que como vimos alteram si!:fD.Íncativamenteos parâmetros que in.:f1.uenciam.a condutividade

do material.

800 600 500
T(OC)

-400 300 200

_N a }T F : CONDUTIVIDADE
047 059 2.78

I
FAlirutura Fluoriia

T

1.9 2.1

(K -1)

,
315 C

I
i

1. .5 1.7

lOOO/T

NaYF4 hexagonal

+ YFS

NaYF4 hexagonal

+limite de solução sólida

:or Estrutura.
: Fluorita

:- 10 -I

b
=l

-;::7 C

1°-'L10 -3

09
1 1

1 C j

E 10
()-

__ 102V-

Figura XIX- Grif&o uT x l/To ODsuvamos 4 regiões chs\u.bs,
regiões I, n, m e IV, com energia de ativa9ão de 0.6. 1.04

5.32 e 0.3 ev, respectivamelde.

Nos compostos n~ estequiométricos também ocorrem desvios, pois allJUD.s

fatores devem ser levados em c.onsideraç~o, devido a srã.n.de concentraçio de defeitos

extrínsecos 7 existentes nestes materiais, resultante da. sua. própria formaç~. Apresentamos

7 O termo extnnseco é usado com o sel1tido de que 0$ ciefeito$ ciecorrentes da não
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como exemplo os dois cristais que foram estudados por nós na fase não estequiométrica., o

n""
o

\...
l.. ;,. D
"\ ••• D

\ .", D
\ • 6. V\ .

\
\
\
\
\
\
\
\
~\\

\\
\\

\
\
\ \

\ \
\ \

\ \
\
\
\ \

\

AMQSTRA
•• PURE T •
" PURE T t
• OOPED WITH B1z0~(1.0moll!%)
o ooPED WITH PbF2(O.7mole%)
D DOPED WITH ThF4 (0.3mole%)

_u{3-PbF2 (SAMARA)

100.0

10.0

'Q
TE
u~f-b_
Q

tJl.2

0.1

1.4 1.8 2.2 2.6

IOOOIT (K1)

3.0 34

Pigun XX- GÓfic.o uT x l/T pua o c.ompodo IS.~BixP2x+l

dopado ,:.omPbF2 ,,:.omparado (',om li amostra pura e (',OIrl odru

dopagens. A energia de aHvayão é de 0.369 ev para o c.ristal

dopado c.om PhF2.

'!5~equlometria sio independent.es explic.itamen~e da t.empentun e podem ser t.rdados
(',omo defeitos produidos por irr.purezu ahovaler.tes.
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2

Fipr& XXI- Gráfi.c;o uT x l/T pua o "ril~al Pltl~EixF2+X.
A energia de at.iva~ão e 0.45 ev para x = O.l!?

Podemos desta.cr três ia.tores que diferem a condutividade dos materiais nio

estequiométricos:

i) Os calculas de concentra.~ões de defeitos apresentados na. seco;io L1.a, não sio

válidos para os compostos nã.o estequiométricos. Neste caso os c;a.lculostornam-se bem

mais complexos [30];

ii) A introduçio de 1lm pequeno número de íons aliovalentes (ppm) nã.o afeta

fortemente a condutividade do material;

iii) Nã.o há uma. refJiã.ointrínseca bem definida, pois o número de defeitos r:rera.dos

termicamente nunca é muito maior do que os defeitos intrínsecos.

1.3) SUPERIÔNICOS

Existe um fJ1"Upode materiais iônicos nos qua.Ís o transporte de ca1'fJ'asOCOITe

com uma rapidez surpreendente. Tais materiais, chamados de superiônicos ou eletrálito

sólido, apresentam uma condutivida.de iônica compa.rável a dos sais fundidos (u ::: 1

24
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(Q. Cm )-1), em temperaturas abaixo do seu ponto de fusã.o (T ). Em (feral os cristais.... m.

iônicos apresentam uma. condutividade iônica. da. ordem de 10-10 a 10-14 Q-~. Cm-1 a.

temperatura. ambiente. Com o aumento da temperatura., a. condutivida.de a.umenta

bastante, pois estes materiais apresentam uma alta. ener(fÍa de ativaçio. Porem somente a.

temperaturas próxima.s de Tm' a condutividade apresentará. valores compará.veis aos dos sais

fundidos (fifJUXaXXTI). No caso dos superiônicos observamos que o material atin(fe valores

de condutividade da ordem. de 10-1 à. 10-4 n-1·Cm-! a temperaturas bem aba.ixo de Trr. ' e

nesta faixa a condutivida.de é pouco dependente da temperatura, pois estes materiais

apresentam uma. eneT(fiade ativa.ção ba.ixa (fi(fUXaXXll). Um exemplo é o cristal RbAS-tls.

t d :ti, " , , !, •• {"\- 1 ,.. -, t ' ,', r ••• 1 •que apresen a.uma con U lV1C1il.aeae •...'.iI ..•• -. 'vm - a em.pera1iura.amOlen1ieliI.l. J que e um

va.lor 13 ordens de sra.n.deza.maior que um haloseneto aka1ino típico. Estes materiais que

apresentam uma alta condutividade iônica possuem valores de coeficiente de difusã.o da

ordem. de 10-s.Cm~.se!f-l [32J. Pela. equaçã.o 41 temos que, com os valores característicos de

lJ e D, a. densidade de "portadores" é da. ordem de n::: 10~~porta.doresfcm3, o que envolve

essencialmente, todos os íons de uma das subredes em qualquer um destes sólidos. Isto nos

leva a. im~ina.r os superiônicos como sistemas onde os íons de uma das subredes forme um.

liquido ca.rresado (fusâo de uma subrede) que difunde através do cristal [33J8.

25

í 500

I
1.8

I
23

iOO

I
2.8

25'C
T

I
3.3

IOOO/T 'Ie'

Fi'''IlD xxn- Grific.o lJT x 1fT pua alpD.$ supuihicos( --- )
e crisbis iônicos normais <: - - -).

8 Esi.a idéia iem sido muiio coniesbda uliimunenie. Ver secCfi:oL3.c.
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Porém, nem todos os s1".periónicospodem ser entendidos desta maneira. Na

'Verdade nio e:ciste, ainda, 1J.m.a.teoria fferal sobre superiónicos9, e somente alg1J.m.as

características são fferais. Estas dificuldades, de uma 'Visão6"eral,faz com que se dividam os

superiônicos em 'Vá.riosfJI'Upos. Á se~r definiremos al.{runs destes 6TUpos. Na secção

posterior apresentaremos al6"'Um.ascaracterísticas que são sera.is aos superiônicos e

finalmente discutiremos as principais características dos superiônicos do tipo fluorita.

1.3.a) Cla.ssificaçâo dos Condutores SU'Deriônlcos

Podem ser definidos vários tipos de condutores s1.lperiônicos,dependendo dos

aspéctos a serem avaliados:

1- Comportamento da conduti'Vidade com a temperatura:

Observ~se que e:cistem altJuns tipos de condutores superiônicos que

apresentam discontin1.lÍdades na curva de q. T x ± (fi~ XXIII), onde obsenam-se

também a.n.omaüasno calor específico do material. Assim atribue-se estas dIscontinuidades

à. transições de fase (transição superiônica).

São obser'Vadostrês tipos de comportamentos:

Tipo I - É caracterizado por uma descontinuidade no valor da condutividade, de

a.lff11ID.asordens de ça.n.deza. Geralmente esta transição é acompa.nh.ada de 1J.m.amudança

na simetria da rede; (Exemplo ÁffI)

Tipo !I - É caracterizado por uma mudança na inclinaçâo da curva (ener6"ia de

ativaçâo); (Exemplo PbF~)

Tipo !II - Não apresenta. nenhuma. m1.lda.nçana C'J.TVade condutivida.de.(Exemplo

Na-jJ alumina)

Vá.rios tipos de modelos [32,34] tem tido sucesso em reproduzir, ao menos

qualitati'Vamente, estes três tipos de comportamento.

9 Ultimamente tem-se obtido ótimos resultados dravés de caleulos de dmâmiea

molcc;ulu \Hleulo numérioo das equa9~cs de moviIr.cx.to). O modelo de nhos. o qUlll
llSsume os íoIl.S koalizados em sítios. hmhém tem apresentados bons resultados. Dois
exelen tes "reviews" sio [33A] e [33~.
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T I Ci
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1O-4~
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Figun :x:xm- Conciuhviciacie cio AgI(tipo I). Pl.F 2(hpo li).
e Na p_lumina (tipo m).

2) Carlfil'do íon condu.tor:

Catiônico - São superiônicos onde o íon responsá.vel pela condução ÉI um

cá.tion. A maior pa.rte dos superiônicos se encpudram neste tipo, que foram os primeiros

superiõnicos descobertos e os mais estudados;

Aniônico - São superiônicos onde o íon responsá.vel pela con.dl~çãoá um a.nion.

Os principais a.zUonscondutores são o fluor (F-) e o o:DS-ânio(O~).

3) Condutividade eletrônica:

Superiõnlcos mistos - São superiônicos que apresentam uma condutividade,

tanto iõnica. como eletrônica.. Um exemplo deste tipo de superÍõD.Ícossão Na.xWO 3 , Lix TiS2

, LixV205, etc [35];

5u'Periônicos isolantes {ou sim'Ples'j- são sU'PeriôD.Ícosem Que a.condutivida.de- \ -,. - -

oS exclusiva.mente iônÍca..
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4) Dimensiona.lidade da. condutivida.de:

Tridimension.a.l - O movimento iôn.ico OCOITepor todo o crista.l, representa. a.

ma.lor pa.rte dos superiônlcos. Como exemplo podemos citar os cristais com estrutura.

fluorita., compostos de pra.ta. ou o::ciB'êniocomo íons condutores [36];

Bidimensional - O movimento ocorre em planos. Geralmente ta.is plana.s são

intercala.dos por blocos de átomos com lllfações cova.lêntes. O exemplo mais ca.racterístico

são a.sps- alumin.a.s[37];

Un.idimension.a.l- O movimento realiza.-se a.tra.vés de tun.eis ou pa.ssas-ens,

que sã.o pollhedros va.zios, dentro dos qua.is os íons de uma. subrede residem e se

movimentam [38,39].

I.3.b) Cara.cterística.s Gerais dos SU1>eriôn.icos

A ma.ior parte da.s ca.racterística.s de um tipo de superiôn.ico, sã.o própria.s

desta. espécie e não B'era.is.Porém existe uma. propriedade, que alia.s é a. que define um

superiôn.ico, que pode ser utiliza.da para. se obter a.s principa.is ca.racterística.s dos

superiôn.icos em B'eral. Tal propriedade é a. alta. condutividade iôn.ica.observa.da.. Podemos

en.tio, ma.:ximiza.ra. condutivida.de iôn.ica.com rela.çio a.os parâ.me'Íirosque a. influenciam e

a.ssim obter cara.cterística.s que todos os superiôn.ico tendem a.sequir.

Da. equa.çio 39a., temos que:

(J = n· q.fi (44)

e considerando o ca.sode um composto binário 1\U onde somente a. subrede de íons móveis,

M, a.presenta. defeitos do tipo Frekel. Seja. Nm. e Ni o número de sítios normais e

intersticia.is, respectivamente, para. esta. subrede e Dm e ni o número de átomos M que

efet.i'l.ramenteocupa.m tais sítios. Seja. ta.mbém, LlGf a. direfença. de enerB'ia.entre os sítios da.

rede e os interstícios e LlGm a. ba.ITeira.de potencial entre os sítios intersticiais (Dlfura.

XXIV). Pode-se facilmente, para. este ca.so, mostrar que a.condutividade, pelo meca.n.ismo

intersticia.l direto, é proporcional à. [40]:
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onde 1./ é a :f:recÜ.ênc.lade salto; z· e é a carffa.do íon; a é a d.lstâ.ncia- ..
de um salto.

Figura XXIV - Modelo de conduyio ionicll.

Analizando-se os ter.mos A e B, detaTh.ada.mente, chepmos as sesuintes

características sera.is [41):

1) E m um cristal onde a espécie M é responsá.vel pela. condutividade iônica do

material, o número de sítios identi cos, da rede ou intersticia.is, ou com enersia liseiramente

superior, é bem maior que o número de íons M;

2) Os íons condutores devem ter a menor carsa possível, monovalêntes, afim de

minimizar a eneI'6'iade repulsâo interiãnicas;

4) O íon móvel deve possuir baixo número de coordenação (~ 4);

5) O íon condutor deve possuir uma liSa.çãoquímica fraca, no cristal;

6) O íon da. subrede "fixa" deve ter alta polarizabilidade;

7) O íon condutor deve ter um tama.zilio intermediá.rio. Nem tão IJI'ande que cause

uma grande d.lstorçã.ona rede lJUando salta de um sítio para outro, nem tã.o pequeno que

forme uma liSa.çãoforte.

Aspéctos macroscópicos:

Al(J'Unsaspéctos macroscópicos podem também caracterizar os superiônicos,

apresentaremos al!JUD.sdeles:
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1) Os condutores superiônícos apresentam uma baixa. temperatura. de fusão;

2) Apresentam também uma. baixa entropia. de fusão;

30

Apresentaremos aB'0ra as
...

pnnClpalS características de um ~po de

superiô:n.icos que estamos particularmente interessados, são os de estrutura fluorita. Eles

podem ser classificados como: Tridime:n.siona.is,a:n.iô:n.icose isolantes.

1.3.c) SU'Deriéi:n.icosde Estrutura Fluorita

Existem numerosos materiais que apresentam a estrutura. fluorita, na qual

ocorre uma alta condutividade iôníca, devido a difusão dos a.:n.ionsna rede. Todos estes

materiais podem ser separados em duas classes 8'era.is, as dos condutores por íons de

':J:x:iB'éníoe os por íons de fluor. Estamos particularmente interessados :nesta última classe.

EJ:Ístem vários textos de revisão, sobre os condutores por íons de o::ciB'ê:n.io[42,43]. A

condutividade destes condutores, tais como os derivados de Zr02 , é apreciável somente a

altas temperaturas (T> ôOOoC) [44], em contraste com os condutores por íons de Íluor. Isto

é consequência da alta mobilidade do íon de fluor, como resutado de seu pequeno tamanho,

pequena carB'aelétrica e lilfd.çõespouco covalêntes, em comparação com o oxiSê:n.io. A seffUÍr

discutiremos ma.is detalhada.mente os critérios de alta mobilidade em estruturas fluoritas.

Nem todos os compostos de fluor são bons condutores, certas condições, que

são características serais dos superiô:n.icos,devem ser satisfeitas. E stas condições envolvem

a estrutura do material e a natureza. da. subrede de cátions. Superiô:n.icos resultam

simultanea.mente de propriedades microscópica.s, relacionadas com o tipo de liSação química

e fatores estruturais, e com proprieda.des ma.croscópica.srelacionados com a term.odinâmica.

desses materiais, como foi visto na secção anterior.

A análise da condutividade do íon F- em um grande número de fluoretos

mostrou que os compostos de estrutura. fluorita tendem a. satisfazer várias das condições de

um bom condutor iô:n.ico, como:

1) Número de posições disponíveis é maior que o número de a.n..ionsa ocupá-Ias.

Vimos na introdução, que e:x:istem "sítios" vacantes localizados nos centros dos cubos

formados de a:n.ions.Estas são posições intersticiais possíveis para a ocupação.

2) Baixo número de coordenação da espécie condut ora. O íon condutor nesta
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estruuura. e o anlon, q1.leapresenva um numero a.e coora.enaçao Da.l:X:O1.,1ff1.la.la. '%}-

3) Alta polarizabilídade do cá.tion. A estrutura. fluorita. pode ser formada com cá.tions

que a.presentam alta. pola.rizabilidade (com o Pb, por exemplo). ou, o que é mais

importante, formar compostos terná.rios de estrutura fluorita, a. partir da solvência de um

composto (que eventualmente tem um cá.tion com a.lta.polarizabilídade) de oU.traestrutura,

principalmente em compostos de fluoretos a.lcalinos terrosos que podem disoher grandes

quantidades de fluoretos de terras raras [45,46].

4) Altas concentrações de defeitos. Esta alta. capacidade de disolver outros

compostos, que podem apresentar cá.tions com valência diferente, faz com que a

compensaçã.o local de caI'(fa, leve a uma szande desordem estrutural, 6erando uma. BTande

quantidade de defeitos ..

5) Verifica-se que estes compostos apresentam uma ba.ixa temperatura. de fusão e

ta.mbém uma bai:x:aentropia. de fusão.

Apresentaremos, brevemente, alfIUIl.saspáctos relacionados ã. composição dos

compostos terná.rios de dois f!TUposde soluções sólidas com e:x:cessode anions, as qua.is

pertencem as amostras estudadas nesta. dissertação.

- Ml_xMl ~ 2+x (M = cá.tion divalente, M' = cá.tion trivalente)

Como vimos, uma forma eficiente de se aumentar a. condutividade de um

composto :MF 2 , é o aumento da desordem estrutural na. subrede de aD.Íons,pela presença de

íons F- extras. Conseqüentemente, bons condutores iôD.Ícosde estrutura. fluorita são obtidos

dos compostos terná.rios não estequiométricos com e:x:cessode anions.

Uma propriedade imporliante das soluções sólidas é a variação das suas

propriedades de condução iônica como função da. concentração de excesso de aD.Íons.AJ.sun.s

crescente aumento na condutividade em função da concentração. Em a.ltas concentrações,

onde a. presença de "clusters" tem um papel fundamental, observa-se um aumento

e:x:ponencia.lna condutividade e um decresclmo linear na eneI'fJiade ativação com o aumento

da concentração.

Um comportamento diferente é observado nos compostos de chumbo e
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(íif:rUI'a..xxV). Observa.-se que existe 'UID.máximo de conduti'Vida.de li!fa.do a. um mínimo na.

en.eI'!fia.de a.ti'Va.çã.o,quando x = ~ ' onde :I:m é o má.ximo de concentraçã.o. E ste mesmo

comporta.mento é obseT'Va.dono composto Srl-x Y.:7 2+x , onde a. diferença. de ta.ma.nho entre

os cá.tioIl.S é a.lta.. O decrescimo da. conduti'Vida.de com o a.umento de :I:, é pro'Vanlmen.te

de'Vido a.o fato dos "clustersll se torn.a.rem mais fortemente 1i!fados e ma.iores quando o

tama.nho do íon de terra. rara diminue.

I
0.20

~ I "j. i ..'

0.25 ~ /

I Pb,., 1n, F2+1

l_ I
040

Figura XXV- Varia~ão da enu:lia de diva~ão com a composi~ão

- A1_xM'XF1+2x(A = cátion monova.lente M' = cátion trivalente)

As propriedades elétricas do Na1-zY~ l+k [29) sã.o da mesma ordem de

srandeza das encontrada.s para. o sistema Ca1_xYJ" 1+2x. Em. contraste, condutores iôIl.Ícos

com maior condutividade, são formados quando o íon triva.lente é o Bi3+, como no caso do

Em todas as soluções sólidas do tipo A1_xBixF1+2xo aumento da concentração

faz com que a condutividade diminua, devido ao efeito de aprisionamento dos defeitos perto

dos sítios de Bi3+ [55). O mesmo nâo ocorre para o composto Na1_xYxF 1+2x , onde a

condutividade apresenta um máximo em x = 0.18 [29).

10 Os compostos em aep:iio fonm os estudacl.os nesh cl.isserlayão.
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CAPITULO II
1\

RMN EM CONDUTORES IONICOS

Neste capítulo faremos uma breve introdução sobre os princípios bá.sicos da

teoria de Ressonância MaRD-éticaNuclea.r (RMN\ desenvolvendo as e:cpressôes para as. ,I

taxas de relaxação nuclear como função das densidades espectrais. A dependência em

freqüência da função densidade espectral constitui uma descrição direta das propriedades

mecâ.nico-estatísticas bá.sicas, associadas aos movimentos microscópicos dos spins. Vamos

discutir suscitamente as principais funçôes utilizadas na interpretaçâ.o de resultados de

rela.:x:açãonuclear, em condutores iônicos sólidos, bem como a influência de impurezas

ma~éticas nas ta.:x:asde relaxação nuclear.

o s experimentos de relaxaçã.o de spin nuclear em matéria condensad.a d.ã.o

infor.m.ações relacionadas a processos dinâmicos, como por exemplo os movimentos

transla.cionais e rota.cionais. O domínio de freqüência disponível é bastante amplo, indo dos

movimentos muito lentos (:::::10 Hz), até os movimentos relativamente rá.pidos (~ 1012 Hz),

dependendo, como veremos mais tarde, da ta.:x:ade rela.:x:açâ.oque seja medida.

Em freral , as taxas de rela.:x:açâ.odo spin nuclea.r (R) podem ser expressas

como a soma de funçôes densidades espectrais, calculadas com freqüências específicas:

R=~J(w.'\ (11,11 •• I

E stas densidades espectrais sã.o a transformada de Fourier das funções de

correlação temporaL O n'Úmero de ter.m.osda soma mencionada acima e as freqüências wi '
dependem dos detalhes do movimento, das intera.ções que estiverem sendo moduladas e das

taxas de relaxação que estiverem sendo medidas (secçã.olI. 4.bt, I

Determinar a forma desta funçã.o densidade espectral é o objetivo

fundamental em muitos dos estudos em condutores superiônicos [1]. E através dela que

podemos deter.m.inar a função de correlaçâ.o do movimento e assim, fra.nh.arimormações

sobre os processos dinâ.micos a nível mlcroc6pico. Determinar a forma da funçã.o densidade

37

espectra.l é, pa.ra as experiências de relaxaçâ.o, o equivalente dinâmico da determinaçã.o da
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IOrm.aa.ellnna em experlSnClaSa.e espeC1iroscopla.

li.l) CONCEITOS BÁSICOS DE RMN

Nesta secção, discutiremos a teoria bá.sica de RMN. Um estudo mais completo

pode ser encontrado nas referências [2-4).

Considere um. sistema onde os núcleos possuam momento maffD.ático p e

momento an{fUlarde spin r ·h, relacionados da.sequinte forma:

p = 'Y.h.r (2)

'Jnde 'l é a razão f3Íromagnática.

o momento total do sistema á dado por:

M = 1:~ (3)k

onde Px designa o momento magnético do k-ézimo spÍD..

Na presença de um campo magnético H, cada. núcleo tem a seffUÍnte

hamintoIlÍana de ÍD.teraçãoZeeman:

di -p.R (4)

Para R = H .k , temos:o

Desta forma os níveis de enerffia do núcleo sâo dados por (fi(fUI'al):

it = Ho ~

~

m= -1/2

.óE = 'ilíHo .~.

11I = +1/2

H = O /--<...~ ~-

E = -J"f·h.Ho·m (6)

onde m = l, l - 1, .u ,-I.

Figura I- Níveis de energia para um núdeo de' spir. I
igullla 1/2 na preseI1Cja de um c,ampo li .

o

Um campo magnético oscilante, perpendicular ao campo Ho . poderá. induzir

transIções entre IJS níveis cie enerBia. De acordo com a te'JrIa. de perturbação [5], a.s
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tra.nsições permitidas correspondem à.quelas entre níveis de en.ergÍa. adja.cente ( !J.m. = ±

ou seja., a.s transições OCOITemqua.ndo:

hw = bE = ''Y·h·H- o

'Jnde w é a. freqüência. do ca.mpo alte.."'Il.ado.

E ste fenômeno é usualmente conhecido como Ressonância. Ma.fJIlética. Nuclea.r.

A freqüência. w = -r.Ho ' dada. pela. equação 7, é denominada. de freqüência. de La.rmor.

Além da interaçâo Zeema.n., o sistema. in.tera.se com a.rede, ou seja., temos uma.

tra.nsferência. de energÍa. entre os núcleos e o reserva.tório. Em um sistema. de spins I = ~' os

nú.cleos se distribuem noS dois estados, de forma. que a. ra.zão entre eles seja. e:r:p[k~].
Assim, resulta.ndo em uma. ma.!JD.etização efetiva. da. a.mostra..

Pode-se mostrar que ta.nto o tra.ta.mento quântico qua.nto o tra.ta.mento

clá.ssico, pa.ra. a. descrição da. ma.fJIletiza.ção, leva.m a.s mesma.s equaçôes de movimento [6).

Fa.remos 1.l.mresumo do tratamento clá.ssico do problema..

Na. presença. de um ca.mpo ma.fJIlético H, um núcleo com momento ma.fJIlético

:t sofre um torque dado por [6]

d....•
:t:r (-r.H) = at (8)

Qua.n.do o campo ma.fJIlético :8: = Ho o k, obtemos, a.través da. equaçã.o 8, que o momento

ma.l):D.éticoprecessiona. em torno de Ho com velocidade a.n6Ular w = -'Y0Ro.

Para discutirmos o efeito de um campo mafJIlético oscila.nte

H{t "1 = H10 cos(·w.t 10 i, podemos escrever:\ I I

ande:

H H' {\' (\.\l' = 1·\. G os '.W •t) . .1 + sen. w· t} .J )

Hr = Hl·( cos(w.t).i - sen(w.t).j )

(10)

(11)

Se H1< <Ho o efeito de um campo oscila.nte sobre o momento ma.lJIl.ético é

desprezível, a. menos que sua. freqüência de oscilação esteja. próxima da. :freqüência. de

La.rm.or. Desta. forma, podemos tratar o problema [6], con.sidera.n.do a.penas o campo :8:1 =

H)' , pOIS o:. efe.ito da. componente com freqüência. --w (~), fora. da. resosn.â.n.cla. por 2· w, é
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muito pequeno, podendo a.ssim ser desprezado. Escrevendo a equa.çã.o 8 em um. sistema de

referencial girante (i ',j',k'), em relaçã.o ao referenclal do laboratório, que gira. em tomo de

k com uma velocidade a.n~a.r w, que é a. mesma. freqüência ql~e a. do campo oscilante,

temos:

40

d-+ A
JJ -+.~ \

(1t"= pX('Y·.t1-w.k)

ma.s R = H .k + Ri , e a.ssim temos:o

(12)

(14)

-+
dp -+ ,. •...
(lt= p,x [('Y-Ho-w).k' + 'Y-H!-i']

Definindo-se H -:: {H - ~l.k'
ct \ o 1'/

-+

dp -+ ~(lt = 1'.P x .t1cf

(13)
.•.

.,J.. H.· i', temos:I 1

Desta forma, no sistema. lJirante, o momento ma.1JD.éticoprecessiona.rá entorno

de um. campo efetivo Bcf- Na condição de ressonâ.n.cia temos que w = l' -Ho ' e Rcf = R!. i"
A

assim, .;)momento ma.1Jnético, que no início era paralelo ao campo Ho· k', precessiona.rá no

plano yl- z' .

Quando o ca.mpo oscilante H(t) é aplicado por um penodo de tempo curto Llt,
.•.

o momento ma..1Jnético irá desloca.I'-se de um. a.nsulo B = 1'.H1· Llt, com rela.ção a. direçio k'.

Se Llt for tal que B = ~,o pulso inverterá o momento ma.1Jnético, e será chama.do de pulso

~. Ana.l06"a.mente, se B = ; (pulso de 'l{ /2), o momento mõ1Jnético irá a.ponta.r na. direção jl(

fif.rJ.Ta. TI).;
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X'

••-
M

•
Y'

.~

y'

Figun II- RotaC1ão dll mllgnehuC1ão em tono do c.llmpo

efetivo RI" a) pulso de ~!2. h) pulso de ~.

A equação (8) não descreve a. ma.petiza.ção de equ.i1ibrio M = X .H ,, o o o

resultante da. a.plica.ção de um campo ma.fJDáticoestá.tico li = Ho" k, no sistema. de spins.

E ste fenômeno pode ser descrito a.tra.vás da.s equações de Bloch [7]. E ssas equações são

derivada.s de arsumentos fenomenolófjÍcos e descrevem a. evolução da. ma.petiza.çâo, sendo

da.das por:

dMo H Mox ( ;1. \ X (~\-. - = 'Y' \ i\i ::: }..,.- i'ji- (15 )d u .. u •••• 2. ..

(17)

De a.cordo com essa.s equações, na. presença. de um ca.mpo ma.gnático estático

li = Ho' k, a. ma.gnetizaçâo transversal decresce com um tempo característico T1 e a

ma.snetização IOD.{fitudina.1cresce com um tempo cara.cterístico T1 I a.té a.tinSlr o va.lor de

equilíbrio termodinâ.mico, Mo' Este fenômeno é conhecido como rela.:::a.çâonuclea.r.
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o tempo Ti é usualmente denominado de tempo de rela.xa.çãospin.-redei e está.

associado com a evolução da ma.p.etização pa.ra o valor de equilíbrio térmico.

o tempo T~ está. relacionado com os campos locais, que são dependentes do

sítio que o núcleo ocupa. Tais campos são oriffiná.rios das interaçôes entre os núcleos, e

resultam no anulamento da maffIletização transversal Por esta ra.zão, T~ é frequentemente

cha.ma.dode tempo de relaxação spin-spin

Ta.nto a. relaxação 10D.ffitudinalquanto a. tra.nsversal, são conseqüências das

interaçôes entre spins ou do spin com a.rede. Até affora.,tratamos os spms isoladamente, e

os tempos de relaxação Ti e T2."coloca.dos" na.s equa.ções de Block. A sequir trata.remos do

ca.soonde há. uma interação dlpolar entre os spms.

ll.2) INTERAÇÁO DIPOLAR

Na. a.usência.de a.coplamento quadripol~, o ha.miltoD.Íanode spin nuclea.r se

reduz à soma.dos hamiltoD.Ía.n.osZeeman e dlpolar:

3- ~+ ~ (18)

onde:

e i representa. cada spm nuclear de mesma. espécie_

o ha.miltoD.Ía.nodipola.r ~ mtervêm como uma perturbação e envolve a.

mteração entre dois spins 3. E ste termo seffUeda teoria. eletroma.p.ética clá.ssica.[8]:

~i:fÍ ~i -t ~-t

~= 1:~ h2..r.[ J. ·1 _(1 -r;j)-(J. .r;j)l (20)1 J r3 . r~. J
1J 1J

'Jnde t..é o vetor que dá.a posiçã.o do spin j em relaçã.o ao spin i.1J

A equaçã.o 20, pode ser escrita. em coordenadas esféricas, da sequmte forma:

1.ramhém denomiudo de longitudinaL

~ O que é sempre o caso pua llúdeos (·om spiI1 I = 1/2.

:) Neste c.aso em pzu:iic.ular. esbmos hahndo spins de mesma espécie. mesmo "1.
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~ = 'E 'E f"hL2: rrZ1Ji- (A + B + C + D + E + F) (21)1) r J .1J

onde:

1 ) ( 'I'A= I -I -.1-3-cosM8 .. )
% % \ 1),
1 i j i j. 'I .

B = -r(I.-L + L-I. )-(1- 3-cos-Bij)

3{iJ iJ .. , .
C=-r,-,I.-I +1 -I. }'-senB .. -cos8 .. -exp(-1-tJ··):l \. % % 1) lJ \ 11

3 (i j i j) ., .D= -'I';- I -I +1 -I -s~n8 .. -cos8 .. -exp(1-tJ··'1~ - % % - - 1) 1) , 1)I

3 1 1" (' .J.. 'E = - T-I. -I. -sen-B .. -e:rp -2 -1 - 1"" i"! lJ lJl

F 3 i j "'2' rJ \= -T-I ·1 -sen-B.. -e:rpi -1- .. I"! - - 1) '. 1) 1

43

Podemos reagrupa.r estes termos, de forma. que a. equaçâo 21 assuma. a.

sefrllnte forma.:
q q

il.- J( = ~ 'E 'EF -A (22)•.• 1 1 q . ,

(r F<t ~ fun ~ d . ~ l' " , Aq ~ • dq = -2, -1, J, 1, 2 ; sa.o çoes a.spOS1çoesre a.tIVa.SC10sspms e sa.o opera.a.ores e

5pIn_

3-cos2B .. )1 J •

r ~ .1 1

(23)

Fi = [s e n
B .. cos B .. -e:x:p(-i -tJ·· 'I]1) 1) . 1) I

r 3 .1 J

(24)

[sen28 .. e:x:p(-2-i-tJ··)]
F2 = 1_1 , 1_1_,

r 3 .

_q q 1 )
F é o con";u6'a.dode F _

O ri [2] i j [lJ i j i j, 11 ~A = Q::- ., -1%-1%+ ~ -(I.-L + L-I.), (21;»
L .

43

(25)



Capí "tul o TI

...
1 1 J 1 J,

A = O! . (I•. I + I .I. iz z "

li rl1 1 j
A~ = ! l'ji .O! ·1. ·1+

L-J

a=
-q q

A é o complexo conju/F'do de A

A interação dipolar é geralmente, o mecanismo de rela.:x:açãonuclear

dominante em sólidos para. 1= 1/2. Em líquidos isotrópicos, esta. intera.ção é essencia.lm.ente

nula., por ca.usa.do movimento aleatório, o campo loca.l em média é zero. Assim, em fluidos

isotrópicos, as interações dípolares não afetam as freqüências ou mtensidades dos espectros

de Rl\rn. Porém, no caso de ha.ver orientações moleculares preferenciais, a.s mterações

dlpola.res s10 parcialmente anula.das.

A forma de linha e as tuas de relaxação podem ser calculadas a pa.rtir da

evolução da matriz densidade, (J, do sistema de spms (Apêndice e).

A equaçã.o de evoluçã.o da matriz densidade á dada por:

dO'(t 1 'CIt = -1' [3, O'(T)] (29)

Se o sistema está. em equilíbrio a temperatura T, o operador estatístico u é

dado por (J o ~ e:x:p[-~:~ com 3independente do tempo. Se 3= ~, os níveis de

energia. do sistema são os níveis Zeeman.

As aproximações utiliza.das no tratamento desta equação diferem sequndo a

hamiltonia.na. dipolar ser dependente ou não do tempo. Ela. pode ser dependente do tempo

como resultado dos movimentos a.tômicos ou moleculares, que mudam suas posições

relativas. Neste caso a mteração será. modulada pelo movimento, e ocorrerá. a relaxação

nuclear. A hamiltoniana dipolar independe do tempo na ausência de movimentos atômicos,

regime chamado de rede rígida, que iremos mencionar a sequir.

TI.3) REGIME DE REDE RÍGIDA

Quando se desce à. temperaturas suficientemente baixas, todos os movimentos

atômicos e moleculares ficam. "congelados" na. escala.de tempo de Rl\.rn ( ~ 10-5 s). E ste é o

regime de "rede rífJ'ida" no qual a forma do espectro de ressonâ.ncia. é gO~Ternadopela.
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6I'anaeza aas ln'lieraçOesmpolares masnS'lilCaSentre 'lioaos os pares ae spln 1 e J ao SlS'liema

de spin nu.cleares presentes na. amostra. Esta interação depende da distâ.ncia r .. entre oslJ

spins e da orientação do vetor tij em relaçã.o ao campo masnético exte:mo. Graças a esta

dependência em i, a análise qu.antitativa do espectro experimental é de BTa.ndeimportâ.ncia

nos estudos estruturais em sólidos.

45

n.4) INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO NA RELAXAÇÃO MAGNÉTICA NUCLEAR

Em líquidos ou 6'ases, as moléculas possuem um 6I'au de liberdade bastante

alto, podendo assim efetuar vários tipos de movimentos. Em superiônicos os íons do cristal

também possuem uma lfrande liberdade de movimento de translação.

Como vimos, os núcleos são influenciados por campos locais que a.coplam com

seus momentos ma~éticos ou qua.dripolares. Estes movimentos mudam os campos locais,

fazendo com que os núcleos experimentem flutuações nas interações masnéticas e\ou

qua.dripola.res. Os processos de relaxaçã.o dependem destas flutuações e, como conseqüência,

podemos obter informações a respeito desses movimentos através de medidas dos tempos de

relaxaçã.o 10D.(fitudinale transversal.

O efeito do movimento na la.rlJUI'ade linha. de R:MN e nas taxas de relaxação

foi primeiramente estudado por Bloember8'en, Pound e Purcell [9] em 1948. Neste trabalho

os autores elaboraram um modelo para explicar o comportamento dos tempos de relaxação

e largura. de liIilia em liquidos, soluções param~éticas e 6'elo.

o formalismo para o calculo dos tempos de relaxação á apresentado em

detalhes na referência [3). Estes calculos são rea.lizados através da expansão, em se!JUllda.

ordem, da equação de evoh~çãoda matriz densidade, equação 29.

Nesta secção mostraremos os principais resultados referentes a. este

forma.lismo. Entretanto não temos a intenção de mostrá-lo em detalhes.

Podemos considerar as intera..;ões entre os spins, como uma perturbação ao

4S
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sistema de spm.s isolados (secçâo II.l). Sendo esta pe..~urbaçã.o dependente do tempo,

devido aos movimentos atômicos. Assim podemos calcular a probabilidade de transição

entre os níveis do sistema, ,~tilizando a teoria de perturbaçã.o dependente do tempo [5], que

como veremos está. relacionada com as ta.::casde rela::c:açãospin-rede (Ti) e spm.-spin (T2,).

Il.4.a) Sistema Suieito a Uma Perturba.;âo Aleatória no Tem'Po

Considere um sistema 5, possuindo autoestados 10::>,... ,1.8>; com ener{fiasho::,

h,B, etc; e sujeito a uma perturba..çã.odependente do tempo h ~(t). Neste caso, o estado do

sistema pode ser representado por:

46

I ( , " 'IJA> = ~ c t)·e:xp(-l·o::·t). 0::>
o:: 0::" . ,

de

onde i· d~ = ~ <0::1~(t)IP> .exp(i,wo::(rt).ep
p

e 1I1

-o::p = o: - p

(30)

Assim a.proba.bilidade de transição entre os níveis do sistema é dada por [5]:

Suponha. que Jfl( t) seja um operador aleatório, isto é, seus elementos de

matriz sã.o funções aleatórias no tempo. Isto ocorre, por e::c:emplo,no acopla.mento dipola.r

entre dois spins em movimento relativo browniano. Neste caso, W o::p é também uma função

aleatória. Tomando o valor médio de W p em um lIensemblell estatístico, temos:• o::

Wo::p= J: <Pl"'(t)lo::>·<o::l oli(tl)I'P>·e:xp[i.wo::p.(tl -t)J dtl + c.e. (32)

A quantidade <'PlJ((t)IO::>'<o::la1f(tl)lP> é definida como a função de

correlação, G0::{J , da função aleatória <0::1J((t )I{J>· Assim:

G0::{J = <PI oli(t )ja> . < 0::1a1f(tI )iP> (33)

E sta função de correlação é considerada. uma função de memória, pois mede

durante quanto tempo uma da.da propriedade de um sistema, persiste até ser anulada. pelo

movimento microcópieo dos á.tomos do sistema. Esta função tem valor elevado para. tempos

curtos, e decai para zero, à. medida que t a.umenta. Como o espectro de freqüência de

4 com p lexo con juglldo.
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G -( ti é uma. D'ua.ntida.de mensurá;vel, ou. seja., ela. é rea.l, a. pa.rte rea.l de G ,,(t', écr:.[f\ ! 1.>. cr:.p' ..

m:va.ria.nte a. m.versão temporal. G ,--.(t)6 m.va.ria.nte também em rela.ção a. escoTha. do tempo
cr:..Ij' ,

de referência. 1" '\ ti = t - 'i) , e a. deriva.da. em rela.,;ão a.o tempo de G / t', na. ori(fem (t = O'). I . i::t.~?\ I \,

é nula. [lO}. Assim podemos escrever a. equa.ção 33 como:

pa.ra. qua.lquer t.

Se 1" c. é o tempo ca.racterístico do movimento, por exemplo, o tempo médio de

sa.lto entre dois sítios, no ca.so de uma. difusão, G .J 7") varia. como mostra. a. fi(fUTa.lTI [11].(LI-" ,

g(~)

17

o

,

't

FigUZll m- Comporiamel'lio da fUJ),~ão de correlação das
fluiua~ões do campo local dUrllIlie um movixr.e:r.to de difusiio.

Para. tempos menores que r c. ' o movimento pode ser (:,JD.sidera.dodespresivel,

a.SSlm J'(( t) z Jif( t - 7"). Para 1" > 1"c. os valores de Jif( t - 'T) tornam-se pro(fTessiva.mente

menos correla.cionados com os valores de Jif(t"}, à. medida. que r aumenta. O tempo 'T é, c.

usualmente denominado de tempo de correla.ção.

Substituindo 34 em 32 e fazendo a mudança de variá.vel tI = t - 'T , temos:

W /J' = rt G p(''T)' . e:x:p[-i. w p. '1"] d7" + c.c. -CL.f J o (L (L

(35)

C 'd' 1·onSl eranC10t > > --
w ~.

ct.JJ

temos:
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W 7 = i G ...1r·',-eroi-i-w {.;.-r1 draJ; J _ G:l aIP'! ~ , ct.. i • (36)

Observa.mos que W ..q é a.tra.nsÍormada. de Fourier de G "'7(r')-IJ.~ iJ..}.t. ,

Geralmente utl1lza.-se:

W p==J .Jw p)' (37',Gt:: a/f\ a' ., J

que é usua.lmente chamado de densida.de espectral.

lI_ 4_b) Tem'Pos de Rela.xação MGfJD.áticaNuclear

As e:I:pressões6'erais de Ti e T~ podem ser obtidas como função da densidade

espectral, atra ..•és do formalÍsm.o de matriz densidade, considera.ndo-se o efeito de 'J.m.a

peI't1J.rbaçic!aleatória [11].

D ~ ,..,.... du(t\ 'r <i:P iT'] , . [A A di' C]a equa.ça.o.!,"::}, ~ = -1 ·lcre, u\ ) ,pod.emos mostrar que pan ce :

du~=-J: [~(t),[~(t-r),(u*(t)-u~)]]dT (36)

, :t:
ond.e uo = Uo =

e :::p ( -Íl. . J{o / k . T )
T r J e x p (-Íl. -~ .I k . T ) }l . o , I

e

:I: *
qualquer que seja o operador A: A (t) = e:::p(i· drb· t) .A (t). e:cp(-i· drb . t)

Multiplica.ndo-se ambos os lados da equação 36 por um operador Q, e

tomando-se o traço, temos:

onde

d(Tr{Q.u*(t)}) = (Tr{du*(t)} -Tr{v€-uo})dt

L-€= J: [A!(t),[ ~(t - r),Q]] dT

(37)

(38)

*
Podemos identificar Tr{Q. u*(t)} = <Q> == q(t), que á o observá.vel do operador quâ.ntic;o

Q ['Apêndice C].Assim:

dq~(t) r:~ \t = \a - a.oJ
:/:

ande a:j:= < <Á"> = Tr{.A- u*} e

Em nosso tratamento utilizaremos a. intera.ção dipola.r ( ~ = ~), e então da.

equação 22 podemos escrever [12]:

48

q., q )
.A . e:rU!l . W . t I

P - ". P !
(39',
~. r'
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e disto temos que:

49

(40)

á a função densidade espectral reduzida

e

ti q•••

G ("1") = F (t). F (t - 1") é a função de correla.çã.oreduzlda.q ," ,

q (' q \ "~) Aq i' ~ \I: A eTnll-W -tI = ezpil· (Tf,_-t· ·eTnI-l- (Tf,-tIP -):' \" p" \ o, -}:' \ o,.p

(42)

No caso de um sistema com 'lma única espécie de spin, podemos fazer Q = Iz

q
, O'~ Q = Ix (onde ao = (I), e utillzando-se os operadores A • equações 26, 27 e 28, calcular

as expressões de TIl e T~l. definidas por:

d<I...> = 1 . 'I (41"'/dt """'Ti "'- x/ ,

d<I,.> = 1 -«I -I )"dt ~ z./ o

onde 10 é o valor médio de Iz em t = O. Com isto obtemos as equações:

-.h = 'Y4-h~-I-(I + 1)- [~-Jo(O) + ~·Ji(Wo) + ~-J2(2-wo)} (44)

onde Wo é a freqüência de Larm or. A equaçã.o 44 vale somente no regime de IImotiona.1

na.rrowin.p;",ande Jo( O)· 7"c -< -< 1 ou Go( O) . 7"~ -< -< 1. E sta condição é violada. para baixas

temperaturas. Neste limite Go(O) - 7"~ )-)- 1, obtemos o resultado de rede ríSida.:

-.h = [Go(o)]J/2 = [Llw~1/~ (45)

onde trocamos Go( O). por uma notação mais familiar do selJUndomomento da. linha de

ressonância, <Llw> 2_

Estes resulta.dos podem ser senera.lizados para. o caso em que existam outros

spins de espécies diferentes_

Assim, podem':ls "Verque o estudo da. dependência. com a. temperatura. e,

event'J.a.lm.ente com a. freqüência., de Ti e T2 , permite, atra:v6s das equações acima,

conhecermos proprieda.des sobre as desida.des espectrais associada.s aos movimentos

atômicos. Eristem, como veremos a sequir, muitos modelos prcrpostos, qu.e e:rplicam
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resultados, tanto de relaxação de spin nuclea.r, como rela.:xaçãodlelétrica. [13}, sendo a.llfllDS

deles de na.tu.reza simplesmente empírica..

Em (fera.l,o comporta.mento de T1 e T2 como função da. temperatura. que se

observa. em sistema.s cuja.s intera.ções à..ipola.ressão moduladas pelos movimentos atômicos

no crista.l, apresentam-se da seq1.llnte forma.: Com o aumento da. tempera.tura. os processos

de rela.:xa.çã.Jspin-rede começam a. ficar mais eficiente, o que fa.z com que o va.lor de T1

diminua.. Esta. eficiência. che(fa.a. um má:cimo em uma. determinada. taxa. de movimento dos

á.tomos, e depois começa. a.perder a. eficiência. ao atin6Ír '.lIIl.movimento ma.is rá.pido com o

a.umento da. tempera.tura.. Assim, o valor de T1 atinge um mínimo e depois começa. a.

crescer. O comportamento de T2 a.ba.ixa.stempera.tura.s é consta.nte e i(fua.lao va.lor de rede

ri(fida. (sec,;ão Il.3). Porém com o a.umento da. tempera.tura. os átomos começa.m a. se

movimenta.r mais ra.pida.mentes, o q1~e fa.z com que os ca.mpos loca.is fiquem maIS

homo(fêneos, e a.ssim o va.lor de T2 a.umenta. com o aumento da tempera.tu.ra.. Porém os

detalhes deste comportamento (fera.l (se o crescimento de T1 e T2 são monótonos, se o

mínimo é estreito, a. que temperatu.ra. ocorre, etc) só podem ser obtidos sa.bendo-se a.

densidade espectra.l associada. aos movimentos dos á.tomos neste sistema.. Existem também

desvios deste comportamento ca.usado por outras intera.ções dipolares, como por exemplo

I' ",~ 1 , , t I

com lmpureza.s ma.lfIl.etIC;as(que sa.o as maIs comuns), ou com os el.etrons em um SIstema.

condutor, etc.

As vezes observam-se çandes desvios entre o comportamento predito por

modelos teóricos e o comporta.mento observado experimentalmente. Isto 'Jcorre com certa.

freqüência. nos estudos de R:MN em condutores superiônicos. Prova.velmente esta.s

anoma.lia.s se expliquem pela. çande simplicidade dos modelos utiliza.dos, frente a.

considerável comple:cidade estru.tural dos ma.teriais estudados, já. que não são considera.dos

pa.râmetros como a. baixa. à..imensioTLalida.dedos movimentos, ou a. forte correlaçâo no

movimento dos íons, ou a. distrib1.llçâode ba.rreiras de ene~ia. devido à desordem estru.tura.l,

etc. Reduzindo-se a dimensiona.lida.dedo movimento, por exemplo, a.sdensida.des espectra.is

J( w· '7) diver(fem para w·". tendendo a. zero. Isto é uma consequência. do fa.to de que a.

proba.bilidade pa.ra.um á.tomo retoma.r a.o seu ponto de pa.rtida num tempo t, ou a.inda, a.
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;

probabilidade de encontrá-io a uma distâ.ncia r da oria-em, vana com t-d/1 para tempos

lon8'0s. E ste comportamento assintótico se encontra depois, n.as funções de correlaç~o das

funções Fn(t. 'J. levando à. di~TeY'Uên.ciasem J( w'l, na oriaem. No caso de uma d.ifu.sâo. \ lJ, -I) , , lJ

un.idimensional de átomos em um. conjunto de sítios identicos, esta d.ivera-ância está. no

~ ., - . [ Jtermo w - (para balXas concentra.çoes 'I 14 .. I

E stas e outras anomalias observadas quando o movimento iôn.ico está

con.f.inadoa uma ou duas dimensões, tem sido discutidas em detalhe por Richards [15,16].

A sequir, iremos discutir as principais funções densidades espectra.is utilizadas

para ajustar resultados de relaxaçâo nuclear. Muitas destas funções tem uma ona-em

empírica e s~o utilizadas com freqÜência com o simples propósito de para.metrizar o

problema.

Mas, é possível fazer-se uma avaliação direta da funç~o densidade espectra.l, a

partir dos dados experimentais, através de uma análise das taxas de relaxação spin-rede em.

função da temperatura e da freqüência. Vamos discutir também, este procedimento que se

aplica quando existe um único tempo de correlação e consequentemente a um único

processo de relaxação.

TI.S) FUNÇÕES DENSIDADES ESPECTRAIS

A funçâo densidade espectral mais simples é aquela resultante de um

movimento aleatório simples, caracterizado por um único tempo de correlaçâo, T. Pode-se

mostrar que em um movimento aleatório, que obedece a estatística de Poisson, a função

reduzida. de auto correlação é dada. por [3J:

( , r_1tlJG t', = e::cp l::.L.:L\ I 'T

e .isto n;JSleva a uma densidade espectrai (equaçã.o 36):

J(w)= 2'1" (47\,, li 1\ . I
1 + w-"r-

Esta aproximaçio foi primeiramente utilizada no tra.baJ.ho sobre rela.'l:açio

51

ma.gnética. nuclear em l' '. ~.•lqmC10;., por Bloembergen,

51

PUl'Cell e Pound (BPP) [9] .
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o modelo de BPP não se verifica na prá.t.ica para a maioria dos sólidos, e nao

8 sempre claro, como um. processo term.icamente a.tivado pode resulta.r em um. processo não

aleatório (não P o.isson). E::c.istem vá.ria.s funções dens.idades espectra.ís que são utilizadas

pa.ra. se a.justa.r os dados experimenta.is a teoria., als-uma.s das q'~a.is a.presenta.remos a. seguir.

Existem duas razôes básica.s pa.ra explicar o porque da.s observações da.

densidade espectral distinta da. BPP. Primeiro, o movimento pode ser inerentemen.te

não-a.lea.tório, que 6 o ca.so de movimen.tos correlaciona.dos, ou seja., o movimente) de um.

á.tomo na rede é influenciado pelo movimento do outro. Setpmdo, dentro de um co:nju.nto,

podem haver sub-co:nju:n.tos onde em ca.da um destes ha.ja um movimentcl alea.tóricl
1

ca.racterístico, com densidade espectra.l JBPP( w, T J, onde ca.da. sub-conjunto 8

ca.racteriza.do pelo tempo de correle.;ão Ti' A soma. da.s densida.des espectra.is, não dará. uma.

densidade espectral do tipo BPP. O mesmo a.contece com a. função de a.uto correla.ção, que

não será. exponencia.l. a.pena.s uma. combinação linear de equa.ções e:cponenciais.

TI.5.a.) Distribuição dos Tem'Dos de Correla<:;ão

Do ponto de vista forma.l. o caso da distribuição dos tempos de correlação,

nã,~ pode ser disti~do do ca.so do movimento correla.cionado, a.ssim podemos escrever:

JCll (. ;.'

" :2 . c .
J(w,X1,X:, __.\= .a.(~,X1,X2r"")' ' ·d~ (481

'.... o '. ') ... I'l 2 ') '. ...1 + wM.[
~ -~

onde A( {,X1,X2".... ) é a. distribuição dos tempos de correlação, e {XJ é o conjunto de

pa.râmetros que ca.racterizam a. distribuição. A é norma.l.lza.do a. unidade:

(49)

Desde que a. transforma.da de F ourier á uma. opera.ção linea.r, a. distri-buição li.,

ta.mbém nos dará. a.função de correla.ção reduzida.:

nI t,X1,X2r .... ) = J"Cll .a.a,X1,X2".--.). e:cp [=4.LJ .d( (50 ')~\ . o' . , .~.S ."

Nem toda.s a.s densidades espectra.is que sera.m a.presenta.das, sãc>derivadas de

uma. distribuição de tempos de correlação, a.l!rum.a.s são simplesmente de na.tureza.

fen.omenoló/Jica..
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TI.S.b) Movimento Termicamente Ativa.d.!J

Associa.-se, (fera.lm.enteno ca.so em que os movimentos dos átomos são quem

modulam a. intera.ção d.ipolar, Q tempo de correlação -T com a. freqüência. de sa.ltos (secção

I.2.a.) do átomo na. rede, como 'r = w-l, onde W é definido pela. equação 30 ca.pítulo 1.

Podemos então escrever:

[E 1 '5''r = 'r (I) • e::q> f":""TJ l 1)

E sta. equação tem oriB'emna. teoria. dos processos termica.mente a.tiva.dos [11) e

a validade desta. expressão para. sólidos tem sido bastante discutida [18-20J. O pa.râ.metro

-T é a.ssocia.do a. freqüência. do fonon ótico na rede, como discutido no secção L2.a.. O
m

parâ.metro E é a. enersia. de a.tiva.;ã..olleÍetiva." ou "apa.rente1i e pode ser associa.da com a.

barreira. de potencia.l entre sítios, a enersia. de formação de defeitos, etc.

TI.S.c) As Densidades ES'Dectr~s

Vamos apresentar a.B'Draa.lfJ1UIl.asdas densidades espectrais ma.is utiliza.das no

processo de a.nálise dos dados experimentais do tempo de relaxação T1. É importante

sa.lienta.r que e::citem muita.s característica.s que são comuns a. muitas das densidades

53

espectra.is e portanto para. distinffUÍ-la.s é desejá.vel que se realizem medidas em vá.rias

freqüências diferântes5, de forma. a.obter o regime de tempos de cOITela.ção,curtos (WT < < 1)

e lon!)os (WT > > 1)_ Nos srá.ficos apresentaremos a. função (J((,(,',T ,X!._ .. )) contra. T, que está

direta.mente relaciona.do com as medidas realiza.das6o

BPP

A distribuição A( {), pa.ra.este modelo, á:

A:spp({,T) = ó({ - T) (52)

onde ó( x) é a. delta. de Dirac. Pelas equações 48 e 52, encontra.mos a. densidade espectra.l

JBPP( W,T), equação 41. Os valores limites são:

"
w Recomenda-se ao menos três freqüências distintas_

~ ti - . 1 0J. 1 . o • -d 1 ..ET 1, 1_ ~dico og()x ogí.T) tem alorma 1 eniica ao 06', 1- )Xif-

,"",,-O t~'~~~:=-:,':,.",..-.,.
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JBPP( w,T) = 2·7" , W7"

JBPP(w,7") = 2·7"-1·w-2

e o valor má.ximo:

« 1

, W7 >. > 1 (54)

m~x
J ..
BPp(W,7")=if1 quando W7" = 1 (55)

Vemos que esta curva é simétrica, com inclinações +1 e -1 nas re!5iões de

baixas (W7"> > 1) e altas (W7 < < 1) temperaturas, respectiva.mente, Na re6Íão de altas

temperaturas não há. dependência com a freqüência, enquanto que a baixas temperaturas há.

uma dependência com w'l. (f.i!51ll'aIV).

oJ

10.2' .

10'12 10'8

Tis

w. 8

Figura IV- DellSidade espec;iral do moddo EPP, nas
freqüêndas de 8, 40 e 200 MHI. O fator a é esc;olhido para

que iodos os gráÜc;os das funç.ôes densidades espec;irais esiejam na mesma esc;ala.

Ha.TI'iliak-Ne!5a.mi(HN)

Dissado e Hill (DH) desenvolvera.m uma densidade espectral para relaxação

d.ielétr.ica(RD) [21,22] a qual obteve su,cessona interpretaçãcl de vá.rios resultados de RD,

bem como na interpretação de dados de rela.:x:a.a;âomil.ffIlética nuclear [23,24]. O modelo

dinâmico [21,22,25] no qual a densidade espectral de DH é baseada, apresenta uma

distribuição de barreiras de potencial e a presença de movimento correla.cionado. A

distribuiçã.o é caracterizada. por um Íator n (O<n<l), onde n = O corresponde a um único
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tipo de barreira e n = 1 a maior d.istribuiçâ.o de barreiras permitida (,por exemplo, 1.J.Ill

amorfc:<).A correlação do movimento é caracterizada pelo fator m (O<m<l), !:lndem = 1

corresponde ao movimento não correlacionado e m = O õl.J:lmovimento perfeitamente

correlacionado.

As densidades espectrais de DH são difíceis de serem. calculadas, e devem ser

feitas numericamente [21,22]. E preferível tratar com funções al6"ébrlcasfenomenolótrlcas, se

d HN r '>6] . d . " d ' ." .possível, como a e L_ , que tem. mUltas as proprlea.a.a.es as a.eIl.Sla.aa.esespectraJ.s de

DH, porém são diferentes em.vários aspectos [27]. A densidade espectral de HN é dada por:

[ r- ~ 1]

. '> w.-T'lb.sen(5'?I:/";)

J (w r E 6) = ~ . sen E· arctan I ( ", ' .. -. I:Em\ r , '! I.1J ' () _ I
..1 + (w.r) ,cos(b''!I:/2)J

E

[ . ,5 ... ,2.51-];. 1+ 2.(w.r) .cos(5·?l:i2) + (w.r).J (5&)

1 •...- ,-.- - --- " .

w. 8

10" 1-······ .../ I"-.....- ""/ ..I ,.._._~ .
,~ "-

40 ""

L·..·..···~··~··_·..~··~o '"

10'3r .. , n··" .....•••••.. ~/ , .

......................... , .

I I I I I
10'12 I 1--1---1-10'8 10'4

TiS

Figun V- Desidade espe«tnl do modelo HN,
em funs-~o dll 1reqüêncill, pllrll ,) = 0.5 e E = 0.5.

onde 0<5<1 e E<5-1. Esta expressão se reduz a JBPp(w,r) quando E = 5 = 1. Não existe

uma relaçâ.o teórica entre os pa.râ.metros microscópicas m e n e os parâ.metros

fenomenolágicQS E e 5. :Eles podem ser relaciona.dos pelo aju~e do~ mesmo~ d.a.d.os
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, " " "" ~ 1 ~ A' ", "'d'experImentals, e lsto nos leva. a. rela.<~a.o:m = C e n = J. - ,) • e. SSlm, Ó 8 a meC1.la ela.

correla.çâ.,~ do movimento e (I produto ,5·e 6 a. mediãa ci.,~ espa.lha.mento das alt1.ll'as das

ba.rreiras de potencial. Vem.os que a funçã.o densiàade espectra.l depende de trás fa.tores

distintos, que sio e (fÍfrJ1'a 'VI), 8 (fifrJ1'a. VII) e W (fÍ!J1ll'a. V) .

I···_···'· ···~ _I........•.••.•• ._._......•_.__ .
I
I "-1I ... I I I ................................................ - .

I

0.1

~
~ ,-".- ..•.•......~

().; ~"'.

10"S 10'4
TiS

10.2 •.................

aJ

10'1 ~ r. 2

I ~ .
aJ I . " i..· - ·· · · .

~"'

IO'!~
LL-L.L

10'12

Fi!UB \t1- Densidade espednl do

modelo HN, em fUIlç.ão de e, Ila
freqüência de 40 MEz e 5 = 0.5

Fi!un VII- Densidade espect.ul do
modelo IDT, em fuç.ão de 5, Illl freqüêncill

de 40 MEz e é = 0.2

Os valores limites para. a.funçio são:

J { ~'2 í ~l5''1l:il 5 -(1-S')'HNlW,T,e,,-'} = .e·lsen TJJ'''' ,W , W''r« 1 (57)

J (. -5\ ') [ ,re.5''1l:11 -e·Ó -.11+e.ó)HN,W,'r,c, } = ~. sen •.~JJ ''r ,W \. , W''r» 1 (58)

A densida.de espectra.l HN' tem como ca.sos especiais a. densidade espectra.l

Cole-Cole (CC), pa.ra. e = 1, e a. densidade espectra.l Da.vidson-Cole (DC ),para. ó = 1.

(59\
\. ..•

(60)

rs -~1 rsenl'Jl . i

L ~ j Ll

A densida.de espectra.l CC 6 obtida da. equa..;ão 56, fa.zendo-se e = 1, a.SSIm:

1

-J
.. 'í

J {w'T5'1=':"
CC'· ' ' .. W

( ,5, W, 'r ,I

f) " 'Ó ',. ir \+ ,,·(w·r) 'COS(')'1I:1:21 +" ,.}.

que depende de w (fÍl)'J.I'a. VTTI) e 5 (f.itpL.-ra T>;:). OS limItes são:

J ( .-', •.• Ir lrs . r-ll 5 -(1-5)CC\w,r,b) = ". sen,.,. ·7·W· }, W"T« 1., , L ~ J J
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Jcc(w,r,5) = 2· rsen.fÕ;-7I:1Jl·r-5 .w-(1+5)L. L - J
, W-T» 1 (61)I

e o 'Va.lormá:cimo:

.•m c.x 1 r s en( 5· -71: 12 'l 1
~cc = w'll + C~S( '{'1l:/2)J

qua.ndo ( '~')'.
\_,O_}

10-e

.•/s
10-12

101

~ w. 8

/,,\/ ,I \I \
··I "," \/ /, \

/1/ \40 \

10.'I/lp--\~-
/ / \ 2>0 \ \

\

\
", \

oJ

Pi!Ura 'VIII- Deuid.de espechal do modelo CC,
em fur.yão da freqüência. com 5 = 0.5.

Vemos que esta.s curva.s são simétricas em relação a.o máximo, com inclinaçâo

+5 e -5 nas ref;tiões de baixa.s e a.ltas temperaturas, respecti'Vamente. A dependênc.ia. com a.

freqüência. ocorre em todas a.s resiões.

57

~Y'·::":-"~:"-·



Capí "tul o II

i

i

10-11

aJ

10-e

riS

Figura IX- Densidade espeehal do modelo CC.
err. funS-ão de Ó. para freqüheill de 40 MH:.
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.\., I" . ., ~ "" ,.'.,., .0.1 ir.,. ., r" ~

A a.enSIa.aa.eespeC1iraJ..L.J\.-6 OD1iIa.aa.a eq1.lal;a.o~O, Ia.Zena.O-se O = 1, a.SSIm:

e

J r·, 2 r ,; ')1 ri . ,·,21-~ (.~.,'
DC,W,7",!) = -. senlé.a.rcta.n',w'7" J' L T IW'7"1 ' ~.J)" , w ',' \, i I \,~ j

E sta. é uma. das densidades espectra.is que mais tem obtido sucesso na.

interpretação dos dados de relaxação ma6Il.ética. nuclear, em sólidos. Vemos que 5 = 1,

representa uma. situaçâ.o em que 5 = m = 1 e E = 1 - n # 1, o que implica. em movimento

não c.orrela.c.icma.d.o, mas com uma distribuiçã.o de energias de ativaçio e conseqüentemente

de uma d.istribuiçâ.o de tempos de correlaçâ.o. Vemos entâ.o, que a densidade espectra.l De

depende de W (fifJ1ll'a.X) e de é (fifJ1ll'aXI). Os limites desta função sã.o:

59

, W'7"« 1 (64)

J ( \ 2 [ [E' 71:] 1 -é -(l+é)DC\.w,7",E) = . sen T J -7" -w' I, W'7"» 1

m o.x

e o va.lor máximo, JDC (W,T, é), é sa.tisfeito para. a. condiçã.o:

(w -7").ta.n.(é' a.rctan{ w· 7"))= 1 (66)

(65)

V emos que a.s cu.r.ras sã.o assimétricas com relação ao máximo, com inclinação
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1 e -€ pa.ra a.lta.se ba.ixa.stemperatura.s, respectivamente. Na.re(rÍão de alta.s tempera.tums a.

t,

.. ·1

I
!

U.l

....

"'-...........•...
....,

,.,."

\ \ ··1

'--..LLi.J

,,-,-,-,-,-,-
1 I··· .

I
I

I

[= I

~~\. \O'~.'

.... ! \

I/e\ '"1// \"

~

14L~L_L
10"2 IO'a

Tis

Figura XI-Densidade espe«'ral do
modelo 00 em f~io de

f!:eqüên.cia = 4ü MH:

aJ

aJ

Figura X- Deuidade espec'ral do
modelo 00 em fUIt.~ão da f!:eqüêILcill.,t =ü.5.

função é mdependente da freqüência..

Método Grá.fico (MG)

Fina.lmente, vamos discutir 1.lm. procedimento desenvolvido por Danoso et. a.!.

(28), que permite determma.r a. densida.de espectraJ. e a. função de correla.ção a. pa.rtir da.s

medida.s da. ta.xa. de relaxa.ção spin-rede em função da. tempera.tura. e da. freqüência.. Este

procedimento se a.plica. quando existe um Único tempo de correlação (e não uma.

distribuição) e um único meca.nismo de rela.xa.çã.o.E sta. condição tem a. vanta.ffem de

distinf:r.Úr a. interação dipola.r de outra.s fontes extrmseca.s de relaxação e constituiQ

fundamento do método 6I'á.ficoa.lternativo desenvolvido por Ha.lstead et. a.l[29]

Substituímos a. dependência. exponenciaJ. da. função de correla.ção do modelo

BPP por uma. funçã.o f[}] , ou seja., esta.mos supondo que a. fl.ln.;ão de correla.ção de spin

depende somente do movimento de um da.donúcleo, que se a.justa.proporcionalmente com o

tempo T. A densida.de espectraJ. é proporciona.l à. transforma.da. de Fou.r:ler da. função de

correlação, equa.çã.o36, a.ssim:

J+ta [t"J(w) = C· _ta f :;:J .exp(i.w.t).dt -

r+ta= C· T • f(z) .exp(i . Q . z) .dz
,,_m

(67\\, I
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onde Q = w,t e z = !.Da. equa.ção 43 obtemos:
7"

-h :::".,I:f( z) . [C l' exp(i ' Q . z) + C2· exp(2 ·i.Q . z)] . dz (68)

Analisa.ndo os limites pa.ra. sra.ndes e pequenos va.lores de Q pa.ra. determina.r

a.s forma.s a.ssintóti~a.s da. densida.de espe~tra.l, J( w -+ (D) e J( w -+ O), obtem-se [28]:

a.)0 < < 1.

1 J+"~ ::: T . f( z ) . exp( i.O . z). dz1 -ao

b)O > > 1.

1 J+"~ ::: T' f( z = O). exp( i.Q . z). dz1 _••

(69)

(70)

Compa.rando a. equação 67 com 69 e 70 temos que nos limites Q < < 1 e

Q >> 1, o produto (T l' l' )-1 é a. densidade espectra.l J( w) dividida. por T.

E ste pro~edimento foi a.pli~a.do a.o estudo de relua.ção do 19F no condutor

superiônico Ko.~io.E,F 2,.2, , o qual exibe mínimos fortemente a.ssimétricos de Tl em função

do inverso da. temperatura. [30]. A tí~ulo ilustra.tivo, vamos repetir aqui esta. análise.

Para. 61'a.ficar TIl como função de Q precisa.mos primeiro a. enersia. de

a.tiva.ção, a. qua.l foi extra.ída. da. relrião onde ~orre o refJÍme de "motional n&1Towin~' : U=

00 K A . lhe b' .' ·T- 40000.34 eV = 4 O . sefJU1resco mos uma. tempera.tura. a.r ltrarla., o == -v:T K . e uma.

freqüência. de la.rmor Wo = 23.6 Anh, sra.fica.mos:

T 1 . T 1000 w . l'

l°lr . ( U I k ..•.•T) vs -,.,.-' lnTo e:x:p o u -----w . To o

onde:

1000 ln W,'" 1000 ln[ W ] + 1000-:-0-' --- = -U' - ~
wo''''o Wo

T 1 . l'
10fJ ••. _ •••..•• f TT I 1.. . '1' '\ == lOfJ

T1· e:z:p(Uík.T)

e:z:p(U/k.To)
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para as três freqüências de Larmor medidas, d.ão a mesma curva. Obtemos assim, as

se(fUintesexpressões assintóticas pa.ra a densidade espectral:

J(W):::7" w'T«l

J(w)::: 7",(w'7")-l.Of> W'7" :>:> 1

combina.ndo-as, temos:

J(w)::: C'7" \1.06 (71)
1 + (W'T)

A funçio de correlação f[*J, que é i~l a transformada. de Fourier de J(w),

pode asora ser avaliada numericamente, determina.ndo-se a const.nte C, pela. condiçio

f(t = O" = 1. O resultado é apresentado na. fim]", •. Xll.\ J ~-

:.~.:..: :.::..:.ç-!! •••• +
10-'~ • ...~

;.

'0+
'. \ II3PP I "'~

I
\ . \

I

\.\
1

à

\

'\1
/'

/ •...

BPP"
J._L-. I

2
3

(10 'lU 11 rllw r/w r,,1

Figun m- Gúfic;o oDudo pelo mé\odo de Donolo et.aL

para a amostra cl.e KOAEiO.SF 2.2 • c;omparacl.a c;om o modelo BPP.

li.a) RMN EM:CONDUTORES supmu6NICOS

Como vimos neste capítulo, o movimento a.tômico tem uma. fJ1'iLIldeinfluênci •. nos

processos de relaxação nuclear. Assim, a.técnica. de R:M:N é um poderoso instrumento para.
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o estudo do movimento iónico em condutores superiônicos. Nesta secção discutiremos quais

os pa.râ.metros que podem ser obtidos diretamente pela técnica de R:MN.

A mais importante propriedade dos condutores superiónicos, ao menos para.

aplicações, é a condutivida.de iônica De ((}), que pode ser expressa como (equação 41,

capítulo I):

63

(72)

onde N é o número de íons móveis contidos em um volume V, T é a temperatura, 11 é a

freqüência de saltos e 1 é a distância média de ca.da sa.lto. Se o número de íons condutores é

conhecido, então a medida. da. condutivida.de a uma certa temperatura, nos fornece o va.lor

de 1-,.12 e assim, somente podemos saber 11 se o meca.n.ismode sa.ltos for conhecido, a.ponto

de podermos conhecer a distância média de salto, 1.

A vanta6'em da. técnica de Rl\.1N é de podermos ter uma. estima.tiva. direta do valor

de 11. A razão é que os processos de relaxação de RMN são governa.dos pelas ta.xa.scom que

a.s intera.ções (dipolar, qua.dripolar, etc) flutuam, como vimos na. secção lI. 4. E sta.s

flutuações 6'era.lmente dependem de quanto tempo o núcleo perma.nece em um determinado

sítio, e não da. distâ.ncia.do salto executa.do.

Para processos termica.mente ativa.dos (que obedecem a. lei de Arrheníus, equação

51), a enersia. de a.tiva.ção E, para. o processo, e a. freqüência. de tenta.tiva. 110, podem ser

extraidos dos dados de rela.xa.ção masnética nuclear. Em um ca.so simples, de sa.ltos

discretos e pa.ra. sítios vizinhos, a. ener6'ía. de a.tivação e a freqüência de tenta.tiva., obtida.s

dos da.dos de condutívida.de e R:MN, são esperados terem os mesmos valores. Porém,

6'era.lmente, observa.m-se discrepa.ncias entre os valores obtidos desta.s dua.s técnica.s. Isto

não é estra.nL.O, pois a.stécnica.s são de natureza.s distinta.s, sendo a.técnica. de Rl\.1Nsensível

a informa.ções a nível microcópíco, enquanto que a. técnica de condutivida.de é mais

influenciada. por fatores macrocópícos. Por esta ra.zão, um movimento local pode ser

importante para. o processo de relaxação, porém não contribuirá. para a condução iônica do

material.
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desta. forma podemos conhecer T '
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IT.6.a) Ene~ia de Ativação

Provavelmente o prmcipal parâ.metro obtido pelas medidas de RlvIN, e a

energia de ativação do processo. Como discutido na secção anterior, esperamos sempre que

T 1 a: (7JI" no limite de baixas temperaturas (Wo' 7"c> > 1), onde r dependerá. da função

" r-r .E]termIcamente atIvado, teremos Ti a: e:x:pl~ ' e

através da mclinaçâ.o da reta na. refriâ.o de baixas

temperaturas, e a.ssim obter E, conhecendo-se a.forma da densidade espectral.

o estudo do tempo de relaxação T~ também fornece o valor da eners-ia.de ativaçâ.o

do processo. Como vimos, após o regime de rede ríS-ida.,observa-se um. res-ime de "motiona.l

narrowins-", em tal caso pode-se mostrar [31] que a taxa de relaxação spm-spin, T2, é

proporcional à. 7" c' Utilizando argumentos simples, Slichter (31], mostrou que:

-h = (5w?'7" c (13)

onde 8w é a la.raura. da liDha de ressonâ.n.c.iadevido a distribuiçâ.o do campo local dipolar.

64

Desde que 7" c ses-ue a lei de Arrh.enius,

mclinaçâ.o do lJl'á.ficomono-los-, T2 x ~ .

a energia de ativaçâ.o pode ser determinada da

Assim, o valor de E é obtido mais facilmente por

ll.6.b) Freaüência de Tentativas

Para obter-se a freqüência de tentativas pela técnica de R:MN, necessitamos

conhecer o valor da freqüência de saltos .,.,em uma. determinada temperatura, o que é mais

complexo do que se obter a energia de ativação. Geralmente podemos conhecer o valor de .,.

da. condição de mínimo de Ti como funçâ.o de l/T, que depende da função densidade

espectral. Porém s-eralmente atribui-se à. condição de mínimo .,.-l(TD'lin)·Wo = k, onde k é

uma constante da ordem de s-randeza da.unidade, e como Y{Tm.irJ= "'0' exp [1..-~ 1, temos
que:

[ -E ] ' (~4'.,.o . exp k. TD'lin.Wo = .K \ j )

e aSSIm podemos obter "'0' A freqüência de tentativas obtida por RMN para altfuns

compostos, apresentam s-randes discrepa.ncias dos valores obtidos por outros métodos8,

8 Espalhamenio Raman. conduiividade. ITC. eic.

64



Capí.'tul o TI

chamadas de anomalia. do prefator. J.L.Bjorkstam et.al [32] mostraram que muitas destas

anomalias se devem do fato de se assumir uma densidade espectral errada, o que levaria a.

uma cond.iç~o de mínimo eq111vocada,como assumir válida a equação 74 sem conhecer a.

forma da densidade espectral

ll.7) IMPUREZAS MAGNÉTICAS

As impurezas m~éticas, desempeDh.am um pa.pel fundamental para a.

compreens~o dos processos de rela.xa.ção nuclear em condutores superiõIÚcos, pois a.tá

mesmo em cristais Ilpuros" ( que seralmente apresenta.m dezena.s de ppm de impurezas

ma.snáticas) a. quantidade de impurezas é suficiente para modificar o comporta.mento das

curvas de T1 e T~ com a.temperatura.

Uma. das indica.ções de processo de relaxação por impurezas masnéticas, é um

mínimo em T~ (Fisum x.m) como podemos observarem toda.s a.snossas amostras, e muitos

outros exemplos. Este comportamento ocorre, porque a contribuição da relaxação por

impurezas m~ética.s na. resião de ba.ixas temperaturas é limitado pela. taxa. de saltos!. ,"e
que fa.z com que o encontro com uma impureza. m~ática. tenha. po~a. probabilidade de

ocoITer. Em alta.s tempera.turas, quando o átomo pode se encontrar vária.s vezes com as

impureza.s antes de relaxa.r, o fa.tor limite é o tempo "c que o átomo perma.nece pró:z:imoda

impureza.. HoSS et. a.l [33] demonstraril..m estes fatos, medindo a. relaxação do 19F em

amostras de PbF 2 dopada.s com impurezas, controlada.s, de Mn.. É ÍIl.teresante observar que

a. ressonâ.ncia do 201Pb não é a.fetada pela. presença da.s impurezas. A interpreta.ção deste

fa.to, é que as impureza.s só provém um meca.nismo de relaxa.ção efic.iente, se o núcleo puder

difun.di~se pa.ra suas pro:z:imida.des.Isto é um importante instrumento para. se verificar a.

espéc.iemóvel em um crista.l (IIma.sn.eticta.sSÍIl.fJlI).

65

65



Capí 'tul o II 66

\

\

\
\

\
\

\

\ \ a,~~
\ \ ,IP v

il~

1000
'"T

Figun xm- Duvio do c;ompodamell.io de "moiio.alll.ar::r:owing"
c.aundü pela p:r:eser.çllde irr.pu:r:eus illllgilétic.u.

Ás impurezas mõ(JUéticas ta.mbém causam outras alterações, como por

exemplo em Ti a baixas temperaturas ( àifusio de spin [34]) e a altas temperaturas [33].

Nio vamos nos estender neste problema, pois nio é objetivo desta dissertação

o estudo das influências de impurezas masnéticas nos tempos de rela:x:açio dos materiais.

Mesmo porque o único efeito observado foi um mínimo em T~ , desviando-se do

comportamento de 'imotion.al narrowiD.fI". Porém basta sabermos que estes desvios são

causados pelas impurezas masnéticas, sem nos aprofundarmos na discussio. Os artis-os

citados nesta secçio [33,34:] apresentam o problema de forma detalhado.

66



Capít;uloIT

REFERÊNCIAS

1) D.BrirJun.a.nn; Ma.g. Res. Rev. 1~ • 101 (1989).

2) C.P.Slichter; "PrincipIes of ma.(IIl.etic resona.nce" - Springer-Verla.g - Berlin _

(1978).

3) A.Abra.ga.m; IlThe principIes of nuclea.r ma.(IIl.etismll - O:z:ford University Press _

London - (1961).

4) V.M.S. Gil, C.F. G.E. Geraldes; l'R.essonâ.nc;ia. magnética. nuc;learll - Funda.çã.o

Caloustre Gulbenkia.m - Lisboa. - (1987).

5) L.La.ndau, E.Lifshitz; ''Mecâ.níca quâ..ntica." - Mir - Moscou - (1985).

6) Referência. 2 - ca.pítulo 2.

7) R.Shuma.c;her; ''lntroduction to ma.gnetic resona:nce" - Benjamin - (1970)

8) J.D.Ja.ckson; ''Eletrodinâ..mica. Clássica." - Guana.ba.ra Dois - Rio de Ja.neiro _

(1983)

9) N.Bloemberger, E.M.Purcell., R.V. Pound; Ph;ys.Rev. 73, 676 (19i8).

10) J.L.Bjorkstan, M.Villa.; Solid State Iomcs, 18/19. 117 (1986).

11) Referência 2 - capítulo 3.

12) Referência. 3 - capítulo Vllr.

13) W.Hayes e A.M.Stoneha.m; "Defects a:nd defect prosses in nonmetallic solids" _

J n," &,. N OU"' I. "" •.\ 'tulo 3. "l.l.ey ~ons -.I. ew ~orK - \..I.:::70;)} capl .

14) R.Kohlransch; Ann. Phys. (Leipzig), 12, 393 (1847).

15) P.M.Richa.rd.s; "Superiomc condudors" - ed. M.B.Salamon - Springer-Verla.g-

Berlin - (1979).

16) P.M.Richa.rd.s; Solid St. Comm. 25 , 1019 (1978).

17) S.Gla.sstone. K.J.Laid1er e H.Eyring; "The teory of rate processes" - Mc

Gra.m-Hill- New York - (1941).

18) K.Kanzma:nn; Rev. Mod. Phys. 1~. 12 (1942).

19) H.Deken; Phys. Lett. A 113 . 193 (1985).

20) C.Brot; Chem. Phys. Lett. ª. 319 (1969).

67

67



Capi"éul o TI

21) L.A.Dissa.do e R.M.Hill; Philos. MGfJ.B41 , 625 (19S0)., \ .

22) L.A.Dissa.do e R.1\1:.Hill; Na.ture 219 , 685 (1979).

23) R.M.Hill; J. Ma.ter. Sei. 16, 118 (1981).

24) R.M.Hill; J. Ma.ter. Sei. 11,3630 (1982).

25) A.L.Nga.i, A.K.Jonsc.her e C.T.White; Na.ture m, 185 (1979).

26) S.Ha.vrilia.k e S.Ne{fa.ni; J. Polym. Sei. eu ,99 (1966).

27) L.A.Dissa.do, R.R.Nisma.tullin e R.M.Hill; Adv. Chem. Ph.ys. 63,253 (1985).

28) J.P.Donoso, L.N.Oliveira., H.Pa.nepucci, A. Ca.ssa.n.ho e H.GUff6'en..heim; J. Phys.

C: Solid Sta.te Phys. 19 , 963 (1986).

29) T.K.Ha.lstea.d, K.Metca.lfe e T.C.Jones; J. MGfJ.Res. 41, 292 (1982).

30) J.P .Donoso, H.Pa.nepucc.i, A. Ca.ssa.nho e H. Gussenheim; Solid St. Comm. 48 ,

95 (1983).

31) Referência. 2 - ca.pítulo 5.

32) J.L.Bjorksta.n, J.Listerud e M.Villa.; Solid Sta.te lemcs 18/19 , 117 (1986).

33) R.D.HoSS, S.P.Vern.on e V.Ja.ccãrÍno; Phys. Rev. Lett. 39 , 481 (1977).

34) P.M.Ric.ha.rds; Phys. Rev. B18, 6358 (1978).

68



Capi 'tu/. o m

I
CAPITULO III

".

A TECNICA EXPERIMENTAL

Neste capítulo descreveremos os métodos de medidas dos tempos de

relaxação, o espectrêmetro de RMN pulsado, o ressonador e o encapsulamento das

a.m.ostras.

llI.l) TÉCNICAS DE MEDIDAS EM RMN

Existem dois tipos pr.incipais de experiências em RM:N. Uma. é rea.liza.da.no

espaço das freqüência.s, conhecida. como RMN-CW (onda. contínua.), e outra. no espa.ço dos

tempos, RMN pulsada.. A transforma..da. de F ourier rela..ciona.a..representação nestes dois

espaços. Assim, podemos rela..ciona.ro espÉlctro de uma. experiência.. CW com o sinal no

domínio dos tempos, FID ("Free Induction Deca..yll).

P ara. podermos entender estes dois tipos de experiência..s,va.mos ima.e-inar um
•.

sólido na presença.. de um ca..mpoma..snético estático Hok. Como vimos, secção ll.l, isto

quebra..a. de6'enerescência.de spin, desdobra.ndo-se em dois níveis (no caso de spin 1/2) com

eneI'8'ia.sdistintas, e com um "pp" entre os níveis (equaçio 5, capítulo II):

Isto fa..zcom que este sistema possa absorver ra.diação com enersia. ilJ'Ual à bE , ou seja., com

freqüência w = ~ = 'Y. Ho (esta ener8'ia está na faixa.. de rá.dio freqüência..). Porém, o

campo que atua.. sobre cada. spin não é exa.tamente Ho' devemos somar a. este campo, o

ca.mpo local em cada spin, que é devido as interaçães com os outros spins. Assim podemos

escrever:

bEi = -ty.h.(Ho + HJ (2)

69

onde H. é a.parte estática..do campo local e i representa cada. spin. Desta maneira. o sistema.1

irá absorver nas freqüências Wi= ,.,..(Ho + Hi),porém a intensidade de absorçã.o é diferente
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para c.ada.freqüência1.

A experiência de CW consiste em medir-se a diferença de potência que é

fOrIl.ecida.ao sistema, através da. rádio freqüência, e que retoma deste, em uma determinada

freqüência.. Desta. maneira, variando-se a freqüência é possível obter o espéctro de

j
1200

IIIP I.•. ,
' , " I

ji \ I : ,

I . J__ i : I'

'----r-; I.,\!. I
".' I

J,: I

I
I

i
II
I

I
,

!

1600

10

freqüência. do sistema. (fifJ1ll'i. I).

H o in CillS;

Figura 1- E-spéc;ho oDudo por RhIN~W. vanudo-se o c;ampo R .o

P ara. entendermos a. exper.iência. de R.M:Npulsa.da., é preferível pensa.rmos em

termos da. ma.!JD.etiza.çãoresulta.nte, ao invés de níveis de ener!.fia.. Vamos considera.r um

sistema. com 1023 spins (por exemplo 1 fJI'a.ma.de áSUa) na. presença. de um campo ma.gnático

está.tico. A tempera.tura. de zero a.bsoluto, todos os spins esta.ram no nível de menor enerfJia.,

ou seja., para.lelos com o campo externo. Porém, a. uma. temperatura. finita., T, a. ra.zã.o entre

a.s populações dos dois níveis á i!.fUa.la.o fator de Boltzma.n.n, exp [-~: ~"'londe p é o

momento ma.!JD.ético do núcleo. Para uma. exper.iência. de R.M:N a. tempera.tura. ambiente,

este fa.tor difere da. unida.de por 10-Sou 10-6, a.ssim a. maior pa.rte dos spins são distribuídos

a.lea.tor.ia.mente (pa.ralelo e a.nti-pa.ra.lelo a.o ca.mpo extemo) e cancelam seus efeitos. P orám,

1017 à. 1018 spins na. direção do ca.mpo não serão cancela.dos, e resulta.rão em u.ma.

ma.!JD.etiza.çâ.oma.crocópica efetiva., I\iI. Na. verdade esta. ma.!JD.etiza.çãonão está. na. direção do

.1. (1 IIÚmHO de lIúcieos que sent.em um dderm1ILldo ~lmpo Ri . depende do valor deste ~ampo. Este
número deve se distriDuir em torno de Ri = O. e vio a zero rapidamenh c.om o aumento de Ri'

10
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campo, porém podemos tomar a sua componente Mz' que é a. sua. principa.l componente.

Esta. ma~etização obedece as leis de Bloclt, equações 15, 16 e 17, ca.pítulo TI, que mostra.m

que esta. ma~etização está. precessionando em torno do ca.mpo externo (fifrll'a. TI), com a.

freqüência. de La.rm.or, 'Y. Ho·

H"

Figlln TI- Mllgnetiza~io pftçeuionando edomo de H .
o

Como vimos no capítulo lI, é mais conveniente trata.rmos este problema no

referencia.l ffira.nte, onde o vetar maffnetização M está. em repouso. Vimos ta.mbém que a.

aplica.ção de um campo de rá.dio freqüênc;Ía. (RF) no plano XY que tenha. freqüência. ifrUal a

freqüência. de La.rm.or, faz com que a masnetiza.ção M precessione em torno da. direção deste

ca.mpo de RF (fisura. TIl). Se a a.plicação deste campo de RF for por um tempo limita.do

(um pulso), temos que a. m~etiza.çâo irá. se desloca.r um. certo a.nsuJ.o B (pulso B) com
,.

relação a. direção z, sa.i:n.doda sua. condiçã.o de equilíbrio.

Zl

Pipn m- Milgndização preçessionando eniomo de Hef
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A técnlca de R1\{N pulsada consiste na aplicação de um pulso, ou uma

seqüência de pulsos, afim de tira.r a mõ(JUetização de sua posição de equilíbrio e medir a sua

relaxação de volta a.esta posição.

Daremos uma. descrição concreta. da. aplica.ção desta técnlca. O sistema está.

dentro de um imã e de uma bobina que serve tanto para. aplicarmos o ca.mpo de RF como

captarmos o sinal de resposta do sistema (fisura IV). O campo mõ(JUético está.tico faz com

que os momentos mõ(JUéticos dos núcleos se alinhem, fazendo com que a masnetizaçâo
"

aponte na. direção do ca.mpo. Após um pulso de 'li: /2 na direção XI temos que a
•.

ma.snetização, Mz' estará. na. direção -1" (fi(I'UI'D lIl). Esta masnetização irá. precessionar no
..•.

pla.no XY em tomo do ca.mpoma.gnético Ho Z, no referencial do laboratório, porém como a

freqüência de precessâo, W = ')'.Ho. depende do ca.mpo em cada spin e este campo local não

é i5Uõ1para todos. temos que haverá. uma perda de coerência da. mõ(JUetização no plano

Àl"', fazendo com que a masnetizaçâ.o resultante no plano XY decaia. a.zero.

Figura IV- Arranjo esqumá~~o de uma expenênGia
de RMN-pulslldll

Na. bobina. que tem se'l~e;yo perpenditular a.o ca.mpo estátito, a. precessio da

ma8D-etiza.çâoirá. induzir uma corrente alterna.da, com a. freqüência de La.1'mor, ques

proporcional ao seu módulo, em completa. a.nalo(rÍa com um 6'era.dor elétrico (nffUI'aVa).

Assim podemos estudar o decõÍmento da maffIlE!tizaçâo no plano XY. observando a

diferença de potencial na. saida. da bobina como função do tempo (fifJUI'aVb), que

fJeralmente tem como envalvente (linha. pontilhada.) a. função el:p [~J, e desta. maneira.

podemos obter o tempo de rela.xa.çãospin-5pm T".

12
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a)

t Sinal

tempo

bl

Pipn V- &) M&•.adiz.~ão pl'ec.ulioau.do ao ,Iaao d. boltia&.
b) Sinal iadu;tido na bobina (PID).

Além. de perder coerência. no plano XY, a. ma.fJUetiza.ção também tende a.

retomar a. sua. posição de equilíbrio, ou seja., a.m~etiza.ção Mz começa. a. crescer sequmdo
o r .1

a. equa.ção Mz(t) = Mz·{l-expliJ}. Este processo em sólidos é bem ma.is lento que o
descrito a.nteriormente.

111.2)SEQUÊNCIA DE PULSOS

Nossa.s experiência.s neste tra.balho consistiam em medir os tampos da

rela.xa.ção TI e T2. como :função da temperatura, e para. tanto utiliza.mos um espectrômetro

de RMN pulsada. (secção IU.a). As seqüência.s de pulsos utilizadas para. estas medidas

saram discutidas a sequir.

1I1.2.a.) L
A seqüência. ma.is simples é a de um pulso ~/2, a.pós o qual se obtem o FID.

r ,"1

Posteriormente se a.justa. uma função exp lTil pa.ra. a. sua. envoltória., afim de se calcula.r T2.,

como descrito na. secção anterior. Porém pa.ra. T2. loD.{fos2.,este método passa. a. ser limitado

pela. presença. da inom06eneida.de do campo ma.fJUético está.tico. Na. verdade o que se mede
=1=

a.pós um pulso de ~/2 é T 2. , que é dado por:
=1=

(T2.)-I= (T2.)-I_'Y.Llli (3)

,~ -! .
•. T 2 dI! ordem de gnnden de, ou menor, que 'Y. LiH.
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onde LlH é a inomoEfeneida.dedo campo masnético está.tico Ho. Assim lJ1landoT2 é pequeno,
:j:

temos T~ :::T~, porém para..T2loD{fos, este método n~o fornece o valor intrínseco do tempo

de rela:I:aç~o. Para se medir o verdadeiro T~ ( o valor em um campo perfeitamente

homoEfêneo) utiliza-se a seqüsncÍa de pulso chamada. de Spm-eco [1-3]. Nesta técnica., a.

seqüência. de pulso ?f /2 seEfUÍda.de um pulso ?f (fisuxa.VI) é usada. para. reverter a. defa.sasem

ca.usa.da.pela. inomoEfeneida.dedo ca.mpo está.tico, ma.s n~ aquela causa.da.pela. intera.ç~

dípola.r que é dependente do tempo. Consideremos o ca.so de spins n~o interasentes, na.

presença. de um campo masnético está.tico e inomoEfêneo. O pulso de ?f /2 coloca.rá. a.

ma.snetizaç~o Mz no plano XY, onde ela irá. defa.sar. A aplicação de um pulso ?f apos um
• I " , " , , , ,. _ ,

tempo 1', lra. reve1Íier o sentla.o a.e a.eIa.sasem, o que reSULtara.em uma. reIoca.llza.Ça.Oa.a

ma.snetizaç~o pa.ra.formar um eco após um tempo adicional 1". Se a.defa.saEfemfoi ori(IÍna.da.

da. inomolfeneida.de do ca.mpo, o qual se manteve constante durante todo o intervalo de

tempo '2. T, então o defasamento será. inteira.mente revertido pelo pulso ?f, e o eco terá. a.

mesma. a.mplitude má.:I:Íma que o FID onEfma.l Porém se a.lffum campo inomoEfêneo

dependente do tempo (como o campo local) estiver presente, nem toda. a.ma.6Iletizaç~o será.

recupera.da., e o eco terá. uma. amplitude má.xima menor que a. FID. Repetindo-se esta

seqüência. de pulsos para. diferentes valores de T e fizermos o fJ1'á.ficoda amplitude má.:I:Íma.

do eco como funç~o de 1', podemos determinar o verda.deiro valor de T2, sa.bendo-se que a.

li d ' . 1 ' [-2 ·1'1 [2 3Jamp tude o eco e proporcIona a. exp ~J ' .

lTlZ .".

(o) ~o

n13 2T
TIME

o :10

'"
T'I

~12,
,

/6PlN ECt-40
1 1

I~ c1~~'

(b) ~M' M~V~

~'~

Fipa VI-.) Seqaêuia 11:- 11:/2 (.pia el;o).

h) Evoluyio d. mll.gndiuyio tru~sveull.l.

III.2.b) 1:1

Utilizamos uma varia.ç~o da seqüência, r./2 - ?f/2. Nesta. seqüência o primeiro

pulso '1f/2, prepa.r~â:o, coloca. a. m.a.6D-etiz~â:o no pla.no XY. Após um. tem.po 7", a.plic.a.m.os

74

74



Capí t;ul o m

um outro pulso '1f /'2, monitor, que coloca. no plano XY o quanto de magnetiza.çâo foi

recuperada. na. direção Z. Assim, se fizermos o snfíco da. amplitude do FID a.pós o pulso

monitor como função de T f podemos calcula.r T1. Consideremos a.(fora.o ca.so limite, onde a.

75

seqüência. é uma quantida.de muito ffI'a.nde de pulsos '1f / '2 (fiffUTaVil), separados por

uma. distância. T. Depois de poucos pulsos, nâo é possível reconhecer um pulso como

preparação ou monitor, e atm(fe-se o estado estacionário onde a. amplitude do sinal após

cada.pulso é da.da.por [1]:

Mk:)=l-exp[i] (4)

Assim fa.zendo-se o (fI'á.ficoMkT) X T, podemos calcular T1.o

,1/'- I -'-

--

I,,. -

Pipa V'n- Se41iiêaGiade •• '.do esbc;ioaário (TI)'

A maneira de como os calculas de T 1 e T 2. eram feitos na prática, estão

ilustrados no Apêndice D.

IIl.3) ESPECTRÔMETRO

A fiffUTaVill ilustra. de fonna esquemática o espectrêmetro de RM:N pulsado.

Ele é constituído basicamente de um eletroimã, um 8'erador de rádio freqüência, um (ferador

e amplificador de pulsos, o ressonador e um receptor.

o eletroimã utilizado foi fra.bicado pela Varian, modelo V-1200 equipado com

uma fonte de alimentação V-1700.

O 8'erador de rádio freqüência, modelo 8640B da.Hewlet P a.c:ltard,foi utilizado

como fonte CW.
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A rádio freqüência. é amplifica.da e modulada. na forma. de pulsos por um

modula.dor Ma.tec, modelo 5100 equipa.do com os módulos S15A (O.S-25MHz) e 525A

(25-150MHz ).

A seqüência. de pulsos é envia.da para. a. bobina. de ndio freqüência., que

envolve a. amostra.. O sinal serado na. bobina., após cada. pulso, é amplificado e detecta.do em

um receptor da. Matec modelo 615.

F ina.lmente, utiliza.mos uma. unida.de de processa.mento de dados "Sipal

Avera.ser lida. Princeton Applied Resea.rch Corpora.tion, modelo 4002, com uma. resoluç&o de

5,us, onde eram realizada.s média.s, pa.ra. melhorar a. ra.z&osinal/ruído.

O ressona.dor de Rlv.tN utilizado em nosso estudo será. descrito na. próxima.

secção.

nI. 4) RESSONADOR DE BMN PARA ALTAS TEMPERATURAS:!

O ressona.dor é uma. das partes mais importantes de um espectrômetro de

RAiN. Ele determina. ba.sicamente a. sensibilidade do sistema. e como conseqüência. a

77

qualida.de dos resulta.dos obtidos. Em recente tra.balho [4], nás4 discutimos vá.rios parâm.etros

que são importantes para. se obter uma. boa. sensibilida.de no sistema.. F a.tores como a.

relação sinal-ruído, interva.lo de freqüência. de funcionamento, a.copla.mento do sistema.,

fator de qualidade, etc, estio deta.1hada.mente discutidos neste a.rtiso.

Apresentaremos, brevemente, nesta. secçio, o sistema. de a.quecimento da.

amostra. e os componentes utiliza.dos para. o a.copla.mento e direcionamento da. rádio

freqüência. do ressonador desenvolvido por nosso lfI'Ilpo de pesquisa..

nI. 4.a.) Sistema. de Aauecimento

Nosso sistema de a.quecimento opera. em uma. faixa. de tempera.tura. desde

3 Tempentuns maiores que 500 K.

4 J.P.Do.OSCi, 5.5ouio e A.Tu •• us.
s~R V Iç O D Êãiül:"1 O TE"'CA'Ei;(fõiüÇ\'Â~ç'" ~ .- - - -

I .. rrSICA
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temperatura. ambiente (300 K) a.té a.proxima.damente 630°C (900 K). Este interva.lo de

temperatura. é a.propria.dopara. o estudo de condutores superióIl.Ícospor R:MN.

FOLHA DE MICA

}.'

A

-

TUBO DE QUARTZO

CAMADA INFERIOR DE CIMENTO

-'~
BOBINA

~
FIOKANTAL
(RESIST~NCIA)

Figura IX- Detalhes do sis~ema de aquecimell.~o.

Em princípio existem três tipos básicos de sistema.s de a.quecimento pa.ra.

ressonadores de a.lta.stempera.tura.s. A diferença. principa.l entre estes sistema.s são:

1) No primeiro tipo, o sistema. de a.quecimento está. entorno da. amostra e dentro da.

bobina. de RF, isolada. termica.m.ente desta. [5-7]. Desta. forma. a. tempera.tura da bobina é

constante e próxima. da temperatura. ambiente. E sta. é a. smnde vanta.8'em deste sistema., o

aquecimento da. bobina. é muito prejudicial, pois altera. a.s ca.racterística.s desta, diminuindo

o fa.tor de qualida.de e desacopla.ndo o sistema.. Porém este sistema. a.presenta. a. sra.nde

desvanta.8'em de ter um. baixo fa.tor de preenchimento 5, pois sra.nde pa.rte do interior da.

bobina. será. ocupa.da.pelo sistema. de a.quecimento, iso1a.nte, etc. O fa.tor de preenchimento

está. diretamente relacionado com a.sensibilidade do resson.a.dor.

5 O fator de preenchimerdo é a relaCjio enhe o volume in~erao da bobina e o volume da amostra.
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2) Em um selfUD-dotipo, o sistema. de aquecimento está entorno tanto da amostra.

como da bobina. [8-1 O}. As vantaos-ens e desvantasens deste sistema sâo opostas as

discutidas acima.. Neste sistema. existe um Sa.nho no fa.tor de preenchimento bastante

apreciável, aumenta.ndo muito a amplitude do sinal. Porém o a.quecimento da bobina. fa.z

com que o ressonador perca a.qualida.de com o aumento da.tempera.tura..

3) O terceiro tipo foi publica.do recentemente [11]: a.bobma. (mantida resfria.da.)está

localiza.da.a.baixo do sistema. de a.quecimento e a a.mostra. é desloca.da.rapidamente entre o

forno (na fa.se de aquecimento) e a.bobina. (na fa.se de medidas), sem que a tempera.tura. da

amostra. varie a.precia.velmente, selfUD-doo autor.

Uma. discussâo ma.is deta.lhada.pode ser encontrada. na.refermcia 6.

A escolha. de um destes sistema.s depende muito da.s característica.s de cada.

experiência. e do espectrômetro utiliza.do. Em nosso ca.so em particular, optamos pelo

sesundo tipo, pois, entre outros motivos, tinhamos pouco espa.çoútil entre a.s peça.s polares

do imã e necessita.vamos de um bom fa.tor de preenchimento para. melhorar a nossa.rela.çâ:o

sinal-ruído.

I' I

ISOLANTE TERMICO ~/U, FONTEDE
TUBO 00 TERMOPAR ~IMENTA9ÃO

DMSOR
.•.

DEPOTENCIA

CAP ACITORES ~
VARIAVEIS

[J
..•.

/
CAPACITORES EXTRAS

Figura X- O reuo~ador de RMN para ahas Temper&\IlRs ..

O aquecimento da. amostra. é feita. por uma resistência. que envolve a bobma. e

a amostra. (fisura IX). A resistência. é coloca.da.perpendicu1a.rmente à. bobina. pa.ra.evitar a.o
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máximo o a.coplamento entre ela.s, o que a.carreta.ria.em uma queda do fa.tor de qualiàade da.

bobina. e um maior nível de ruído. Separa.ndc.a resistência da.bobina existem uma camada

de cimento e uma folha de mica. para o isolamento elétrico. A resistência. é fi:x:adacom uma

se!J1mdacamada de cimento. Todo este sistema é montado sobre um tubo de quartzo, no

qual se insere a amostra previamente selada (veja secçio lIT. 5). Os contatos da e:x:tremida.de

da.bobina. (A) e da. resistência (B) sio dei:x:adospara fora do cimento para. futuros contatos

(fi(Pll'a IX.). Este sistema fica isolado termicamente, dentro de uma caÍJ:a com isolante

térmico (fi~ X), cujas paredes são resfriadas por uma circulação de á.EJUapara não

aquecer as peças polares do eletroimã (fisura XIA). A fiEJUraXI mostra o sistema. de

aquecimento, que é a.lim.entado por uma fonte de conente contínua, que somente pode ser

aciona.da quando e:x:isteum fluxo de á.EJUaresfria.ndo a.spara.des do ressonador. E sie controle

é realizado por uma chave que é lipda. pela. pressão da.á.EJUa.(fisura XIB).

B-)Torneira

-- ~ H Alimeniofio
da. fonte

Chave

Esgoto

...,,
VA-)

lnador'~-:~;
c ._

Fonte

Figura XI- Sisiema de refrifen~ão e aiimel\ia~ão.

A a.mostra era. a.quecida. por aproximadamente 15 minutos, para que a

temperatura. esta.bilizar-se. Geralmente a.pós este tempo obtinha.mos uma. estabilidade em

temperatura melhor que 2 K, para altas temperaturas ()- 450 K) e de 1 K, para ba.i:x:as

temperaturas « 450 K). Obtivemos também. uma boa homolJ'eneidade espacial da

temperatura (FiEJUraxn). a aprOJ:ima.damente 800 K foi observado uma variação de 3 K na

relJ'iãoda.bobina..
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Figura XTI- Homogeneidade espacial da iempenhn.

nI.4.b) Rádio Freaüência.

Em nosso ressona.dor utiliza.mos a. bobina. tanto para. excita.r a. a.mostra. como

pa.ra.ca.pta.ro sinal proveniente da. mesma..

Um pulso de rá.dio freqüêntia. é envia.do pelo amplifica.dor, o qual pa.ssa.pelo

divisar de potência. e vai e::tcita.r a. amostra.. A amostra. depois de e::tcita.da.rela.::ta.

longitudinalmente para. uma. situação de ma.snetização zero no plano da. bobina., e a.ssim

induz um sina.l de rádio freqüência. na. bobina., e desta. volta. pa.ra.o divisor de potência, e

dividida. na.s porta.s A e B e fina.lmente o sinal é recepta.do na. porta. B (fifIU1'a.XIn).

O ca.pacitor variável 1 (CV 1) é utiliza.do para. mudar a. freqüência. de

ressonâ.n.cia. da. bobina.. O ca.pacitor variável 2 (CV 2) é utiliza.do para. IIca.sa.r"a.s

impedâ.n.cia.sdo ressona.dor com o sistema. exter.n.o(50 Q).

Para. va.ria.r a. freqüência. de ma.neira. a.preciável é necessá.rio colo~a.r

ca.pacitores em para.lelo a. CV 1 (pontos A e B), para. aumentar a. capa.citâ.n.tia.,pOISos

ca.pacitores va.riá.veis tem um intervalo de variação muito pequeno. Da. mesma. forma é

necessário colocar-se um ca.pa.citor em paralelo a.o CV 2 (pontos B e C) pois este sozinho

nio consegue "ca.sar" a.s impedâ.ncia.s.
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PORTA A

BOBINA

t9~.

"

PORTAB

DIVISORDE
PÚTENClA c

Figuza xm- Circuito de RF no rcssonado1"_

llI.5) ENCAPSULAMENTO DAS AMOSTRAS

As amostra.s utilizada.s neste tra.ba.lho, fora.m

1) Na.o·4YO.t.F 2-2-

2) Pbo.84Bio-u.F ~.14

3) Ko.4Bio.t.F2-2: 2% de PbFll

Estes monocrista.is fora.m crescidos pela. professora. doutora. Arlete Ca.ssa.nh.os

(MIT, USA) a. pa.rtir do material fu.ud.ído,utilizando o método de Bridgman e a. técnica de

refino horizontal [12]_

Âo trabalhar com alta.s tempera.tura.s devemos tomar cuidados especiais, para.

diminuir o efeito de o:cidação das amostra.s durante a.experiência., o que poderia influência.r

os resulta.dos obtidos. Por esta ra.zão enca.prolamos as amostra.s em vá.cuo (figura. XIV),e

procuramos tra.balhar com cristais de maior dimensão possíveL Assim evita.mos uma. srande

presença. de o:ci(rêniona a.tmosfera em que se encontra. o cristal e diminuímos a.área passível

de oxidação. A enca.psulação à. vá.cuo também é conveniente, pois estes cristais são um

pouco hisrosc:ópic:os_
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A-

/',
'rabo de ~árbo

B-

Fomo

/Bomba de ncao
••••

Pi,1tn XIV- Proc.euo de u.c.ap,.la~ão. a) amoda ao

tubo de:qllárho; b) .,aC1l0 + hmpe:rahra de:70°0;
ç) amodra lacada.
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/
CAPITULO IV

N

RESULTADOS E DISCUSSOES

Neste capítulo discutiremos os resultados experimentais. Estes dados foram

obtidos utilizando-se a técnica e os equipamentos descritos no capítulo lU, nas amostras :

Na amostra Na.o.4Yo.(,f~.2 foram feitas medidas dos tempos de relaxação do

19F em função da. temperatura (600 K à. 900 K) e da freqüência (20 MHz e 34 MHz). Nas

amostras PbO.8,.Bio.l,F~-1' e Ko.,.Bio.iF 2·2 : 2% PbF ~ medimos o tempo de relaxação T2

como função da temperatura (300 K à. 800 K), em um ciclo térmico de aquecimento e

resmamento, a.fim de determinarmos a enersia de formação de defeitos neste sistema.

Finalmente, mediu-se o tempo de rela.:z:açãoT1 em função da freqüência (11 :rvffiz, 20MHz e

34MHz), pa.ra.levantarmos a. dependência em freqüência da função densidade espectra.l, na

amostra Ko.4Bio.iF 2.2: 2% PbF 2·

A sequir apresentaremos e discutiremos os resultados obtidos em cada cristal.

E ste sistema é uma. solu.çâ.osólida. que tem dispenado srande a.tenção, devido

a. sua.s proprieda.des de condução [1] e também propriedades óticas [2] nos crista.is

estequiométricos dopa.dos. Esta solução sólida possui uma. estrutura. fluorita. com excesso de

a.nions. E sta. estrutura, porém, não é está.vel com o aumento da tempera.tura, ocorrendo

alsumas transições de fase:

- T < 623 K : Estrutura. fluorita.;

- 623 K < T < 803 K : Estrutura. hexa.fronal+ YF 3 ortorrombico;

- 803 K < T < 963 K : Estrutura. he:z:a.fronal+ Limite de solução sólida.;

- T :> 963 K : Estrutura fluorita.
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ca.pítulo I), a.tra.vés de descontinuida.des. Na. composição próxima. de nossa. a.mostra. a.s

tra.nsições são:

Em 588 X - Onde ocorre uma. mudança. no valor da condutivida.de e da. enersia. de

a.tiva.ção, que pa.ssa. de 0.06 eV (estrutura. fluorita.) pa.ra. 1.04 eV (estrutura. haDS'0na.l

Em 840 X - Ocorre uma. muda.nça. na. enel'8'ia.de a.tiva.ção, que pa.ssa.de 1.04 eV

(estrutura. hexa.sonal + YF 3) para. 5.32 eV (estrutura. hexa.lJ'Onal+ limite sol.sólida.s).

Em 1000 X - Ma.is uma. vez OCOITeuma. muda.nça. na. enersia. de a.tiva.ção que pa.ssa.

de 5.32 eV (estI'llt'lJI'a.hexa.sona.l+ limite soLsólida.s)pa.ra.0.3 eV (estrutura. fluorita.).

Os tempos de relaxa.ção spin-rede e spin-spin do 19F em função da.

tempera.t'lJI'a.neste sistema. são mostra.dos na. U8"lJI'a.I.

Va.mos discutir em primeiro lusar os resulta.dos de T2. Observamos um

comporta.mento típico de um sistema. onde e:z:Ísteum processo de difusão iônica.. A reSião de

600 X a.té 770 X a.presenta.um processo de "motiona.l na.rrowiD.8'1Ide onde podemos enra.ir

uma. enersia. de a.tivação de 0.10 :I: O.021eV. Esta. enel'8'ia.de a.tiva.ção é menor que a.

observa.da. por condutivida.de , 1.04 eV [lJ, na. reg-ião da. fa.se heXôSona.1+ YF 3 , ou seja,

reSião n da. usura. XIX ca.pítulo 1. Isto pa.rece indicar a. aistência. de movimentos

localiza.dos que não contribuem para. a.medida. de condutividade do ma.terial. Esta. mesma.

diferênça. de enersia., entre os valores determinados por condutivida.de e RMN, de 0.3 eV,

foi observada. por Y.Cha.bre e C.Berthier [3], na. fa.se fluorita. deste mesmo sistema., onde as

medida.s de RMN, no interva.lo de tempera.tura. 293 K à 570 X, indicaram uma. enel'{fiade

0.4 eV e a.sde condutivida.de 0.7 eV.

Na. reSião de a.pro:z:Íma.da.mente110 K os va.lores de T2 começam a. se

a.prox.lm.ardos valores de T1 . Este comportamento é coerente com o predito por vários

modelos de rela.xa.ção,como por exemplo o modelo BPP (secção n.S) que prediz Ti = T2 na.

reSião w· T < < 1. Na.resião de tempera.turas a.cima.de 110 K a. rela.xa.çãospin-spm começa

a. ser fortemente influencia.da. pela.s mtera.ções com a.s impureza.s ma.snética.s, que estão

1 Ver apêndice D.
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sempre presentes, em um nível de alsumas ppm, mesmo em amostras "puras". A mteraçã.o

hiperfina com o spm eletrônico da impureza ma!JI1.éticase torna o processo de relaxaçã.o

dominante, de forma que a curva de T~ pá.ra de crescer monotonica.mente, e começa a

diminuir até a.tiIl8"irum mínimo em aproximadamente 890 K. Nesta. reffião de alta.s

1.10 1.30 1.50 1.70

1000/T (K-j
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F'iKua 1- Tempos de relaxaCjão Tl e T2 da amoliza
NaO-4YO.1.F'2.·2.. As curvas não representam ajustes

teóricos, apenas as rdas de onde olttivemos as
ell.ergias de divayi o.
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temperatura.s a. taxa. de sa.ltos 'r-1 se a.proxima.da. freqüência. de La.rmor eletrônica. pa.ra. a.

impureza. ma.6D.stica..O rá.pido movimento dos núcleos de 19F B'era.um ca.mpo hiperfino Il.a.

faixa. de freqüência. de microondas, ca.pazes de provoca.r transições de spm eletrôIl.Íco. Como

foi indicado Il.Otra.balho de VemoIl. e Ja.carmo [4] é a. compoIl.ente dia.s-o:n.a.lAn que

intervem Il.esteprocesso de T~ (7"-1= 'Y. Azzf'h, no mínimo ).

Va.mos discutir a.s-0ra o comportamento da r ela.xa.çâo spin-rede (T1).

Observamos dos da.dos (fiB"lJI'aI) a existência. de três reB'iões : uma. mdependente da

:freqüência.(de 600 K à. 800 K), uma. oIl.dehá. uma. descontinuidade na. mclinaçâo ( ener6Ía

de a.tivação) e que parece ser fracamente dependente da. freqüência. (800 K à. 8Sa K), onde
rTI I l' I ,1, 'AI , I., I I "
.1.1 a.tlnB'eum va.l.ormlIl.lmO, e IlIl.a.JInenteuma. reB'la.Da.ep01S0.0 m1Il.lmo, ona.e a.evemos

espera.r uma independência. com a freqüência. (850 K à. 900 K).

1) A primeira re6Íão a.presenta. uma. ener6Ía. de a.tiva.ção a.pa.rente2de 0.64 :I:

0.04 eV. O va.lor obtido para. ener8'ia.de a.tivação é ba.sta.ute próximo do valor extraido por

T~ . Isto parece indica.r que Ti a: T r. , dentro do erro experimental. Nesta re8'ião observa.-se"'

uma independência de T1 com a freqüência. (wo)' que é um resulta.do que merece ser

discutido. E ste mesmo comportamento foi observado em outros cristais condutores iônícos,

como o LiAlSiO.• [5], Li2Ti307 [6] e La.F3[7].Follsta.edt e Richa.rds [5], realizaram medida.s

de rela.xa.ção spin-rede dos núcleos 7Li e 27Al (fiB"lJI'a.ll) e ambos mostraram-se

independentes da. freqüência em todo intervalo de temperatura. medido. porém, o modelo

proposto neste tra.ba.lho se a.plica. somente a.os ca.sos onde o movimento iôIl.Íco é

un.idimenciona.l, o que não é esperado para. a. estrutura. de nossa amostra, a.pesa.rde nenhum

estudo ter sido feito no sentido de determinar o ca.mi:nh.ode condução pa.ra este sistema..

Aa.lders et.a.l[7] mediram os tempos de relaxa.ção T1, Tjp 3e T2 como função

da.tempera.tura. e da.freqüência. Observou-se neste tra.ba.lho que o smal de RMN (FID) era

composto de dois decaimentos exponenciais. Um que decaia. ma.is rapida.mente, T2 curto e

outro ma.is 10Il.S'0.E stes sinais foram atribuídos a. dois sítio diferentes de fluor na estrutura..

~ Assumindo-se que Ti a: 7" c.

~ é O tempo de reiaxa~io sPln-rede no rdereIi.tl!l glIiUt.te, ou HJI, U plesen~a <10

campo de rádio freqüência.
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Figul:a II- Tempo de I:elaxa~ão Tido 11Ai e 1Li.
As curvas I:epl:esen~am ajus~es do modelo pI:OpOS~O

pOI: Follshedt e R~huds

Aa.ld.erset.a.l estendemm O modelo de G.A.Jaroszkiewicz e J.H.Stra.Il8'e [8] da.

rela:I:a.çãodo .19Fem La.F3 , incluindo neste a. interação com impureza.s masnética.s. Este

modelo modifica.do prediz (figura. lU) a.existêntÍa. de uma. reSião de baixa.s temperatura.s (T

< 250 K) onde Ti a.presenta. uma. dependência. de wo·s e tem valor consta.ut e, que é um

comportamento característico de processos domina.dos por difusão de spins. A mais altas

temperatura.s (250 K < T < 500 K) a.pa.receuma resião de independência. com a.freqüência..

Na.s proximidades do mínimo existe uma. terceira. resião onde T1volta. a. ser dependente da

freqüência..

E ste modelo requer a. existência. de dois sítios inequiva.lêntes na. estrutura. do

cristal Para o nosso cristal a.presença. da. fa.se i'"F 3 , que apesar de não ser isoestrutura.l ao

La.F3 , é ba.sta.ute semelhante est1'lltura.lmente [9] e a.presenta. também sítios inequiva.1entes

(fiffUI'a.IV). Estes fa.tos nos levaram a.tenta.r a.justarmos este modelo a.osda.dos obtidos.
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As curvas representam ajudes do modelo proposio

por Aalcien d.aL

Porém o ajuste do modelo de sítios inequÍvalentes é ba.sta.n.tecomplexo, pois necessita de

vários para.metros de difícil avaliação. Por esta ra.zão apena.s os aspéctos qualitativos do

modelo sera.m analisados. Ao menos qualitativamente nossos dados podem ser explicados

por este modelo, inclusive ia: se~a re8'ião que á dependente da freqüência apa.rece

:naturalmente deste modelo, sem a necessidade de se a.tribuir a. esta. re8'ião uma. outra. fase

da. amostra, que pelos resultados de condutivida.de só a.pareceria. em temperaturas mais

altas ( discutiremos a sequir). Porém existem vá.r.iosfatores que devemos levar em conta. a.o

discutirmos a.a.plicabilidade deste modelo aos nossos resultados. Não observamos, dentro da.

resolução do di8'italizador utilizado (Sps por canal), a presença de um sinal composto por

dois decaimentos exponenciais, entreta.n.to a componente ma.is curta pode ser tã.o rápida que

não podemos observá-la.. A re8'ião de alta.s temperaturas de T2 , onde há um desvio do
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comporta.mento de IImotiona.lna.rrowiD{fll,a.tribuído a.presença. de impureza.s magnética.s,
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seria. melhor intertreta.do por este modelo, como uma. muda.nça. no regime de condução,

onde a. freqüência. de saltos entre a.s dua.s subredes torna-se a.preciá.vel Porém quando isto

ocorre deveria.mos observa.r uma. descontinuida.de na. curva. de condutivida.de, o que não se

observa.. Ma.s pode-se argumentar que a. esta. tempera.tura. o sistema. já. poderia.esta.r em

outra. fa.se.

Na. verda.de, nos faltam elementos pa.ra. decidirmos sobre o a.ssunto.

Necessitariamos a.o menos de medida.s com a.mostras dopada.s, a.fim de se indentificar a

ori(J'em do desvio de comporta.mento de IImotiona.1narrowiD{f1lem T~ . Seria. desejá.vel

também medidas do tempo de rela.xação Tv , o f:tUa.la.presenta. um comportamento

ca.racterístico para. um sistema. que obedeça este modelo.

2) A selJUD.da.re(J'ião,de 800 K à. 850 K, apresenta. uma. muda.nça.na. ener(J'ia.de

a.tiva.ção, e o tempo de rela.xa.ção pa.race torna-se dependente da. freqüência, porém a.

diferênça entre os va.lores de cada. freqüência. estam dentro do erro experimental. O que

observa.mos é uma tendência. de todos os dados obtidos à 34.3 :MHz terem va.lores superiores

aos obtidos em 20.4MHz.O valor da. ener(J'ia de ativação extra.ido desta. re(J'ião é de

a.proximada.mente 1.02 eV, clara.mente maior que na. re(J'ião1 (0.65 eV). Como nesta. regiã.o

de temperatura. o processo de relaxa.ção spin-spm é dominado pela.s interações com

impurezas magnética.s, não observamos qualquer indicação de uma mudança. de

comporta.mento. E sta. mudança. de comportamento no tempo de relaxa.ção T1 , indica.

cla.ramente uma. muda.nça.nos meca.D.Ísmosde relaxação, provavelmente devido a. muda.nças

no processo de difusão iônica.. Próximo da temperatura onde começa. esta região (T :::800

K) observa.mos uma. transição de fase, que é acopan.hada.por uma. mudança. na. ener(J'ia.de

a.tiva.çã.oda. condutivida.de da. amostra., indo de 1.04 eV pa.ra.5.32 eV [1]. Acreditamos que a.
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ref.fião2 dos nossos resultados esteja associado a. esta mudança de fase. A diferença. entre as

temperaturas de tra.n.siçãc,obs~""Vadaspor nós (:::800 K) e de condutividade (:::::840 I\:), é

compreensível devido a sua dependencia com o excesso de a.n.ions,que não são if.fUa.lspara as

duas amostras, além dos cristais terem ori8'ens diferentes. Não foi possível explorarmos

muito esta. região, pois rá.pidamente ati~imos um mínimo em 850 K, ~ava.do pelo fato do

erro experimental ser bastante çande pois o espectrômetro está. no seu limite de medida de

T1 e a. relação sinal-ruído a esta. temperatura. é baixa., pois a bobina perde fator de

ffUalida.dee o ruído aumenta, com o aumento da temperatura.

3\1 A terceira re8'ião, 850 K à. 900 K, a.parentemente é independente daI

freqüência., como é de se espera.r pa.ra re8'iões de a.lta.stemperaturas (wo'r c < < 1). A en.e~ia.

de ativa.ção obtida 0.85 =*= 0.07 eV, é, dentro do erro experimental, a.proximadamente iffUal

a resião 2. De a.cordo com este resulta.do, da ener8Ía.de a.tivação abaixo e acima. do mínimo,

poderiamos considerar o mínimo como a.proxima.damente simétrico.

Qualita.tivamente observamos uma. a.n.a.lo8Ía.entre os comporlia.mentos de

RMN e con.dutivida.de. De nossos da.dos e os obtidos por Y.Cha.bre e C.Berthier [3], vemos

que a.o pa.ssa.r da. re8'ião fluorita. para. a. hexa.ffona.l+ YF 3 , observamos um a.umento na

ene~ia de a.tivação de 0.3 eV, o mesmo valor que se observa. por condutividad.e. Na.

tran.sição hexa8'ona.l+ YF 3 para hexa8'0nal + limite de soluções sólidas, observamos um

aumento na ener6'ia de ativação tanto por R.M:Ncomo por condutivida.de, sendo que a

variação desta. é bem maior na condutividade. Dos dados de RMN, aparentemente não se
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observa. nenhuma mudança. apreciá.vel da ener6'ia de ativação na. transição de fa.se da.

he:x:a.6'0na.1+ limite de soluções sólidas para. a estrutura. fluorita.. Porém isto não

corresponde a.os dados de condutivida.de, onde se observa. uma. forte muda.nça. na. enerfJÍa.de

a.tiva.ção nesta. transição. Esta. a.noma.lia.é ba.sta.nte discutida. por Y.Cha.bre e C.Berlihier ,

que a.rgumentaram sobre o domínio do movimento de sa.ltos entre a.sdua.s subredes de fluor

nos processos de relaxa.ção a. esta.s temperatura.s, enquanto que a. condução iôn.ica. era.

influencia.da pelo movimento na. subrede mais rápida.
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IV_2) O SISTEMA PbO.8,.Bio-u,Ft.-u,

Foi medido o tempo de relaxação spin-spin (T~) durante um ciclo térmico de

aquecimento e resfriamento em uma amostra que não sofreu nenhum tipo de tratamento

térmico depois de crescida. (fisura V).

Podemos separar a discusão em duas partes. Uma para altas temperaturas (

T > 513 K), onde observa.-se um desvio do comportamento de "motional narrowiI16'", e

outra para baixa.s temperatura.s (T < 513 K).

1) Altas temperaturas : Observamos que nesta refrião não existe uma. mudança. de

comporta.mento, nem dos valores, do tempo de relaxação, quando a. amostra está. sendo

a.quecida. ou resfriada. Esta re6Íão apresenta as ca.ra.cterítica.s típicas do processo de

relaxação dominado pelas interações com os spins eletrônicos das impurezas masnéticas

(sempre presentes nestes cristais) como foi discutido para. o caso do Nao·4Yo·J"~.2.

2) Baixas temperaturas : Nesta refrião observamos uma mudança na enerfria de

ativação, quando a amostra estava sendo resfriada. ou aquecida. Durante o aquecimento

foram feitas medidas do tempo de relaxação até uma. temperatura de 830 K. Depois a

amostra foi resfriada lentamente, e durante este processo mediu-se o tempo de relaxação,

que começou a diferir dos resultados obtidos no aquedmento, a partir de 425 K. A energia

de ativação obtida na fase de aquecimento é de 0.130 li: 0.016 e a obtida na fase de

resmamento 0.210eV * 0_018. Após um novo aquecimento os tempos de relaxação crescem

sefrUÍndo a curva de resfriamento. Os resultados para a enersia de ativação são bem

menores que o obtido por condutividade [10] 0.45 eV (fisura XXI capítulo I), o que ma.lS

uma vez pode indicar movimentos rá.pidos e localizados. Na técnica de condutividade não se

observou nenhum comportamento de variação da enersia de ativação com o ciclo térmico de

aquecimento e resfriamento. Porém nesta técnica a amostra deve ser aquecida. no momento

de se fazerem os contatos com os eletrodos, e assim as medidas são feitas em uma amostra

que já. foi aqueci da previamente. Outras medidas de RMN também observaram uma

mudança na enerfrla de ativaçâo durante um ciclo térmlcc •. Danoso et.al. [11] observaram
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este mesmo comportamento em medidas do tempo de rela:x:al;ão spin-spin do 19F na

amostra de Ko.-tBio.~2.2 . Foram obtidas enersias de ativação de O.17eV durante o

aquecimento e O.3eV no resfriamento. E sta diferença de enersia foi e:xplicaciaem termos da.

enersia. de formação de defeitos. Quando se produz o cristal, "c.oD.ffela.m-sellvá.rios defeitos

decorrentes de sua fabricação, assim a uma baixa temperatura haveram muitos mais

defeitos do que os serados termicamente, como no caso de amostras dopada.s com impureza.s

aliova.lentes. Neste caso a eneI'6'ia de ativação do processo corresponderá. a enersia da

barreira de potencial entre os sítios onde ocorrem os saltos (Li.Eb)' Porém se a amostra sofre

um tra.tamento térmico lento, de modo que os excessos de defeitos desapareçam, e assim,

como no caso de uma amostra não dopada a enersia de ativação do processo corresponderá.
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PbO•84 Bio.16 F2.16 :RMN 19F
103
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T (K)
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Figura V- RelaxaCfão spin-spi.u do PbO'64BiO'1E,F~1E,
durante um cic.lo térmic.o de aquecimento e resfriamerd,o.

As rebs não representam nenhum modelo. são apenas as curvas
de onde obUvemos as energias de atiVll~io.

a enerfJla da ban-eÍra mais a enersia de forma.ção pa.ra. os defeitos (~ b + ~ f)-

Entreta.nto, este a.rfPlmento não é válido no ca.so de compostos não estequiométricos, que
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possuem um s:rande número de defeitos em sua estru.tura, independente da temperatura,

que é muito maior do que o númerCtde defeitos que ven.ha.ma ser produzidos termicamente.

Além disto, a energia obtida para. LlEf = 0.13 eV, é muito baixa se comparada com a

energia de formação de defeitos normalmente encontradas (da ordem de alEfUIl-SeV, no PbF 2.

-1.07eV [12]).

Como foi discutido no capítulo I, os "clustersll tem uma grande influência nos

processo de condução iôD.Ícaem materiais não estequiométricos. A existência dos IIclusters"

facilita a condução iônica, diminuindo a ener8Ía necessária para. criação de defeitos, e

criando caminhos de condução com baixa energia de ativação. Estes IIclusters", como

também foi visto no capítulo I, apresentam uma. forte dependência com a história térmica

da amostra [13J. Uma amostra que sofreu, em sua fabricação, um choque térmico

("quenchedJl), ou outro processo, pode originar uma estrutura de IIclusterll que resulte em

uma energia de ativação menor para o processo de condução, do que aquele IIcluster' que

seria esperado quando a amostra está. em equilíbrio termodinâ.mico. Portanto uma amostra

que sofreu um processo de tratamento térmico de aquecimento e resmamento lento, pode

ter uma estrutura de IIcluster" diferente de uma amostra que não teve um trata.mento

térmico analoso. E sta. diferença de estrutura. dos "clusters" também é obseI'V'ada.com a.

dopa.sem do materia.l por um elemento que possua a.lta.polariza.bilidade. A.Ca.ssanho [14]

fez um estudo da.variação da. energia de ativação obtida dos dados de condutividade, pa.ra a

amostra de Ko.-tBio.,F2.2. dopa.da. com diferentes íons: Ba, Ca, Sr, Pb; que possuem

diferentes polarizabilidades : 2.1, 1.4, 0.6, 4.84; respectivamente (fi[J'Ul'aXI ca.pítulo I).

Vemos que as diferentes estru.tura.s dos "clusters", provocam variações na enersia. de

ativação do ma.terial da ordem de aproximadamente 0.05 - 0.06 eV, que é próxima dos

valores encontrados em nossas medidas 0.08", 0.03 eVe por Donoso et.a.l 0.12 eV.

Desta forma nos parece mais razoá.vel que esta diferença de estrutura dos

IIclustersJl, poderia ser uma explicação para a. diferença. de energia. de a.tivação obtidas do

tempo de relaxação T2 durante um ciclo térmico no composto PbO.8~io.u.F2.1(, , por nós

4 unidades uDihárias. p-l = L
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estuda.do e no composto Ko.~io.~ 2..2 estudado par Danoso et.aL

IV.3) O SISTEMA Ko-..Bio.t.F2r2: 2" PbF2,
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Um mesmo procedimento de medida de T2. , dentro de um ciclo térmica, foi

realizado afim de se obseI'V'a.:raltruma diferença entre os processos de aquecimento e

resfrlamento da. amostra (fisura VI). Também foi medida o tempo de relaxação spin-rede

(Ti) em função da.temperatura. e da.freqüência (filfUI'aVII)

Vamos discutir em primeira lu8'a.:ras resultadas de '1'2 . Podemos, como

fizemos na secção anterior, dividí-Io em duas pa.:rtes. Uma de altas temperatura.s

('1' > 480 li), temperaturas onde observa.-se um desvio do comportamento de "motional

na.rrawiD.lfIl,e outra de baixas temperaturas ('1' < 480 K).

Na. re8'ião de baixa.s temperatura.s não observa.mos nenhuma. muda.nça. na.

ene~ia de ativa.ção do cristal durante o ciclo de aquecimento e resfria.m.ento. Uma. amostra.

sem trata.mento térmica anterior, foi a.quecida.a.té uma tempera.tura. de 800 li, durante este

processa mediu-se a tempo de relaxação spin-spin ('1'2.). Depois resfriou-se a. amostra.

lenta.mente e nova.mente foram feita.s medidas de '1'2.. Esta. independência pode estar

relaciona.da. com o processa de crescimento da cristal, pais, como foi visto na. secção

anterior, um processo que ori6Íne uma estrutura. de "clusterll iqua.l a que o cristal teria.

quando está. em equilíbrio térmica, não deveria. apresenta.r muda.nça.s em sua. ener8'ia.de

a.tivação durante um cido térmico.

A ener6Ía de a.tivação obtida. desta. re6Íão é de 0.18 2: 0.02 eV. Esta ener6Ía. é

muito menor que a. obtida. por condutivida.de [14] 0.31 eV, como foi ve..-..ifica.do também na.s

outras amostras. Porém este va.lar é menor da que a obtido por RMN pa.:ra.o composto

Ko.~io.~F 2.2 , 0.29 eV no trabalho de A.ca.ssa.nh.os[14], e 0.3 na tra.ba.lho de Danoso et.a.l

[11]. Senda a. diferença entre as energia.s de a.tiva.ções da. amostra. dopa.da. (0.18 eV) e a.

amostra. pura. (0.29 - 0.30 eV) de a.proximadamente 0.12 - 0.11 eV. Esta. diferença. não é

c.ompa.rá.velc.om a.s diferença.s entre esta.s duas amostra.s obtida. por condutivida.de, ÃE =

0.02 - 0.03 eV [14], independentemente da. conc.entraçã.ode dapa8'em (entre 0.4% a.té 2%).

91



Capí t;ul o IV 98

900 700
T (K)
500 400 300

20.4 MHz

1~.00

o

c
o c:P

ooc9oo

o AQUECIMENTO

CJ RESFRIAMENTO

1.50 2.00 2.50 3.00

1000/T (K-)
3.50

Fipn VI- RelaxaCjão spia_pia cio X:O.4Bio.&F1.1: 2~ PàF1
dURllte um c.ic.lo téanic.o de llquec.imellto e resfriamellto.

A reta não representa nenhum modelo. é apenu a c.urva
ele onde obtivemos a energia ele ativa9ão.

Isto possivelmente indica uma 6I'ande variação no movimento local dos átomos, sem

entretanto afetar apreciavelmente a condutividade macroscópica.

Na. relJião de altas temperaturas, mais uma vez observamos o c.omportamento

típico do processo de relaxação spin-spin, dominado pela interação com os spins eletrônicos

das impurezas magnéticas, como foi discutido para os dois casos anteriores.

Discutiremos alJOra o comportamento da relaxação spin-rede (T1). Nas três

freqüências estudadas encontramos o mesmo comportamento assimétrico da curva em

relação ao seu mínimo. O tempo de relaxação Ti diminue com o õ1lmento da temperat1JIõ
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Figura VTI- Relaxa<jão spin-rede do PltO·64Bio·u.F~·1E.
nas freqüênc;ias de 11.71. 20.42 e 34.24 MHI. As rehs x.io
represent.am nenhum modelo. sio apenu as c;urvu de onde

olthvemos as energias de Ilhvll<jão.

em uma região onde existe uma dependência com a freqüência que é de aproxima.damente

wo.s, atin6'e um mínimo e vai para uma re6'ião, de altas temperaturas, onde não há

dependência ~om a freqÜ.ên~ia.A refP.ão de baixas temperaturas apresenta uma eneT6'iade

ativa.ção, da ordem de 0.08 - 0.06, muito menor do q'~e a obtida da re(fiã.::>de altas

tempera.turas e de T2, 0.18 :I: 0.03 eV. Parece haver uma dependência da eneT6'iade ativaçâo
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com a.freqüência., porém como o erro na.s medida.s na. freqüência. de 11.7:MHz são ff.I'a.ndes,e

a dispersão dos dados nas outras freqüência.s tam.bám sã.o a.preciá.veis, não podemos tirar

uma. conclusão se!JUI'a..O comportam.ento de a.ssimetria na.s cuvar de Ti , também foram

observados por A.Ca.ssa.nho [14] e Donoso et.a.L[l1) na. a.mostra. de Ko.~io.t.F 2.2 puro. É

mteresa.nte observar que nestes tra.ba.lhos citados, a.ssim como no nosso ca.so, a. ener[JÍa.de

a.tiva.ção obtida de T2 e da. re[JÍão de alta.s temperatura.s de Ti, são basta.nte próxima.s, o

que pode indicar que nesta relJ'iãotemos Ti a:: 7' c •

A sequir utilizaremos três funções densida.des espectra.is, descrita.s na. secção

n.s, na tenta.tiva. de ajusta.r uma curva. teórica. a.osnossos dados.

100

1) BPP

Em primeiro IUlJ'a.rvamos tentar a.justar o modelo BPP a.os nossos dados.

Utiliza.ndo-se a. função densidade espectra.l de BPP (secção n.S) e a. ener[JÍa.de a.tiva.ção

obtida. por T2 , podemos a.justar o modelo BPP para. reproduzir o mínimo da. freqüência.

central (20.42 MHz) (n!JUI'a.Vil!).

Deste a.juste podemos ver vários desvios do modelo BPP I que verifica.-se não

a.justa.r bem os dados de sistema.s complexos como é o caso dos sistemas ternárÍos não

estequiométricos. O primeiro desvio é devido a alta. a.ssimetria. da curva. ao contrário do

modelo BPP. Vemos também que este modelo não reproduz a. relJ'ião de mínimo. Nem o

va.lor de Ti no mínimo, nem a. tempera.tura. em que acOITem. Na relJ'ião de ba.ixas

temperatura.s a.dependência. em freqüência. e as ener[JÍa.sde a.tiva.çãosã.oba.sta.nte diferentes.

Como foi discutido na. secçã.oUS, estes desvios indicam que pode haver uma.

função de cOITela.çãodiferente da. BBP, ou ha.ver uma. distribuição de vários movimentos do

tipo de BPP.
•
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Fipa \o'III- Ajusie do modelo BBP aos dados
do KO.4Bio.6F2'2 : 2~ PhF2.0 ajusie foi ohiido pelo

mínimo da freqühcia cedral (20.42 MRz)

2) Método Gráfico

Atra.vés deste método podemos calcula.r a. funçã.o de correlação. a.omenos nos

limites de ba.ixas e alta.s tempera.turas.

Utiliza.ndo-se o método a.presentado na. secção lI.5, e a. energia. de a.tiva.ção

obtida. de T" , obtivemos o sriiico mostra.do na. fisura. IX.

Vemos que não conselfUÍmosum bom a.juste dos dados, quanto o esperado. Na.

figura. IX , os d.ados se a.presenta.m consta.ntes no início d.o ei:::o.x. como se prevê na teoria.,
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e depois começam a. aumentar linearmente, mas n~o o fa.zem em uma. única. ret ••..Cada.

freqüência. fornece uma. reta. diferente, o que representa. um sra.nde desvio do modelo.

Este métodCtfoi utilizado com sucesso para. o caso do Ko.~io.l,F ~.2 puro, como

foi mostrado na. secç~o lI.5. Isto nos mostra. a. sra.nde influência. que os IIclustersll tem nos

processos de conduç~o iômca em critais n~ estequiomãtricos, pois como já.foi mencion ••.do,

o pa.pel do chumbo na. amostra. Ko.~io-"F ~.~ 2% PbF ~ , é de modificar os IIdustersll

existentes, e como vemos, isto modifica o processo de conduç~o_

o método lJTá.f.icoá ba.stante 6'era.lpara. os casos em que temos um único tipo

de movimento iôníco, ou seja. caracterizado por um 'l.ÍIÚco1"c; Isto nos faz supor que nesta.
• , ", I f, I 1 '

a.m.ostra.e:nstem d01Sou malS 1npos a.emOVlmentoslOIl.lCOS,o que ceIÍiamenÍje.1.eVarla.a.uma

impossibilidade de a.justes por este método.

A sequir tenta.remos utilizar uma funç~o densidade espectral empírica que

reproduz uma. distribuiç~o de enersia.s de ativaç~o de movimentos MO correla.ciOIl.ados.
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Figura IX- MHodo gxáfico. Dados do Ko.4Bio.,F1.1 : 2~ PltF2 .

3" Davidson-Colel

Utilizando-se a função densidade espectral de DC (secçã.on.S) e a eneI'8'iade

ativa.çã.o obtida por T2 , podemos a.justa.r o modelo DC pa.ra reproduzir o mínimo da

freqüência central (20.42 MHz) (fi~ X).

Vemos que podemos obter um bom ajuste da forma da curva por este modelo.

Porém, não se reproduz a dependência em freqüência na re8'iã.ode baixas tempemturas,e
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nem as posições dos mínimos e seus valores. Podemos então concluir que o modelo

utilizado, que supoe uma distribuição de enerB'iasde ativação, também não é adequ.ado para

reproduzir os dados obtidos. Assim, possivelmente exista.m dois, ou mais, movimentos com

características próprias que contribuem para a modulação da. interação dipolar no sistema.

Isto também poderia explicar o fato de termos eneTfl'ia.sde a.tivação diferentes para cada

freqüência, pois se a dependência com a.freqüência de cada movimento for diferente, entã.o

a contribuição de ca.da uma delas para. a rela.:z:açãoserá. diferente em cada freqüência..

Assim, UI!l. mecanismo pode dominar para certas freqüências ou ser dominado em outras.

Existem uma. infinidade de composiçôes entre funções que correspondam a um

e a outro movimento, pode ser que até mesmo a. função densidade espectral dependa de

ambos os tempos de correlação do movimento e :não a.penas o produto ou soma de duas

funções de 7"1. 7"2, •.• 7"n separadamente. Assim, a. obtenção de uma função densidade

espectra.l neste ca.so se torna muito ma.is complexo do que no ca.so simples de haver um

único tipo de movimento ou uma. distribuição contínua.
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Figua x- Ajuie do modelo De aos dados
do KO.4BiO.,F2'2 : 2~ PhF2 .0 ajuste foi ohiido pelo

mínimo da freqüência cnbal (20.42 MEz)
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CONCLUSOES

Os cristais de estrutura. fluorita. tem desperta.do ba.sta.n.te a.tenção nos últimos

a.n.os, devido a.s suas possibilidades de a.plicações em dispositivos elétricos, como ta.mbém

em sistema.s laser, nos crista.is dopa.dos. Há. ta.mbém um interesse teórico nos estudos de

va.ria.ções do comportamento do sistema. em função da. não estequiometria. (x) do ma.teria.l.

O objetivo do nosso estudo foi de, a.tra.vés de me dida.s dos tempos de

rela.:x:ação nuclear, obter iIÚorma.ções sobre os processos de relaxa.ção e assim, se possível,

consequir informa.ções sobre os processos de condução iônica. no ma.teria.l

Em todos os sistema.s estuda.dos, observou-se a. presença. de impureza.s

ma.snética.s a. níveis de alffUD.sppm , o que é na.tural, nesta. faixa. de concentração, mesmo

em sistema.s ·'puros".

No sistema. Na.o.4Yo.t.F2.2 . observa.mos um comportamento a.típic.o na.

dependência. de Ti com a. freqüênc.ia.. A independênc.ia. de Ti c.om a. freqüânc.ia. propoe a.

existência. de dois sítios inequiva.lentes, onde o processo de c.ondução iônica. oc.ozre

preferencialmente em uma. da.s subredes, como proposto no modelo de Aa.lders. Outra

possibilidade seria. um proc.esso de c.ondução de baixa. dlmensionalida.de. Podemos obseITa.r

ta.mbém uma. re6ião onde ocorre uma. mudança. no c.omporta.mento de Ti, que pa.ssa. a.

depender da. freqüência. e muda. a. ene~ia. de a.tiva.ção. Esta. muda.nça. possivelmente está.

a.ssoc.ia.da.a. uma. transição de fa.se Na.YF 4 h.ex~onal + YF 3 ..• Na.YF 4 h.exa.60na.l + limite de

soluçã.o sólida..

No sistema. Pbo.s-tBio·1&F2.1(, observa.mos uma. muda.nça.na. ener6Ía. de a.tiva.ção

durante um ciclo térmic.o de a.quec.imento e resma.mento, que foi a.tribuída. à. mudanças na.

estrutura. do IIclusterll dura.nte o cresc.imento do c.rista.l Este mesmo comporta.mento foi

107

observa.do por Danoso et.a.L, e os valores obtidos em a.mbos os tra.ba.lhos sã.o da. mesma.

ordem de ~deza..

Finalmente o sistema. Ko.~io.(,F 2· 2 : 2% PbF 2 que a.presenta. uma. forte

a.ssimetria. no comportamento de Ti c.om a. tempera.tura., c.omo ta.mbém foi obseITa.do no
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sistema. Ko.4Bio.&f:1..:1. "puro" . Porém o método sráfico de Danoso et.a.L (secç~ n.S) que é

ba.sta.nte a-era.le deveria. ajusta.r os dados de qualquer sistema com somente um processo de

sa.lta, ou seja, um. único 'r c. ; n~ fomece u.m bom a.ju.stepara. os dados obtidos. A função

densidade espectra.l DC, que é equivalente a. uma. distribuição de enera-ía.sde a.tivação,

também não foi ca.pa.zde reproduzir os dadas. Isto nos levou a conclusão de um possível

processo com dois ou ma.is processos de saltos.

Como vemos vários a.spáctos ainda. estão em a.bert o, e seria. desejável que

houvesse uma. continuida.de deste tra.ba.lho. Como sujestão no sistema. Na.O.4Yo·(,F:1..2 ,

poderiamos fa.zer medidas de T2 em uma. a.mostra. dopa.da.com impureza.s ma.fJUética.s,para.

verifica.rmos se o desvio do comportamento de l'motiona.l na.rrowina-IIá rea.lmente devido a.s

impureza.s, ou se é devido a. existência. de sítios inequiva.lentes, cujo modelo ta.mbém prediz

um desvio deste tipo. Poderiamos também medir o tempo de relaxa.ção Tjp , que é ba.sta.nte

ca.racterístico para. sistema.s que obedecem este modelo.

P ara. o sistema. Pbo.s4Bio.u,F:1.·1(, seria. interessa.nte fa.zera.smedida.s de T 2 , em

um. ciclo térmico, em um crista.l que teI1ha. sofrido um choque térmico. Seria. também

interessa.nte a.medida. da. enera-ia.de forma.ção de defeitos por aJ.ffUIIl.a.técnica. a.propriada.

Finalmente uma continua.ção natura.l pa.ra. o estudo do comporta.mento de

Ko·4Bio.(,F :1.·2 : 2% PbF 2 , seria. a.tenta.tiva. de a.juste dos da.dos experimenta.is a.um modelo

com dois tempo s de correlação (a.princípio) , T 1e T:1. •
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APLICAÇÕES DE SUPEBIÔNICOS DE TIPO FLUOfu'"rA

Va.mos a.presenta.r neste a.pêndice, a.lfJUID.a.sa.plica.ções de compostos

superiônícos de estrutura. fluorita.. Outra.s a.plica.ções podem. ser encontra.da.s na. referência.

[1J.

A.1) JUmoclo Específico

Os condutores iônicos de estrutura. fluorita. tem sido utiliza.dos em eletrodos

íons-especíncos de fluor por vários anos [2]. Estes eletrodos permitem a. determina.ção

ana.lítica. de fluoretos em solução (fisura. l). Uma. solução padrão de íons de F- é coloca.da.

em. um. dos la.dos do cristal O outro la.do está. em. contato com uma. solução a. ser medida.. O

sistema. funciona. como uma. célula. de concentra.ção: A diferença. de potencial esta.belecida.

entre a.s soluções é proporciona.l a.o l08'a.rítimo da. ra..zão da.s concentra.ções.

Pa.ra. esta. a.plicação dua.s ca.ra.cterística.s são desejá.veis: O crista.l deve ser

insolúvel em líquidos e a. sua. condutivida.de deve ser a. maior possível. A prlmeJ.ra.

ca.racterística. é óbvia., visto que o crista.l esta.rá. em conta.to com o líquido. Uma. a.lta.

condutivida.de permite resposta.s rá.pida.s do sistema.. A resistência. do eletrodo deve ser

menor que lMO a. tempera.tura. ambiente.

FiguIll I- Eleirodo iôn-espeGuiGo pllIll ddermiuyão llulíiiGIl
de flUOI. 1) solll.~ão padrio. 2) amosha (soluljio) 3) crisial

4)eldrodo de refuênGill. 5) poienc.iÔmeiro.

109

109



A
APEllDICE

A.2) Detectar de Ga.ses

A exposição à um certo sãs redutor (O~, CO~, SO~ ) aumenta. marca.damente

a. condutivida.de de uma. célula. composta. de um filme de PbF ~ colocada. entre dois a.nodos

reativos (Bi) [3]. A fi6".1I'a.IImostra. a curva. resposta. da. célula. BilPbF ~IBi , como funçâ:o da

pressão pa.rcial de o:DlJânio. Esta. proprieda.de dos superiônicos do tipo fluorita é bastante

importa.nte para a.fabricação de sensores de lJases, sensíveis e ba.ra.tos.
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Figura TI- eU"a de ruposia da célula BiIP~F~IBi como fun~ão
da pressão de oxigênio.

A.3) Baterias de E1eh-olitos Sólidos

A cond,~tivida.de das fluoritas a tempera.t'lJ.ras ma.i'~res q'.le 200oC, tem a.

mesma ordem de sra.ndeza. que o sódlo P-a.l.umina. à tempera.tura. ambiente. Assim pode-se

confeccionar baterias com performances compa.ráveis. A escolha. dos materia.is para. o 3.nodo

e o cá.todo obvia.mente depende do eletrolito que está. sendo 1.ltilizado. Se queremos uma.

bateria com a.lta volta.lJem, á necessário usar um â.n.odo fortemente redutor, como o Lítio ou

Ma.snésio, e um cá.todo fortemente o%Ídante. Nesta.s condições os eletrolitos com melhores

performance não podem ser utiliza.dos, pois lIa.tacariamll quimica.mnete os eletrodos.

P orém. ~••não é necessá.no alta.s '70 lta.(rE!Il 5 , os eletrodos de a.lta.s performances
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b d C'· B' t (P' F KF P' 'n' 'r.' T"' .••• '..,. \ ~ ,.a.sea. os em .munoo e lsmu o \ o 2: , 00· '(S.DIO·25l' 2·25 , .t\.DlE 4 ) sa.o ezce.Len1ies

ma.teria.is pa.ra. eletrolitos. A ba.teria. primária. composta. de 'lID. eletrolito de KO.2sPbo. 7~ 1· 75

é um bom e:I:emplo [4]. O eletrodo positivo á o fluoreto de ca.rbono e o ne8'a.tivo Chumbo. A

volta.8'em de desca.r~ á 0.5V com a. corrente de 0.1 mA à 280oC.

Ba.teria.s secundá.ria.s utiliza.ndo o Pbo.?sBio. ~ 2.25 como eletrolito , que

funcionam. a. tempera.tura. a.mbiente, ta.m.bém tem mostra.dos bons resulta.dos, com u.ma.

volta.lJem de a.tá 1.25V.
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APÊNDICEB

CALCULO DAS CONCENTRAÇÕES DE DEFEITOS

Va.mos escolher como um sistema. típico o crista.l de cloreto de potá.ssio

contendo cloreto de estrôncio , onde N + é o número de molécula.s de I\:CI no crista.! e Ni

« <N + ) é o número de moléculas de SrC12. Os á.tomos de sr2+ são localiza.dos nos sítios

K+ (como na. fifr.lXa.llI, ca.pítulo I). Va.mos definir o esta.do pa.drão do sistema. o crista.l com

N+ + 2 -Ni sítios em ca.da subrede de a.IlÍons e cá.tions. Então, quando todos os sítios da.

S'l~brede de a.nions são ocupados por ,~ íon de cloro, a. subrede de cá.tions consiste em N +

íons de potá.ssio, Ni íons de estrontÍo e Ni sítios da. subrede va.ca.ntes. Ao cristal á permitido

ir do esta.do padrão para. o equilíbrio, suando assim ns defeitos Schottky. Também, existem

D.:k complexos impurezar-va.cância e ~ pares de va.câncias. Assumiremos que os íons de

impurezas e a.s va.câ.ncia.s isoladas estão distribuidas aleatoriamente, temos que em média

suas intera.ções são zero, como ta.mbém são zero as intera.ções de vacância.s isola.da.s e íons

de impureza.s com os pa.res de va.cância.s e os complexos va.cânciar-impureza. Existe,

entretanto, uma eneI'ffia livre de Gibbs média de lilJação, a.ssocia.da com cada pa.r e

complexo, denota.da. por IJ" e IJ\- , respectivamente. A eneI'ffÍa. total de liga.ção Él nn ·IJ" +r ..• r

Então, da. elJUõçâo 1, do ca.pítulo I temos que a. eneI'ffia livre de Gibbs pa.ra.

este cristal. á:

113

G = ns·Ss -D.:k-Sk -np-S'p + T·Se (E-i)

onde !.rs á a. enerlPa. livre de Gibbs necessá.ria. pa.ra. se criar ,~ defeito Schottky. Os IJIs e Se

tem o mesmo silJIlifica.do que na. eq'~a.ção 1 do ca.pítulo I.

A entropia. de confiffUNção (Se) do sistema é dado por k ln(P) [1], onde P é o

número de arranjos distintos pa.ra. uma confisuração especificado pela.s va.riá.veis

independentes ns ' np , !l:k' Ni e N+ - Para. calcularmos P primeiramente a.ITa.nja.remos os

complexos, depois os pares, e fina.lmente a.s vacâncias e íons.

Existem Z:k.(N-+. + 2.Ni + ns) ma.neiras de se colocar o primeiro complexoI

I1Ã subred.e de cá.tlons, ()nde Zk á o número de orlentações equiva.lentes do complexo. Para. o

11
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sefJUI1.dotomplexo e:x:ístem(N+ + 2 -Ni + n5 -2) posições para se tolotar um componente e

ZJ:.possibilidades para a outra componente, cada um dos sítios a ser ocupada por esta

componente tem uma probabilidade (N+ + 2.Ni + ns -2)/ (N+ + 2 -Ni + n5 ) de estar

vazio. Assim, o número de maneiras de se colocar o sefJUI1.docomplexo é:

Zk' (N + + 2 -Ni + ns

(N+ + 2.Ni + nJ

Analopmente, '::Jnúmero de maneiras de se tolotar o (j + 1) complexo é:

~.(N+ + 2-Ní + ns - 2.j)2 (B-3)

(N+ + 2.Ni + nJ

Assim o número total de maneiras distintas de se colota.r ~ c1::Jmplexosna

subrede de cations á:

114

( N+ + 2-Ni + ns - 2.j):2Ink·
(B-4 ). I

Colocaremos ~ora os np pares na rede. E:x:ístem Zp' (N+ + :2 .Ni + ns 

2 .nk) maneiras de se colocar o primeiro par no cristal, onde Zp á o número de orientações

equivalêntes para o par. A vatâ.ncia de cátion, do self'.mciopar, tem (N+ + 2.Ni + ns 

2.~ - 1) posições disponíveis para ocupar e Zp possibilidades para a vacântÍa de a.nion,

cada um dos sítios a. ser ocupado tem '.una probabilidade (N+ + 2.Ní + ns -1)/ (N+ +

2.Ni + ns) de estarva.zio. Assim o número de maneiras de se colocar o sefJUI1.dopar é:

Zp-(N+ + 2.Ni + ns - l).(N+ + 2.Ni + ns - 2.~ - 1)

(N+ + 2-ni + 11.s)

Similarmente o número de maneiras de se colocar o (j + 1) par á:

Z ·(N + 2·N. + n - 2·n. -j)-(N + 2-N. + n - J')p \ + 1 S -J:. + 1 S ;

(N + + 2 -ni + ns)

e o número de maneiras de se tolatar as IIp pares é:

114
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L.s - j) (B-7)
'LN. +- 1( N+ + 2-N i + ns - 2 -~ - j) (N+ +

np!

[1N+ +
n -1p

X[J. --

E ainda sobram N+ + 2.Ni + ns - 2.~ - np sítios de cá.tions na. rede e N+

+ 2 ·N. + n - n sítios de aníons para aITanjarmos os íons de impureza.s isola.dos, a.s1 s p

va.c.â.n.c.ía.sisoladas e os íons de K+ e Cl-. O número de ma.neíra.sdistinta.s de se fa.zer isto é:

(Nt + 2-N i + n 5 - 2 -~ - np )! -(N+ + 2· N i + ns - np)!
(N+"! - I N. - nkl! -(N. + n. - n.•. -n_)! .(N+ + 2-N.l!-(n -n ;\!'. J \ 1 ~J, 1 4 ••• P J. 1J ,5 P

(B-8\,. )

Assim, .;) número de a.rra.njos distintos pa.ra .J sistema., P, é da.do pela.

multíplica.ção das equações B-4, B-7 e B-8, l0lr0 P é dado por:

~-1

1'N + 2· N. + n. _ 2. j)2[N+ +

Zk

+ n, ]"" 1]
P= 2·N.

,+ 1 4

I
1 nk-

. r

Zp

] np .L N+ +

2· N.+ ns1
~-1

1]
( N+ + 2.Ni + Il.s - 2.~ - j) (N+ + 2 -Ni + Il.s - j)

~!

(B-9)

Utiliza.ndo-se a. a.proximação de StirlíIl.lf [lJ: 1n(a.!)= a.-m( a.)- a. pa.ra

ca.lcular ln(P) e fazendo a.apro::cima.çâode a1.leN = N, +:2 -N. + n é muito maior q1~eN.,
, .;- 1 li 1

Il." n., e n , temos que:4 -x p
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(N. +, 1
l'R 10\
\~- J

nk ·N
nk)·(Ni + ns (B-ll)

n .N ]a(~p)) = -ln[Z . (N. + n: n k n p ) . ( n s n p)p . 1P
(B-12)

Pa.ra. se determinar a. confilJUI'il'çãode equilíbrio devemos minimizar a. eneI'fJia.livre

de Gibbs com respeito a.varia.ções na.s concentrações de defeitos, a.ssimtemos:

._ [ a(~p) '] [ a(~p,,]bG = O = -1Jk - k . T . k ' .5~ + -1Js - k . T . s " . óns +

+ r k T 8(1n(P))1 <" (B 13'1-1J - .. J . on -1 )L P ó'np P

como a.svariações em 5~, 5ns e ónp são independentes temos:

n k . N [ lJ k]. , - ZK."'xp --
(N i - nk)· ( N i + n s - nk - np) - - k . T

(B-14)

(B-1S)

n ·N [ 6' ]p ) = Z ·exp -_PP k·T

podemos também escrever a.s equações ac.ima.em função das frações molares:

(B-16)

(B-l1)

[-5s]xa, Xc = exp k . T (B-la)

(B-19)

onde ::: , x , "L, X e c são a.s frações molares de va.cância. de a.nion isolada, va.cância. dea. c -x. P

cá.tioll. isolada., complexo impureza.-vacâ.ncia, pares de vacâ.ncia.s e íons de lmpureza.,

respectivamente, que são d..efinida.s como:
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(Il.s - Il.p)

:%:0. = N (B-20\,. I

117

(Ni + Il.s - Il.k - Il.p)

Xc = N

Il.k

Xx = rr (B-22)
Il.p

:%:p = ---rr (B-23)
N. 1 . ,

C = ~ (B-24)

(B-21)

REFERÊNCIAS

117



"
APEHDICE

APÊNDICE C

MATRIZ DENSIDADE

A evolução temporal da matriz densidade q do sistema S é dada pela

equação: [1]

118

onde 3= dlb + J((t) sendo J((t) 1Jmaperturbaçio aleatória.

o valor médio de um operador de spin Q é dado por: [1]

< Q > = Tr{ q( t) .Q} (C - 2)

Para calcularmos os tempos de rel~ação nuclear, fferaJ.menteresolvemos uma

equação a.naloffaa equação C-i, utiliza.ndo-se 1lma série de a.proxima.ções.

Consideremos a sequinte tranformação:
:I:

q = exp(i. J( .t) q exp(-i· J( .t)
:I:

J((t) = exp(i. J( .t) J((t) exp(-i· ~.t)

Neste caso a equação C - 1se transforma em.:
:I:

1 dq :I:

-. ~t = -{d\i(t'),q]1 a. . ,
:I:

e expa.ndindo q em sesunda. ordem, obtemos;

(C-3)

:I: ri::I: :I:

q(t) = q (O)-i'J~ (~(t),q (O)] dt'

Je Je' :I: :I: :I:- o dt' o dt"· [~(t'),[ ~(t"),q (O)]] (C-4)
=I: * *

Rea.liza.ndo-se al!JUID.asaproxímações e substituindo-se q (t) por q (t) - q o '

temos [2]:
~

~~ = - J: d'T . [~(t),[ ~(t

onde r = t - ti.

118
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APÊNDICE D

MEDIDAS E ERROS

Neste a.pêndice mostra.remos o processo de obtençâo dos "Valores de Ti e T1

com a.s seqüência.s de pulsos descrita.s na. secçâo ill.2.

D.!) Ts

Obtivemos os va.lores de T~ por dois processos, dependendo do seu va.lor. Pa.ra.

va.lores de T 2 pequenos ( menores que 150 ps) foi ma.is conveniente obtermos o seu va.lor

direta.mente da. envolvente do FID. Escolhíamos vários pontos da. envolt6I'Ía. do FID (filf'll'a.

I) e depois coloca.vamos os va.lores de tensão em funçâo do tempo, pa.ra. estes pontos, em um

61'áfico mono-los (filf'll'a. ll). Pa.ra. tempos lonsos utilizamos a. seqüência. de pulsos spin-eco

descrita. na. secçâo Ill.2. ObtiDh.a.mos a. tensão da. a.mplitude maxima. do eco pa.ra. cada. va.lor

de ·r (separa.ção entre os pulsos), e fa.zia.mos um 61'áfico mono-lo!J da. tensão do má::cimo Xr

. Ta.nto neste srá.:fico, como no anterior obtiDh.a.mos um a.juste da. exponencial pelo método

de mínimos qua.dra.dos, e a.ssim obtiDh.a.mos T2 sa.bendo-se que a. exponencia.l pa.ra. o FID é

[-t 1 [ -t]da.da.por: exp ~J e do eco: exp 2.T2·

O erro de T2 foi obtido pelo desvio médio quadrático dos pontos. Pois como

I~
..'

F'ipn n- A(\) x i.
gráfico hino-logo

D.6

~II\~t· F

\ 1\ ~ fH
l/I J.VVV\;VvVv

li' ' c~ ~c <

! '
-1.0 i .

IJ 16 :0 T!J 100
t

F'ipn I - Sinal após um pulso
de 1(/2 (F'ID).

-o.S

podemos ver (fi!JUra.ll) em todos os ca.sos o erro da. medida. era. menor q'.le a. disperssâo dos

da.dos experimentais.
/.01
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D.2) T1

Obtivemos os valores de Ti com a seqÜência de p1.1lsosde estado estacionário,

como descrito na. secçlo ill.2. Mediamos a tensão de sempre em um determinado ponto do

FID, escoJh.idoarbitra.ria.mente, em vária.s seq1lância.onde varia.vamos o va.lor de T, tempo

entre os pulsos (fisura. III). Começava.mos a.s medida.s pelo tempo T ma.is curto, e ia.mos

a.umentando-o até que a. tensão de um determinado ponto (o mesmo em todos os T) não

aumenta.-se mais com o aumento de To Esta. a.mplitude má.xima. á o valor de equilíbrio da.

mafJIletiza.ção (Mo). Então fa.ziamos um !JriWco mono-lofI da [TeIl.São - TeIl.São de

saturação(M,Jl X T. Fa.zíamos 1.1ID.aj1~steexponencial pelo método de mínimos qua.dra.dos,

que, como vimos, deve ser proporcional à. exp [ ;J ' e assim obtínhamos Ti.
Assim como em T2 , o erro da medida era. bem menor que a. disperssão dos

dados. Obtivemos o erro pelo desvio médio q1J.a.drá.tico.

121

1.0

-1.0t

Fi!1ln m - Dois PIDs depois da seqih~ia de pulsos
de eshdo eshGionário. O ~empo en~re os pulsos (T) é

maior pua o primeiro FID.

D.3) ENERGIA DE ATIVAÇÃO

50
t

75 100

A medida de enersia. de ativação, foi feita a.trvés dos pontos (P~ constituiam a.

I'efIião de comportamento eIponencial dos tempos de relaxação com o inverso da.

tempera.t1lra. Com estes pontos a.justa.va.mosuma e:x:ponencia.l,pelo método de mínimos

quadrados e obtinha.mos o valor de E, assumindo T1 a: exp [b]
O erra da ene~ia de ativação foi obtido pelo desvio médio quad...~tico, quando
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a. dlsperssão dos dados era. maior que os erros em ca.da.medida.. Ca.so contrá.rio obtínhamos

a. reta. de máxima. inclinação e de mínima. inclinação, e a. partir de se'~ valor médio

a.cha.vamos o erro. Observa.mos que em certa.s re6Íões Q erro era. a.proxima.damente

consta.nte, a.ssim ca.lc,J.l.a.mosa.penas o erro de a.lguns pontos, e a.tribuímos a. todos desta.

reEfião.

OBS - Pa.ra. a. medida.s do desvio médio qua.drá.tico, utilizamos um prosrama. feito

pela.Ya.ra.Goba.to. Aproveito a.oca.siãopa.ra.a.sra.dece-lá..
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