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R E S U M O

A montagem de um sistema que permite a detecção de modulação no coefi

ciente de absorção ótica. devido ao campo elétrico aplicado. foi concluída. A

máxima sensibilidade atingida foi de

primento de onda.de 3 nrn.

ÕK -6 ~
~ = 1.5 x 10 com resoluçao. em com -

a. -
O efeito Stark de 2. ordem. na frequencia dupla da do campo eletrico a-

plicado foi medido para o centro F em KCl e KBr e comparado com previsões teór!

caso Os valores obtidos para o KCl coincidem com os de Chiarotti. o que confir-

ma o bom funcionamento do sistema. e diferem dos valores calculados teóricamen-

te. Essa diferença é atribuida à correção do campo local.

Os valores obtidos experimentalmente para a variação relativa do coefi -

ciente de absorção foram:

para KCl:
6K-

K

6K -5
para KBr: ~ = 2.65 x 10
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A B S T R A C T

The assembly of a system which allows the detect10n of modulation in the

coeficient of optical absorpt1on, due to the apllied electrical f1eld. was co~

6K -6
pleted. The maximum sens1t1vity achieved was ~ = 1.5 x 10 with resolut1on.

in wave length,of 3 nm.

The Stark effect of second order, in the frequency twice as that of the

appl1ed electrical field was measured for the center F 1n KCl and KBr and comp~

red with theoret1cal previsions. The values obtained for KCl coincide w1th

those of Ch1arottits, which confirms the good funct10ning of the system, and

differ from the values calculated theoretically. This d1fference 15 ascr1bed to

the correction of the local field.

Tha values obtained experimantally for the relativa variation of the coa

ficiant of absorption wara:

AK = -5

for KCl: ---K- = 2,93 x 10

AK -5
for K8r: ~ = 2,85 x 10
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C A P t T U L O I. I N T R O O U ç Ã O

1.1. - A IMPORTANCIA DO ESTUDO DE DEFEITOS E IMPUREZAS EM CRISTAIS.

Aos defeitos e impurezas da rêde damos o nome geral de imperfeições dos

cristais.

Uma imperfeição é qualquer desvio ou diferença que a rêde cristalina a

presenta em relação à uma estrutura ou rêda perfeitamente regular.

Todos 09 cristais reais são. em maior ou menor grau. imperfeitos em al

gum aspécto. porém a natureza das imperfeições tem podido ser melhor explicada

em alguns tipos de sólidos que em outros. É assim que uma grande parte do tra

balho realisado neste campo se refere aos halogenetos alcalinos. halogenetos

de prata. germanio. silIcio. cobre e estanho •

Os problemas relacionados com as imperfeições constituem um dos temas

de investigação mais importantes da FIsica do Estado Sólido. Este fato pode

ser explicado pela observação de que um bom número de importantes propriedades

dos sólidos são determinadas mais pela natureza das imperfeições do que pela

natureza do próprio cristal. que atua simplesmente como um veIculo de imperfe!

ções. Assim. por exemplo, a condutividade dos semi-condutores pode depender i~

teiramente de pequenos traços de impurezas químicas. A cor de muitos cristais

é devida a imperfeições. Sua luminescência está quase sempre ligada à presença

de impurezas. A difusão nos sólidos pode ser acelerada enormemente pela prese~

ça de defeitos da rêde ou impurezas. As propriedades mecânicas e plásticas dos

sólidos são controladas geralmente por deslocações, que representam um tipo es

pecial de defeitos.

1.2 - CENTROS DE COR.

Os cristais puros de halogenetos alcalinos sao transparentes a região
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visível do espectro. Esta transparencia persiste inclusive ã temperaturas eli

vadas, em que se produz uma concentraçâo substancial de vacancias em equil! -

brio, desde que nio haja decomposição química.

Existem d1vers~s formas de colorir os cristais. Uma dalas consiste ne

introdução de diversas impurezas químicas, tais como ions da elementos de

transição, com n!veis energéticos excitados separados do estado J fundamentel

por uma frequância ótica. Isto significa que os 10ns cujos sais são normelme~

te coloridos pOdem. por sua vez. colorir os cristais da halogenetos alcalinos.

Se sabe também, desde há cerca de cem anos, que é poss{val colorir os

cristais introduzindo um exceS50 estaqu1ométrico do cation. por exemplo aqu~

cendo o cristal em presença de vapor de metal alca11no e. em seguida. asfrian

do rapidamente.

Assim. quando um cristal de cloreto de sódio é aquecido em presença da

vapor de sódio ele toma uma cor amarelada, o cloreto de potássio. aquecido em

presença de vapor de potássio toma uma cor violácea. atá uma profundidade que

pode ser grande se a pressão do vapor é suficiente e a temperatura elevada.

Também é possível colorir e Obscurecer os cristais por outros métodos.

teia como a irradiação por raios X e raios gama. bombardeio eletrônico. assim

como eletról1se.

Quando um cristal é colorido desse modo. se diz que possue ·centros de

corNO Estes centros são imperfeições da rêde que absorvem luz ••.........

A absorção dos centros de cor ,8: observada como bandas de

bastante grande. em contraste com as linhas do espectro atômico.

empUtuda

Vários modelos têm sido propostos para as configurações iônicas e ele-

trônica das imperfeições responsáveis por essas bandas.

Estudos típiCOS que têm sido usados pera verificar ou regeitar esses

modelos incluem a absorção ótica. dicroismo. ressonancia de apin do eletron



(ESR). dupla ressonancia eletrônica e nuclear (ENOOR). luminescencia e
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perdas

••

dielétricas. Em 1958. Overhauser e ROchardt (1) sugeriram o uso do efeito StarK

linear (LSE) para determinar se um centro de cor que exibe dicroismo ,pres"nta

inversão de simetria. O efeito Stark. neste caso.é mais propriamente chamado e-

feito eletro-ótico ou efeito eletrocroico. pelo fato de que. neste caso. a apl!

caçio de um forte campo elétrico produz uma absorção anisotrópica. Eles preten-

deram determinar um efeito nas bandas M e R. em KCl e NaCl. mas falharam. Em

1965.~"ry Schnatter~e Slichter (2) analisaram o efeito de perturbações exter

nas nas formas das curvas obtidas para 8S bandas de absorção. Eles consideraram

o caso do efeito de um campo elétrico no centro F. Como o centro F tem simetria

cúbica não existe o efeito Stark linear. mas deveria existir um efeito quadrá-

tico •

Em novembro de 1966 Chiarotti. Grassano e Rasei (3) relataram a ohserva-

çio dessa efeito. usando um campo elétrico ac.

O objetivo do presente trabalho além de descrever a preparação de um s1s

tema a ser utilisado para o estudo de centros de cor em cristais mixtos através

do efeito Stark. estudo este até agora ainda não efetuado. e os prOblemas e im

plicações do uso de tal sistema. pretende também apresentar os resultados obti-

dos da medida do efeito Stark de centros F em KCl e KBr. efetuados com tal 515-

tema. Os resultados obtidos mostram que o KCl e o KBr apresentam praticamente o

mesmo valor para a variação relativa do coeficiente de absorção. e este resulta

do comum parece ser o efeito da influencia da presença do ion alcalino comum. o

que poderá ser confirmado com medidas a serem efetuadas em KI e outros halogen~

tos de ion alcalino comum.

1.3 - O CENTRO F EM HALOGENETOS ALCALINOS.

O tipo mais simples de centro de cor é o centro F ( F de "Farbe". pala -

,
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vra alama que significa "cor" ).

Os centros F são produzidas geralmente por aquecimento em excesso de va-

por alcalino ou por irradiação com raios X.

No processo de criação do centro F. um átomo alcalino em excesso

a posição de uma primitiva vacancia positiva e o 81etran originado da ionisaçéo

desse átomo passa a ligar-se à uma vacancia negativa.

Uma vacancia anionica em cristais ionices representa um ponto com carga

positiva não compensada e que pode assim capturar um eletron formando um centro

F. Oeste modo. o centro F pode ser considerado como sendo análogo à um étomo de

hidrogênio num meio polarisável. o que faz dele um caso simples que serve de ~

delo para imperfeições eletrônicas meiscomplicadas existentes nos sólidos.

A principal banda de absorção associada ao 'centro F é achamada~ndõ F~

A posição e largura da banda F depende. de modo sistemático. da constan-

te da rêde do cristal e também da temperatura. Nos nalogenetos alcalinos o com"

•
primento de onda. ~ (em A 1. no qual ocorre o pico da banda F. em temperaturam

ambiente ( cerca de 3000 K ) está relacionada. empiricamente. com o valor (amA)

da distância de separação entre os vizinhos mais próximos da rêde pela conheci-

da "relação de Ivey-Mallow" (4). que é:

~m. 703 dl. 84 (~
m

ti
9 d em A ) ( 1-1 )

A medida que diminue a temperatura da amostra. a banda F vai ficando mais

estreita e desloca-se para o lado dos manores comprimentos de onda.

Pelo fato de ser considerado como de estrutura muito simples. o centro F

tem sido estudado de modo i!lmplo.tanto sob o ponto ~'de viste :.1(.,_ :élltP8Himentel

como teórico. Além disso. acredita-se que o mesmo é um dos componeptes de

rios outros centros.

*'
va-

As propriedades do centro F são determinadas pela interação do

capturado com os 10ns da rêde •

•

elatron

,



Para calcular teoricamente a posição e forma da banda F. sua
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variaçõo

,
com a temperatura e a energia térmica de ionização do seu estado excitado sao

necessárias aproximações simplificadoras. Uma revisão dos modelos que utl111am

diversas aproximações é apresentada pctGourary e Adrian (5), Schulman e Compton

C6l e Markham (7).

A figura 1, mostra a banda F produzida por cristais coloridos de KBr, a-

pesar dos cristais puros serem mais ou menos transparentes. desde região próxi-

ma dos SOU (0,025 eV) até as vizinhanças de 6.5 eV, no ultravioleta,09 cristais

coloridos aditivamente contêm uma forte banda F em 2.1 aV.

Um cálculo dos auto-estados eletrônicos do centro F depende da escolha

do modelo de potencial usado ( para uma revisão adequada das várias aproxima --

ções utilisadüs veja a referência (8)). Mas independentemente da escolha feita,

as soluções do problema do centro F são dadas por funçôes de onda do tipo das

do átomo de hidrogênio. Na absorçéo. a banda F pode ser descrita como uma tran-

s1ção entre o estado fundamental ls e o estado excitado 2p • triplamente degen~

rado. Atualmente acredita-se, de modo geral. que excitações para estados 3p, 4p

ou outros p de ordem mais elevada dão origem à banda K do centro F, que pode ser

vista na figura 1 como uma pequena saliencia no lado de alta energia da bandaF.

o
Apesar do espectro da figura I ter sido obtida na temperatura de 10 K apresen-

ta uma ce~ta largura. devida às vibrações dos ions circundantes. Apesar de alar

gar-s8 e sofrer um deslccamento para o lado dos maiores comprimentos de onda

quando a temperatura aumenta, a área total sob a curva da banda F permanece a-

proximadamonte independente da temperatura, a não ser que o cristal seja levado

- o ~a temperaturas tao altas quanto 600 C por per~odo relativamente prolongado, o

que produz o desaparecimento da banda F.

Bandas de absorção muito fracas. designadas por LI • L2 e L3 são indica

das na figura I na região entre 3.0 8 5~0 eV. Estas bandas estão também d1reta-



mente associados com a banda F, visto como sua absorção depende da
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intensidade

da absorção da banda F e é independente do processo de produção dessa banda.

As bandas L não são aind~ muito bem compreendidas, mas ~cred1t~-se que

elas são motivadas por estados de excitação ainda mais altos do centro F, posa!

velmente associados a bandas mais elevadas do próprio cristal.

Existe ainda uma outra banda de absorção. a banda S. estreitamente liga-

da 805 centros F. Esta banda pode ser vista na figura 1 próximo de 6,5 eV. Esta

banda também aumenta em proporção com o aumento de absorção da banda F • Ela
•.e

creditada à exc1tons produzidos pela absorção de um foton na vizinhança imed1a-

ta de um centro F.
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C A P f T U L O 11.

T E C) R I "

11.1. - O EFEITO STARK EM CENTRO F.

Devido à sua simplicidade. o centro F tornou-se um sistema modelo para

muitos estudos teóricos e experimentais. os quais. além de terem permitido ob

ter um detalhado conhecimento sobre esse próprio centro de cor. têm contribuido

consideravelmente para uma melhor compreensão de outras imperfeições eletrôni 

cas de sólidos em geral.

Não obstante a sua simplicidade. o centro F apresenta certas dificulda 

des ou limitações tanto para seu estudo teórico como experimental. Por exemplo.

o seu comportamento completamente isotrópico em todas as propriedades óticas

não permite o estudo dos efeitos especIficas dos ions vizinhos. Entretanto. pe

la aplicação de uma perturbação numa direção determinada. poderemos reduzir a

simetria cúbica do centro e obter conhecimentos que não seriam possIveis pela

investigação do sistema não perturbado.
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Uma maneira de obter um centro F perturbado desse modo consiste, por e -

xemplo, na aplicação de campos elétricos externos, os quais, limitados por parê

metros experimentais, como por exemplo a tensão de ruptura, resultam em fracos

perturbações.

o estudo experimental dos efeitos dessas perturbações externas pode ser

correlacionado com as características do sistema. através dos estudos teóricos

realisados sobre o assunto por Henry Schnatterly e Slichter (2), cUjAs linhas

gerais e resultados principais apresentaremos adiante (tópicos 11.3 e 11.4).

o efeito Stark ou efeito eletro-ótico do centro F em KCl foi ob8ervado

pela primeira vez em novembro de 1966 por Chiarotti, Grassano e Rosei (3). O e-

feito foi observado na absorção. sob temperatura do nitrogênio lIquido. pela a-

plicação ao cristal de um campo elétrico ac de frequência v e detectando a modu

laçáo, SO? frequência 2v de um feixe de luz monocromática atravessando o cris

tal perpendicularmente ao campo. As medidas foram feitas com luz não polarieoda

visto como havia sido verificado que nenhum efeito é detectado com luz polaris~

da perpendicularmente ao campo elétrico externo.

A avaliação do efeito Stark é feita através da determinação da variação

do coeficiente de absorção da luz para cada comprimento de onda.

Sendo 1 a intensidade da luz incidente e 1 a intensidade da luz emergeno -

te da amostra, de acordo com a lei de Bourguer. temos

1 • I
o

-Kx .e (11 -1)

k é o coeficiente de absorção e x a espessura da amostra atravessada pela luz.

Aplicando-se um campo elétrico de intensidade f ao cristal o coeficiente.
de absorção passará a ser K + AK e a intensidade do feixe emergente sera

If • I e-(K+6K)xo
( II -2)

onde (6K= Kf - K ) ,
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De ( 11-1 ) e ( 11-2 ) temos:

I-. -Kxe-
-( K + AK )xe

-Kx + ( K + AK)x xAK•• e • e

••

Considerendo que 1n a •• 1e - 1
e-l (8-1)2--+---
2 3 ...

( II -3 )

1 -
e sendo -y-" a • como 1 e muito aproximadamente igual a If • de acordo com 8f- - ln a
experiencia. ou seja. como o valor de a e praticamente 1 resulta que ----1 • 1a-

.'. 1n a • e - 1

mos

I1n - •• -
If

I I1n - •• - - 1 •
lf If

AI
-y-

ou seja. sendo AI ••I - I tef

( 11 -4 )

De ( 11 -3 ) e ( 11 -4 ) resulte que ~I •• -xl1KI
•• AK •• - .....L AI

x T
I

Por outro ledo. considerando que K a .....L ln ..2...r . '. Kx .

levando em conta a definiçéo de densidade ótica ( O. O. ) :-

( II -5 )

2.~ 10••~ log --- ex I
Io

0.0.= log -y- te

remos 2 3
K • ~ O. O. e. considerando ( 11 -5 ), temos

x

AK_1Il
K

AI 1-T 2.3 ( O. D. )
( II -6 )

Por outro ledo, consideremos um sistema ao qual se aplica um campo elé -

trico f, então o mesmo exibirá para cada comprimento de onda da luz um coefi-

ciente de absorçéo K(f) que depende do campo aplicado. Desenvolvendo em série o

valor de K(f) em torno de certo K(f ) teremoso

K(f) ••K(f ) + K'(f )f + -!- K"(f )f2o o 2 o + -!- K' , ., (f )f3 + •••6 o

Sendo f ••f sen w t onde f é a amplitude do campo aplicado ac, obtere 

mos entéo. omitindo os termos de ordem mais elevada:



••K(f)

K(f)

• 1 -2 2
= K(f ) + K'(f ) f sen wt + ---2K"(f) f sen wto o o

1 -2
= K(f ) + K'(f ) f sen wt + ---4K"(f) f (1 - cos 2 ~t)o o o
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No caso do centro F que apresenta total inversão de simetria esperemo5~

ter K(f) = K (-f) e. consequentemente K'(O) = O. Considerando o caso, qua

K(f ) = K (O) teremos
o

K(f)
1 -2

= K(O) + ~ K"(O) f ( 1 - cos 2wtl ou seja

1 -2
= K(f) - K(Ol = --- K"(Ol f (l - cos 2wt)4

...... "
Vemos assim que as variaçoes de absorçao induzidas pelo campo ~~19tt~co

medirão um efeito com frequência dupla (200) da frequência da campo.

11.2. - TEORIA 00 EFEITO STARK.

Coma o centro F possui inversão de simetria. as seus estados r ~uint1cos

nao possuem momento de dipolo. Entretanto. por ação do campo aplicado, é induz!

do o aparecimento de um momento de dipolo do centro F e é este fato que possibi

lita a existência de um efeito Stark de 2~ ordem do centro F •

A indução do um momento de dipolo
..•. - ~
6d , por açao do campo eletrico ap11-

cada, acarreta modificações nos valores da energia de transição entre 05 esta -

dos excitados e o estado fundamental. Essas modificações nos valores da energia

- •.•.•.•.•.•. ~ *
de transiçao podem ser expressas por 6E = ~d.E onde E e o campo eletrico local

...•.
decorrente do campo externo ap11cado f •

Considerando a banda de absorção Kf(E). sob a ação do campo elétrico. on

de E é a energia fotônica, banda essa que é devida e N centros no estado Ix> ex

N- centros no estado Ix> (os estados Ix> e Ix> são aqueles em que os momentosx

de dipolo induzidos apresentam orientações opostas), podemos considerar .'~ que

Kf(E) é o resultado da superposição de duas sub-bandas:

Kf(E) = nxK(Ell + nx K(E2) onde



N + N-
x x

N + N-
x x

N
n = x

x
e

N-

n- = x
x

n
x

+ n
x

= 1 )
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Cada uma destas sUb-bandas correspondem a estados excitados em que as e-

nergias fotônicas sofrem variações de sinais contrários. por ação do campo apl!

cado. isto é. E1 = E + f1E
eE2 = E - f),E•

Assim temos : K (El = n K(E+!).E) + n- K( E - 6E )

f x x

Na ausência do campo aplicado temos

K(E) = n K(E) + n- K(E)
x x

( II -7 )

( 11 -8 )

Considerando o pequeno tamanho de !).E em relação a largura da banda. pode

mos exprimir a igualdade (11-7) numa série de potências de E. fazendo isto e

subtraindo (11-8) de (11-7). após despresar os termos de maior ordem. obtqmos

então. para 6K(E). variação do coeficiente de absorção pela ação do campo apli-

cada

6K(E) = K (E) - K(E} = (n - n- ) K'(E)6Ef x x
1+-
2

(n
x

+ n- ) K"(E} (6E)2
x

Como. estatisticamente. não existe motivo para que o número decontros

, ,-
iX> seja.maior que o de centros IX> resulta que teremos n = n- • nestas cond1-, x x

çoes para o caso do centro F o efeito de primeira ordem. ou seja o efeito Stark

- - a
linear. e cancelado. o observamos apenas a existencia do efeito de 2. ordem. p~

ra luz polarizada paralelamente a direção do campo aplicado.

Como n + n-
x x

- - a
= 1. a variaçao de absorçao no efeito de 2. ordem e expre~

sa pela igualdade

6K(E) = -1- K"(E)(6E)22 (II-9)
_ - a

De acordo com esta ultima igualdade vemos que o efeito de 2. ordem tem

, a
uma curva espectral do tipo da curva correspondente a da 2. derivada da .~b.nd~

de absorção.

Desde que se calcule K"(E) a última igualdade oferece um meio de deter-
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minac;io direta de ( AE ).

Afim da determinar âE com a igualdade acima. vemos levar em conta o for

meto especifico da curve de absorç8o do centro F que. muito aproximedamente. p~

demos considerar como sendo representada pela funçio gaussiana

I<. • K a
-8

Q

onde K • e aio os valores do coeficiente de absorção e da energia fotônica.o o

que carrespondem ao pico de banda de absorç8o • A constante a esté .r~lftc1onoJe

com a meia lersura da banda • w: • por

•• 4 1n2
",2

Oespresemos aqui o fato de que para uma representação ~Delftic. meis par..•

felte o parimetro a para o ramo de alta energia e o de baixa energia da curva.

difere. porcentuelmente. de algumas unidades.

A mixlma variaçio AK(E). no efeito de segunda ordem. ocorre no centro da

bande ( pare E • Eo) e nestes condições. pelas igualdades anteriores temos

[1<." (El] E-eo

8 ln2 K
• - 2 o

W'

Colocando este resultado no segundo termo de ( 11 -9 ). pare o pico da

ebsoroio temos

AK
K •.. ( tI -10 )

laueldede .ste que permite calcular ~ à partir dos resultados experimentais.

+ + ..- •
Como àE • ~.E e considerando que o centro F e constituido por um ele

tron capturada por uma vacancia negativa. entéo. se Z é um comprimento conve

• - + - +
niente na direçao do campo aplicado. a projeçao de àd na direçao de c pode ser

expressa por (eZ) onde e é a carga do eletron. Assim ·6E c: 8ZIt. 8ubst!tutfldo

A K 4 ln2 ( ZEla
este valor em ( 11 -10 ) teremos -~ • - .2 e • Considersndo W ex
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pressa em eletron-volts teremos e= -1 e assim poderemos escrever:

âK [ e:j2 2
- = - 4 1n2 - Z

K 1~.J

11.3••. O M~TODO DOS MOMENTOS.

, ou seja

(II -lll

o cálculo teórico do tipo com que deve se apresentar a forma da linha da

absorç~o da um centro de côr e o efeito de uma perturbação externa sobre 8 for-

me dessa linha é uma tarefa extremamente difícil. Entretanto, o efeito de per •.

turbações sobre as formas das linhas de ressonância magnética foram :~sstudedo8

par Ven Vlek (9). Ele mostrou que apesar de ser muitas vazes quase impossível o

célculo exato da forma da linha, os momentos da linha poderiam ser r1gorosamen-

te determinados e comparados com os resultados experimentais. Esse tipo de cál·

culos ficou conhecido com o nome de "Método dos Momentos".

A aplicação do método dos momentos à forma da linha de absorção foi fe!-

ta por Lax (10). Mais tarde, Henry Schnatterly e Slichter (2) desenvolveram um

método mais simples e direto para o cálculo dos momentos, cujas linhas gerais

séo apresentadas abaixo. Se bem que o cálculo de um ou vários momentos nao per-

m1te prever a forma da linha, a variação dos momentos por efeito de perturba

ções aplicadas podem ser preditos e comparadas com a experiência, podendo daI

serem deduzidos valores de parâmetros da estrutura.

Sendo E a energia do foton. define-se uma função f(E). chamada ~fonçio

de forma" da linha de absorção. função esta mais fácil de tratar t" teoricamente

~ue a função K(E) (coeficiente de absorçáo1 por definição.

As funções f(E) e K(E), estão relacionadas pela igualdade K(E)=CEfeE)

sendo C uma constante.

Após a aplicação de uma perturbação a função de forma f(E) modifica· se
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pare g(E).

sio def1n1dos:os seguintes momentos:-

a) O momento de ordem zero, Que denot8 uáree-, dado por:

A = If(E) dE UI •. 12)

A integraçeo se estende ao intervalo de energia correspondente à uma

banda determinada.

b) o momento de ordem 1. que denota "centro de gravidade",

mo:

< E > = Ê • A-1!EfCEldE

é definido co-

( tI - 13)

c) Todos os momentos de ordem superior i 1 são definidos pele J.~re.iio

gere1 (n ~ 2 ) :-

< en> • A-1!CE-E)nf(EldE (lI - 141

'.

o segundo momento <E2> apresenta um interesse especial por ser ele uma

medida do "espraiamento" ou "alargamento" da benda.

Um dos importantes resultados a que chegaram Henry e os outros. é que o

momento de ordem zero ("área") permanece inalterado pela aplicaçio de uma per -

turbação. ou seja

A = !fCE)dE = !g(E)dE

A variação do momento de l~ ordem é dada por

< ó.E> = fE[g(El - f(El]dE

As variações dos momentos de ordem superior à primeira seo dadas por

< ó'En> = !(E-Éln[g(El-f(El]dE

Para o caso do efeito Stark. a perturbação. H • usada nos cálculos ép

H li -eZE
p

onde e é a carga do elétron. (eZ) e o momento de dipolo induzido por ação do

campo aplicado e E é o campo elétrico local consequente ao campo elétrico exte~

no aplicado na direção Z.
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II.4. - PREVISOES TEORICAS PELO "Mt:TOOO DOS MOMENTOS".

O " Método dos momentos", idealisado para a análise do efeito de pertur-

beções no comportamento de um sistema foi então aplicado afim de realisar uma

previsão teórica sobre o efeito produzida pela perturbação de um campo elétrico

externo na linha de absorção do centro F. Para fazer suas previsões,Henry Sch~

tterly a Slichter supuseram que a ação do campo elétrico tem por efeito mistu -

rar os estados 25 8 2p, aproximadamente degenerados, dando origem à um

a
Stark de 2. ordem.

efeito

A absorção ótica da banda F dos halogenetos alcalinos, de acordo com os

modelos quânticos imaginados para estudo do centro F, ~roYém de uma transição e

letrôn1ca do estado fundamental 1s para o estado excitado 2p. Como na física a-

tômice, a transição 15 ~ 2s não é permitida.

Henry Schnatterly e Slichter calcularam as variações teóricas nos momen-

tos de ordem zero, ordem 1 e ordem 2 da banda F, que ocorrem devido à perturba

çao representada pela ação de um campo elétrico.

Como foi indicado anteriormente, o momento de ord~m zero não muda. Veri-

ficaram igualmente que o momento de ordem 1 também não deve se alterar, indican

do isto que a posição do centro de gravidade da curva de absorção não deve ser

modificada por efeito da perturbação.

Para luz polarizada paralelamente a direção do campo elétrico aplicado (

•• a
d1reçao Z) a variaçao no momento de 2. ordem deve ser

< âE; > = ( e E )2 !< 2p Izl2s >12 (11 -15)z

onde e é a carga do eletron, E é o campo elétrico local, 12p > e o estado 2pz z

e 125> é o estado 2s •

• A 2As componentes em x e em y da variaçao do momento de segunda ordem <uE >x
2 -

<âE > se anulam, indicando que nao existe efeito Stark para luz polarisada par-y .

pendicularmente à direção do campo elétrico aplicado
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De acordo com as previsões teóricas feitas, duas hipóteses poderIam oeor...

rer:-

a .. A í -1.) A separaçao u entre os n veis dos estados 29 e 2p e menor que 8 me1e

largura W da banda F, caso em que os estados 2s e 2p seriam aproximadamente de-

generados ( eticamente nõo resolvidOS).

a _.
2.) A separaçao 6 e maior que a meie largura W da linha da bande F e en-

tão os estados 2s e 2p estarão resolvidos.

No primeiro caso a variação relativa do coeficiente de absorção é expre~

(11 -17)

(II -16)

.. -6K
K

sa, teoricamente. por

<AE2 >
6K LLZ

--r ..;-;-E2 >
No segundo caso temos

< tJ.E2 >z-

o valor 6 determina não só a magnitude do efeito m~s também a forma da

curva de variação [iCE) - f(E[]

A representação esquem~ticadbs' orbitais não perturbados correspondente

008 estados 25 e 2p é perfeitamente simétrica como se indica na figura 2.

Os niveis de energia correspondentes estão indicados esquematicamente na

figura 4-a.

O especial significado do efeito Stark consiste em que a ação do campo

produz a mistura dos estados 2s e 2p, isto é. a função de onda referente a cada

um destes estados que eram W1 e '2 . passam a ser ~1 e ~2 • representadas.cada

uma. por uma mistura das funções de onda primitivas ~l' ~2.isto é teremos

~1 ••a $1 + b $2 e ~2" a $2 + b $1

Nestas condições o eletron tem probabilidade de estar nos dois estados •

- Ii~::'i, '"' I ',) I I

{)c~'ai'~6mc:.tO clz ~,,~'~õ. ~t.~:; ,~...~ ....•....,.;ã .• '.- •.•• wjajs
_ B1BUQTECA-
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25 e 2p , 80 mesmo tempo e, dis•• resulte uma modificação das probabilidades de

trensição rediet1ve dos estados, bem como das respectivas energias.

Em consequênc1a da mistura dos estados 25 9 2p torna-se permitido que ez

luz polerisada paralelamente e f possa excitar a transição proibida 1s + 25, i
8xpenses de transição 15 + 2p.

Estas considerações permitem compreender qual influencia do valor de â,

separação entre os niveis dos estados 28 e 2~. na forma em que deve 58 fazer

sentir o efeito Sterk. Esta influencia fica clara se levarmos em conta que, co-

mo mostra o "método dos momentos", os momentos de ordem zero ("área") e de ar·

dem 1 ("centro de gravidade») não são alterados por efeito da perturbação.

Nestas condições. se 6>W (half widthl. as duas bandas estão bem resolvi-

das e prevê-se, em consequênc1a do surgimento da banda 1s + 2s um decrescimo da

banda 1s + 2p. Como o momento de ordem zero não é alterado. então, o campo elé-

trico causa um aumento de área da banda 1s + 25 e um decréscimo igual para a á-

rea 1s + 2p. Além disso as duas bandas se deslocam em sentidos opostos para as-

segurar que o momento de primeira ordem não seja alterado. Em virtude da grande

separaçeo A entre as duas bandas, o aumento da banda 1s + 25 às expensas da ben

da 15 + 2p , provoca modificações pronunciadas na curva de absorção.

Se 6 é menor que W. ou seja. os estados 25 e 2p seo aproximadamente de~

narados. o aumento da banda 1s + 2p às expensas da banda 15 + 2p. não provocará

modificações muito pronunciadas na curve de absorção, e o efeito se resumir~p~

ticamente num alargamento de banda 1s + 2p ao mesmo tempo que há uma pequena di

m1nu1çeo na altura do pico afim de ser mantida a área da banda.

Além disso o método dos momentos permite prever a existência de uma mis-

tura entre estado! p de ordem superior com o estado 25. Como os estados p de o~

dam superior séo responsáveis pela banda K, que. em geral se apresenta bem re -

solvida em relação ã banda F. decorre dai. que deve existir certa
•.

compenseçao
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entra as áreas das bandas I<.e F: a área da banda K deve decrescer e a da .banda

F deve crescer por um valor correspondente.

Em resumo, o efeito Stark sobre o centro F deve ter as segui"tes proprl~

dades, prevlstas de acordo cOm o método dos momentosa

e) Para um dado comprimento de onda. existe urna dependência ~ ·q••••••••'lce
entre AK e o campo elétrico aplicado.r

b) o efeito ocorre somente para a luz plano polarisada paralelamente
•.a

d~reçio do campo elétrico aplicado.

c) O efeito se manifesta por um alargamento da banda F, com um decrilci-

mo da absorçio no pico da banda.

d) Existe uma pequena compensação entre as áreas das bandas I<.e F.

Além das previsões teóricas acima. proporcionadas pelo "método dos Mamen..•

te.-, secundo G. Chiarotti (3), usando as aproximações teóricas geralmente aC81...

ta. para o centro F. com as quais sio obtidas para o mesmo funções de onda do

tipo das do átomo de hidrogenio. então, com auxilio dessas funções de onda rela...

tiva. aos estados 25 e 2p, pode ser avaliado o elemento de matriz <2p lzj2s>.Oez

acordo com Chiarotti (3). obtem-se pare .esse elemento de matriz. no caso do

• -8
KCl. o valor 315 • onde a e o "primeiro raio de Bohr" (a ••0,529 x 10 cm).o o o

II.S. - RESUlTADOS EXPERIMENTAIS OBTIDOS POR CHIARaTTI E OUTROS PARA O CENTRO F

EM KCl.

Em 1968. Chlarotti e outros. (3l. mediram o efeito Stark sobre centro F

em KCl e verificaram que as previsões do método dos momentos apresentavam uma

concordencle excelente com os resultados experimentais obtidos.

A figura 5.a mostra o resultado obtido por Chiarotti para a variação do

ef •. 1 M
co iciente de absorçao AI<..--X- --y-' para um cristal de I<.Cladltivamente

colorido. em função da energia dos fotons. As medidas foram feitas com luz nio

•
••
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polar1sada. tendo sido verificado que nenhum efeito era obtido com luz polaris~

da perpendicularmente ê direção do campo aplicadO. A figura S.b mostra os rasul

tados obtidos pare a dependência

quadrado do campo aplicado.

no méximo da bonde F. com o valor do

Para

rasultedos:

os picos des bandas F

à~ -5

~ • -2.8 x 10
a

(3). forem obtidos os

-5
• -10.9 x 10 •

8u~u1ntes

De acordo com os resultados obtidos por Chiarotti. poude-se conclu1rque.

para luz polerlsada parelelamente à direç~o do campo 8xtsrno aplicado. hé UM pe..•
a .•

queno aumento do momento de 2. ordem de banda F. com quase nenhuma varieçeo da

.• de .• Aerea ou momento e 1. ordem, B tambem. que e curva de uK tem um formato do ti-

pc da curva representativa da derivada segunda d8 função I((E). denotando estes
••

resultados que os estados 2s e 2p séo aproximademante degenerados. isto é.

A ••• Al
mos no ceso em que u < W • Nestas condiçoes e 8xpressao de ~ pare o

este-
pie"

da banda F deve ser dada por ( 11 -16) e neo por ( 11 - 17). lsto é. deveremos

< tE.2 >
ter ~. _ z •

K 2<e2>

De acordo com Chlarottl. a ave11eçéo do elemento de matriz a partir dos

resultados experimentaiS por "ele obtidos permite chegar ao valor aproximado 1

gual ft 48 • onde a é o raio de 8ohr.o o

Deve ser destacado que na avaliação do elemento de metriz pelO ua~ da

fõrmule ( 11 -11 ) ou ( 11 - 21 ) o resultado Bxperlment~l obtido pare ~ deve

ser multiplicado por 2 ~f1m de ser levado em conta D f~to de Que. nes med1des e

fetuadas foi us~d~ luz neo po1ari.~d~. o que duplica o valor correto de I. Nes-

- AK .••

tas condiçoes os valores de IK a serem utilisados nos calcules devereo ser:

dI): -5 AKI( -4
---- • - 5.6 x 10 e ----. - 2.18 K 10
I): 1(1(
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11.6. - FORMA DE CO"lPARAÇf\Q ENTRE AS PREVIsOEs TEORlCAS E OS RESULTADOS EXPERI-

MENTAIS.

Afim de testar os modelos de que se serve a teoria, comparamos as previ

sõss teóricas com os resultedos experimentais,

No nosso caso, para esse fim, podamos comparar o valor teórico obtido

para o elemento de matriz < 2p IZ\2s,) com o valor experimental do mesmo obtidoz

por meio do uso do "método dos momentos",

Afim de calcular esse elemento de matriz a partir dos resultados exper!

mentais procedemos do seguinte modo:

Consideramos que a curva de absorção do centro F é, aproximadamente, u-

ma geussiana de equaç~o

f2{ ln 2 (E-EilKfEl •• K{El e - L- \l j
onde W é a meia largura da banda ( half width 1 e K( E ) é o valor máximo do

coeficiente de absorção.

Os momentos serão dados por:

l1f K(E)W
Momento de ordem zero: A ••-----

2 liri'2

Momento de primeira ordem: <E> ~ E

(lI -16)

(II -19)

Momento de segunda ordem : <E2> •• YI •• 0,16 yP (lI -20)

sua

- IJK

Considerando que a expressao de ~ deve ser dada pe1~ equ~çao
A < Ó E2 >

( - uK z • d
11-16), isto e, que ~ ••---------, Substituindo, na ultima igualda 8, o2 <E2>

valor de <E2> pela sua express~o dada em (lI -20) e o valor de

expressão dada em (lI -15) teremos

flK_a_
K

(e~)21<2p Iz12s>12z-
0.36 w2

Considerando ~ expresso em eletron-volts, o valor da carga do eletron



"

deve ser tomado como e = -1, deste modo a última

0.36 ll~ [~ J
- 20 

igualdade po~erá ser escrita

tI! -21)

expressao esta idêntica ao valor Z2 obtido anteriormente em (11 -11).

Como W é conhecido experimentalmente, podemos obter o valor do elemento

de matriz desde que possamos avaliar o campo eletrônico local E .0 'valor de E-é

desconhecido, mas, uma alternativa seria exprimir E pelo valor de " campo de

k

+ 2

Lorentz" dado por EL •

s
f. onde ké a constante dielétrica estáticado3

s

cristal e f é o valor do campo externo aplicado

( "peak" ), entretanto isso ex1

gíria despresar a interação entre a carga do centro F e as dos seus viz1nhoS.

De qualquer modo, é sempre razoável supor que o campo local seja sempre

que o campo elétrico aplicada. embora não tão grande como o " campo de Lorentz~
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C A P t T U L O III.

P A R T E E X P E R I M E N T A L

III.1. - CONSIDERACOES BÁSICAS SOBRE A TÉCNICA EXPERIMENTAL.~

Como vimos

expressa por 6K =

no tópico 1I.1 •• a variação 6K do coeficiente de absorção

1 6I A i . ~ A d'd
--;----I-. ss m. as varlaçoes uK. pro UZl as por açao

e

do

campo elétrico podem ser determinadas pela medida das correspondentes variaçoes

~J da intensidade I da luz transmitida. como função da energia do fóton E.

~ b'd . ~ 6Kt sa 1 o qUA as varlaçoes ---K-

-5
cos, sao. no caso. da ordem de 10 para

produzidas pela ação dos campos elétri-

campos de cerca de 50 kV/cm (peakl. Is

to implica em que devemos determinar uma pequeninlssima variação do topo de um

forte sinal dc causado pela luz transmitida.

Considerando a detecção por uma fotomultiplicadora. sabemos que o sinal

eletro-ótico 6J. para um dado campo elétrico aplicado. aumenta em proporção di-

reta com a intensidade da luz transmitida l. ao passo que o principal ruido.pr~

duzido na fotomul tiplicadora ("shot noise" l é proporcional à raiz quadrada de I.
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assim ume intensidade de luz tão alta quanto possivel seria favorável para ob-

ter uma melhor relaçeo sinal/ruido. Mesmo assim~

. AK

da freçeo ~ ' a medido do efeito Stark exige,

devido ao pequenin!ssimo valor

para sua determinação, que se

tire partido da periodicidade e exata diferença de fase entre o sinal causado

por AI no detector e o campo aplicado. em comp!raçeo com o ruido, totalmente ao

acaso. Isto exige o uso de um amplificador altamente sensível à freq~enc10 e f!
se do sinal que se quer determinar. Tal tipo de amplificador é connec1do como

"lock-in-.

Inicialmente utilizemos o "lock-1n~ modelo PAR-l22 e. posteriormente, um

modelO bem mais aperfeiçoado. o PAR-128.

-Kx
61 • ·x6KI e afim de procuo -

rar o melhor comprimento do caminho ótico x através da amostra afim de que um

~ A d 61
ma ximo no valor do sinal uI devemos ter -ax-. O ou seja:

-Kx -Kx
- C âK II e + xKC6K)I e • Oo o

Então temos xK = 1 como condição ótima para obtermos o valor máximo do

sinal.

Por outro lado. como xK • 2.3 O. O. resulta que. com a extensão do cam1-

nho ótico utilisado. a concentração de centros de cor deve ser aquela que aear-

- 1 j
reta uma dens1dade otica O. O. = 2,3 ou seja 0.44 • qualquer que 58 a a exte~

sêo do caminho ótico utilisado. Assim. para caminhos õticos de maior extensão a

concentração dos centros de cor deve ser proporcionalmente menor e vice-versa.

111.3. - APARELHAGEM PARA EFEITO STARK.
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A aparelhagem utilisada é semelhante à Que se usa em muitos sistemas ele

tro· óticos de medida •

A figura 6 mostra um diagrama em bloco da aparelhagem uti11sade.

Não se ut11isou luz polar1sad~. A fonte de luz do monocromador Bausch-

lomp foi alimentada por uma bateria de 6V afim de eliminar a modulaç!o da luz

pela tensão de 60 ciclos. As aberturas de entrada e saida do monocromador foram

escolhidas de modo que o mesmo apresentasse a melhor re~Qlução p05s!vel (Jmul •

Uma lente focalisava a luz sobre a amostra no criostato, enquanto o cristal es·

tava à temperatura do nitrogênio liquido ( 760 K).

A luz que atravessava o cristal era focalisada. com auxIlio de outra len

te. sobre a roda dentada do "chopper" e sobre a face sensível da fotomultiplic!,

dora. O "chopper" tinha a função de modular o feixe luminoso quando se preten -

dia determinar I. Para 1sso ele ara munido de uma lanterna alimentada à bateria

cuja luz incidla sobre ums LDR ( l!ght dependent resistor) que fornecia o sinal

de referencia ao "lock-in". proveniente da modulação do "chopper".

A luz que atravessava o cristal era detectada por uma fotomultiplicadora

EMI 9558-(:)A.

A parte ac do sinal fornecido pela fotomultipllcadora era levada ao lock-

in ao mesmo tempo que a corrente da foto podia ser monitorada com auxilio de um

medidor Philips "Oe multifunction voltmeter OM 2436" com sensibilidade

10 pA.

desde

A modulação da variação de absorção do cristal. devida ao efeito Stark.a

fim de que essa variaç60 de absorção pudesse ser medida com a técnica do "lock-

in". era realisada à custa da aplicação de um campo elétrico externo ac sobre o

cristal. transversalmente à direção de propagação do feixe luminoso. Esse campo

externo era produzido pela fonte de alta tensão. que era um ampliador de tensão

alimentado por um oscilador que trabalhava em 100 Hz ou 340 Hz. Tanto o osci1a-

f
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dor como a fonte de alta tensão produziam ume tensão ac seno1dal. A tensão da

fonte era med1da e monitorada com auxIlio de um osciloscópio " Tectronix" muni-

do de ponta redutora de tensão na proporção de 1000 para 1.

o oscilador também fornecia o sinal de referência 80 "lock-in". nacessi-

rio ã medida da variação AI da intensidade da luz emergente do cristal. varia-

ção esta detectada pela fotomultiplicadora.

Evidentemente. quando se media AI o "chopper" não estava em operaçio.mas

a sua roda dentada estava colocada de tal modo que a luz passava entre dois de

seus dentss.A densidade ótica das amostras ( O. D. ) era medida à temperatura

ambiente com auxIlio de um espectrofotõmetro Cary 17. O "lock-in" util1sado foi

o PAR - 128. que permitia uma sincron1sação automática entre a referência e o

sinal. dispunha de recursos. para redução de ruido. baseados em limitação da

faixa de frequencia em que era permitida detecção e adequada organisação da 11

gação à terra. A sensibilidade do "lock-in" ia até centésimo de microvolt e dis

punha de saida especial que era ligada à um registrador (y.t).

111.4. - PREPARAÇAo DAS AMOSTRAS.

As amostras de KCl e KBr puros foram crescidas no vácuo pelo processo de

Kyropoulos.

As amostras de KBr foram coloridas pela processo de coloração aditiva de

modo a apresentarem no final uma concentração de centros F próxima do valor i-

deal requerido.

As amostras de KCL foram coloridas por meio da irradiação com raios X na

temperatura ambiente. A irradiação era feita através de uma placa de proteção.
de alumInio. com cerca de ~ de espessura afim de que ficasse eliminada 8 ação

da parte de baixa energia da irradiação pois. apesar desta ser mais eficiente

em colorir o cristal. como ala é facilmente absorvida produz orne coloração não

• ,
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uniforme através da espessura da amostra. Afim de controlar este resultado 9

também para determinar as condições de irradiação convineientes p~ra produzir o

grau de coloração ideal requerido. várias amostras eram irradiadas em condições

gradativamente diferentes e após serem clivedas. sUbdividindo-as aprox1madamen-

te pelo meio. era medido o coeficiente de absorção das duas partes com o espec-

trofotõmetro Cary 17 e também era medida a espessura de cada uma das partes.Por

esse modo foi possival determinar as condições que produziam coloração uniforme

e nograu desejado.

Como é mostrado na figura 6. os cristais de KCl foram coloridos de modo

que a absorção de luz se desse numa faixa de apenas cerca de 2.5 mm de largura.

Isto foi obtido com o uso de uma blindagem de chumbo que apresentava uma ~j8ne-

Ia" com a largura indicada. de modo que apenas a parte do cristal de frente pa-

ra a janela era irradiada com os raios X e assim colorida.

Depois de coloridos os cristais eram manipuladOS apenas no escuro ou com

fraca iluminação de luz vermelha.

A espessura mlnima das amostras ( dimensão entre os eletrodos) era de

1mm. valor este que representava um compromisso entra o "mais fino". convenien-

te por acarretar um campo elétrico mais intenso. e o "mais grosso". conveniente

para minimizar as possibilidades de reflexão interna da luz nas faces de amos -

tra antes de emergir da mesma.

III.5. - IMPLICAÇCES DA TÉCNICA UTILISADA NOS VALORES DAS MEDIDAS.

De conformidade com o que já foi exposto. afim de medir a variação AK do

coeficiente de absorção

minar somente a relação

produzida pela ação do campo elétrico. temos que deter-

li1 . ~ d A 1--:r- entre a var~açao e intensidade uI da uz transmi

tida e a intensidade I da mesma.

Podemos considerar que essa relação é a mesma que entre os sinais elétri
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cos gerados na fotomultiplicadora por ~I e I.

Para medir estes sinais, com a ticnica do "lock-in", eles precisam ser

modulados e, como vimos o sinal ~I i modulado pelo uso de um campo elitrico ac,

sinusoidal. em lugar de campo constante. ao passo que, para a medida de I a mo-

dulação do feixe é feita com auxilio do "chopper", o que produz uma onda quadr!!.

da simétrica.

Devemos ter em mente porém, que para um determinado sinal .lançado no

"10ck-1n", somente a componente de fourrier para a qual o "lock-in" está sinto-

nisado torna-se ampliada. Isto exige fatores de correção diferentes para as d1-

ferentes formas de sinais periódicos afim de que se possam determinar valores

\.-

corretos de pico correspondentes às leituras de valores fornecidas pelo "lock-

in".

a) Para I:

o desenvolvimento em sirie de Fourrier da onda simétrica quadrada nos dá

2a 3wt
Y = --n-- ( sen wt + sen ~ + ••• )

Como somente a componente fundamental é ampliada deveremos corrigir B·

leitura com o fator ~ para obter o valor de pico "a" ( em nosso caso I ).

b) Para 61:

- a ANeste caso. se o efeito e de 1. ordem. teremos uI = f sen wt e nenhuma

correção é necessária.

~ a -2 2
Se o efeito e de 2. ordem temos ~1 n f sen wt.

2
Desenvolvendo sen wt temos:

211
y = sen wt = --2- - ""2 cos 2wt + cos 4WT •••

Assim afim de obter o pico do valor no efeito de 2~ ordem devemos multi-

plicar as leituras do "10ck-1n" por 2.

Em resumo as relações ~I devem ser corr1gidas da seguinte forma:
a

Para os efeitos de 1. ordem:
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61 r ~IJ x 0,637
I z --r lock-in

L
a

Para os efeitos de 2. ordem:

61 [..ALJ Xl, 27--y- = I lock-in

convém destacar que o fato de '":]UIJ as medidas do "lock-in f9xprimlrem os va

lares médios quadráticos em lugar dos valores de pico da componente de Fourier

que e sintonisada pela aparelha não precisa ser levado em conta, pois. no nosso

- ~ - - 1\1
caso as correçoes ( ~ 2 ) sao canceladas na razao --y-' Desde que 1, ou me -

lhor. o sinal correspondente a I é conservado constante durante todas as medi -

das. a correção acima é feita uma única vez. Para manter I constante, isto é.pa

ra obter uma leitura constante no medidor do sinal dc da fotomultiplicadora (vi

de esquema). independentemente das mudanças do feixe luminoso, das característi

cas da fotomultiplicadora ou mesma da variação da densidade ótica, da amostra •

poderemos ajustar seja a intensidade da luz incidente I ou então a tensão deo

al~entação da fotomultiplicadora, que produz efeito equivalente. Durante asnos

50S trabalhos optamos por esta última forma de procedimento, sem dúvida mais co

moda.

Pelo fato do "lock-in" ser também sensível à diferença de fase entre os

sinais recebidos, isto é, o que se pretende detectar e o sinal de referência,e~

t~o, o sinal de saida do "lock-in" é proporcional ao cosseno do ãngulo~. que

exprime essa diferença de fase.

Desta forma. num determinado arranjo experimental, o "lock-in" permite

que seja feito um ajuste da fase dos sinais recebidos de forma a corr9lacionar

a polaridade do sinal de saida com aquela do sinal 1\1, ao mesmo tempo que perm!

te maximizar a intensidade desse mesmo sinal de saida.

A medida do efeHo Stark do centro F em KCl é frequentemente usada para

Bí",-!CTECA.----------------.-------.
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verificar a calibração de siternas de medida do tipo que Bstamos considerando,Bs

sim como para determinar a fase conveniente que dá o sinal algébrico correto do

sinal de saida.

- AK

Quando se usa luz nao polarisada o resultado experimental obtido para IK

deve ser multiplicado por 2, afim de ser levado em conta o fato de que o uso de

luz não polarisada duplica o valor correto de I.

tII.5. - O CRIOSTATO, MONTAGEM DA AMOSTRA E DETALHES DE OPERAÇAo.

o criostato, construido nas oficinas do Departamento de Física, possui

acesso com isolação adequada que permitia levar ~m dos polos da tensão 8Kterior

para seI' aplicada num dos eletrodos~.sm contato com a amostra. O outro paIo da

tensão aplicada era a própria carcassa do crisostato, à qual estava solidário o

outro eletrodo.

Além disso o crisostato também possui o acesso apropriado para ligaçãoao

termo par cobre-constantan soldado ao eletrodo solidário com a carcassa do

criostato.

O portador da amostra, figura 6, era constituido pelos próprios eletro -

dos, e a amostra se mantinha no lugar por efeito de uma leve pressão produzida

por molas acionadas com parafusos de teflon e,respectivas porcas. colocados nos

eletrodos. As molas eram bastante fracas. afim de evitar maiores pressões sobre

a amostra. que seriam capazes de criar diferenças de simetria no centro F sufi -

cientes para acarretarem variação de absorção do mesmo por esse efeito.

O uso de finas camadas de indio. aderidas aos eletrodos, são importante&

nao so para o bom contato térmico da amostra com o dedo frio. mas também para

ajudar a resolver o problema de "luz errante" ("stray light") que afeta o fun -

cionamento correto da fotomultiplicadora. As finas camadas de indio evitam a

transmissão espuria de luz entre as superf!cies laterais do cristal e as super-
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ficies dos eletrodos em contato com elas.

Todas as arestas dos eletrodos foram cuidadosamente arredondadas e poli-

das. afim de evitar sinais errôneos consequentes de pequenas descargas

locais.

nesses

o problema da "stray light" foi um dos que mais trabalho deram para ser

controlado e não afetar a fotomultiplicadora. Afinal, o problema ficou resolvi-

do do seguinte modo:

Dentro da cãmara escura na qual se propagava o feixe. construida com ar-

maçao de madeira e placas de duratex. com as juntas vedadas por fita isolante

preta de boa qualidade, providenciou-se a colocação de diafragmas confecciona -

dos com papel cartão. tomando toda a secção transversal da câmara escura í um

diafragma munido com pequena abertura. suficiente para a passagem do feixe. foi

colocado junto a janela de entrada da luz no criostato. Outro diafragma ssme-

lhante foi colocado junto a entrada do feixe na face sensivel da fotomultiplic~

dora.

Um terceiro diafragma. feito com fina folha metálica. munido de peque-

orificio. foi colocado preso ao dedo frio dentro do "copo" que fazia o "shield"

térmico da amostra no criostato, figura 8 •. Este pequeno diafragma ficava numa

posição do caminho ótico interceptando a luz após a mesma ter atravessado a a-

mostra.

No criostato era feito um vácuo melhor que 10-5mm de mercúrio, apos o

que a amostra era resfriada até a temperatura do nitrogênio liquido (780 K).

Afim de evitar a destruição dos centros F por ação da luz ("bleaching"

a amostra somente era iluminada quando na temperatura do nitrogênio líquido.

Afim de evitar possibilidade de descargas internas, o campo era aplicado

, . -5, ,
apenas quando o vacuo correspondia a 10 mm de mercurio ou melhor e tambem a a-

mostra em temperatura do nitrogênio líquida. A aplicação do campo deve ser gra-
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dual, afim de minimizar as possibilidades de descargas. Um procedimento que po-

de ser seguido é o seguinte: durante a aplicação inicial da tensão, a mesma de-

ve crescer em pequenos acréscimos, mantidos num período de 5 minutos antes do

acréscimo seguinte. afim de prevenir descargas na superfície do cristal. A foto

multiplicadora, controlada pela medida do seu sinal dc, pode ser usada para mo-

nitorar estas descargas, desde que o monocromador esteja desligado.

Depois que se atingiu pela primeira vez uma tensão suficientemente elev~

da e já não mais se produzem descargas. então, numa nova ocasião, a aplicação

súbita da tensão total não causará novas descargas. desde que a tensão aplicada

neo exceda o máximo alcançado anteriormente através de pequenos acréscimos.

IIl.7. - RUIDOS.

Devido à fraca intensidade do sinal a ser detectado que, como já indica-

~ ~-5
mos, e uma variaçao que representa uma fraçao da ordem de 10 no topo de um

forte sinal dc, isto faz com que o problema dos ruidos na detecção se torne um

dos mais importantes problemas que afetam o sistema de medida.

Após uma análise da questão, podemos tentar classificar os ruidos que p~

dem afetar o sistema, do seguinte modo, de acordo com suas fontes:

19) ruidos provenientes da excessiva corrente de escuro da "fotomultipl!

cedora";

29) vibrações da fotomultiplicadoraJ

39) ruidos provenientes do próprio funcionamento da

( " shot noise " )J

fotomultiplicadora

49) ruidos provenientes do funcionamento do próprio sistema de medição

por efeito de ação de harmônicos do sinal, tanto de ordem

como de ordem inferior.

superior

As providências adotadas para eliminação destes ruidos foram as seguin -
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tes:

19) Uso de uma cãmara escura suficientemente vedada de tal forma que, no

r.espectivo teste, o valor da corrente de escuro da foto não excedes

se o recomendado pelo fabricante.

29) Uso de uma tensão de alimentação da foto, obtida na própria experiê~

c1a, na qual o nível de ruidos acusados no registrador caisse . para

um mínimo aceitável em face da sensibilidade da escala adotada para

operar o « lock - in ".

39) Além da providência anterior, o combate dos ruidos provenientes do

funcionamento da foto ("shot noise") e os provenientes do funciona 

mento do sistema foram eficientemente combatidos com o uso de um

"lock-in" de maiores recursos, o PAR-128. em substituição ao que es

tava sendo usado anteriormente, o PAR-122. Além de permitir a elimi

nação de ruidos, por meio da possibilidade da limitação do range de

frequências de sinais capazes de sensibilisar de algum modo o apare

lho, o PAR-128 permitia uma eliminação de ruidos por ação de harmôn!

cos, a custa da flexibilidade oferecida pelo mesmo de regular o "tem

po de resposta" do aparelho ("time constant"), permitindo sem maio 

res complicações, adotar tempos de resposta até de 100 segundos, que

foi largamente ut11isado com muito sucesso. Evidnetemente com um tal

tempo de resposta as medidas só poderiam ser feitas com auxIlio de

um registrador conectado i saida do "lock-in", e, a obtenção de um

registro consistente exigia que cada medida tivesse a duração de cer

ca de 10 a 15 minutos de registro contInuo.

Além dos recursos indicados, um esquema de ligação a terra sugerido no

próprio catálogo do "lock-in", permitia fazer com que ruidos proveniente do sis

tema de ligação i terra ficassem reduzidos a um mInimo.
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C A P 1 T U L O IV. R E SUL T A O O S. C O N C L Use E S E S U -

GESTllES.

IV.1. - RESULTADOS OBTIDOS.

Nas figuras 9 e 10 são mostradas as curvas de absorção obtidas para as !
mostras de KCl e KBr utilisadas ( 0.0. versus comprimento de onda ) com auxílio

do espectrofotômetro " Cary - 17 •••

Nas figuras 11 e 12 apresentamos a reprodução de trechos de registro dos

sinais obtidos para KCl e KBr. no efeito Stark.

Nas figuras 13 e 14 aparecem as curvas construidas com os dados obtidos,

para KCl e K8r, exprimindo a forma de variação de ~K em função da energia dos

fotons.

- ÓK

Na figura 15. vemos. para o KCl e KAr. a forma de dependencia de~. e

o quadrado da intensidade do campo elétrico aplicado, para o máximo de absorção

da banda F.

, ~K
Apresentamos em seguida o calculo do valor de ---K-' para temperatura do

nitrogênio liquido e na energia fotônica correspondente ao pico da banda F. ten

to para o KC1 como para o K8r.

19} Para o KC1.

Valor de I = 58mV

Valor de ~I = 2.4~V

Comprimento do caminho ótico na amostra

-
Espessura da amostra x = 1,01 mm

x = 2.5 mm

Campo aplicado = 7000 V pico ~ pico. ou seja. 3500 V "peak"

Curva de absorç~o levantada na temperatura ambiente:

(half Ifl/idth) -+ ~',I = 0,31 eV 11 i t 1.V6 ores exper men a s

0.0.= 0,25 (pico de absorção~
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a) Valor de K na temperatura ambiente para o pico de absorção:

\I
1

K = x 2,3[0.0.J=
1

0,101 2,3 X 0.25 ••• K
-1

= 5.7 cm

b) Valor de K na temperatura do nitrogênio líquido ( KTNL)

A área sob a curva de absorção independe da temperatura, consequent~

mente:

W x K = WTNL x KTNL
(1)

A variação de W com a temperatura é dada no gráfico da figura 3-S,pg.S5,

do livro de Schulman (6), gráfico este reproduzido na figura 16, embora não e-

x!sta nessa figura a curva correspondente ao KCI. como temos um ponto dessa cur

va ( W = 0,31 eV na temperatura ambiente l. podemos. com auxIlio desse ponto,i~

tercalar no gráfico a curva do KCI. que deve acompanhar o formato das demeis.

Traçada essa curva. podemos obter para

de (1): 0,31 x 5.7 = 0,18 x KTNL

o KCl que ~.JTNL =

-1
K = 9.82 cm
TNL

0,18 eV. Assim teremos,

c) Valor de 6K normalisado para o campo de 4,5 kV/em

Afim de poder comparar o valor de ~~ COm o valor obtido por Chiarotti,

devemos calcular 6K normalizado para o campo de 4.5 kVIcm ("peak"), valor este

usado por Chiarotti. Essa normalisação é feita levando-se em conta que 6K varia

quadraticamente com o valor do campo.

sera:

~K = _1 ~I
TNL x I

"

o valor normalisado de 6K

~'4'5 )2
3.5

1.01 /
-4 -1

6KTNL= 2,88 x 10 em

1 2.4
--- 2- 0,25 58 x 10

f- 4.5 \) 2
i~
\. 1,01

~K - - :fd) Valor de ---K- , no pico de absorçao. na temperatura do nitrogenio 1 -

quido:

-4
_ 2,88 x 10
- 9.82

LtJK \fK7 TNL

-5
2.93 x 10
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O velor obtido é praticamente coincidente com o obtido por Chiarottl que

f l1K ) -5
foi: ~ ••2.8 x 10

TNL

29) cálculo para o KBr.

Valor de I ••362 mV

l1I •• 3.0 lJV

x=5rrm

x •• 2.2 rrm

Campo aplicado ••8200 V pico a pico

- 0.0••• 0.2
Curva de absorçao da amostra:

W ••0.36 eV

Valor obtido na figura 12 WTNL = 0.222 eV

1 • -1
a) Valor de K na temperatura ambiente: K ••0.22 2.3 x 0.2 •• K= 2.09cm

b) Valor de K na temperatura do nitrogênio lIquido:

• -1
2.09 x 0.36 • KTNL x 0.222 •• KTNL = 3.39 cm

c) Valor de l1K normalisado para

l1K 1 3.0 {.4'5)2.. õ:5 362 x 103 \ ~:~ .

d) Cálculo de ( l1~jTNL

campo de 4S kV/cm:

-S -1
l1K = 9.67 x 10 cm

apresenta

9.67 -S
3:39 x 10 ( llK , -S~JTNL = 2.85 x 10

1!1 K ~ -Verifica-se que o valor de ~/TNL para o pico de absorçao

valores praticamente coincidentes tanto para o KCl como para o KBr.

l1K

A partir dos valores experimentais calculados para ~ podemos determi

nar O valor do elemento de matriz < 2p Izl2s > • tanto para o KCI como para o. z

KBr.

o valor desse elemento de matriz. de conformidade com as fórmulas 11-11.

ou 11-21. é dado por:

• ,
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( i )2 • I < 2 Izl2s >12 • O 36 ~ ( W )2I Pz I • K 'E

o valor

ver em conta o

6K --
calculado de ~ deve sofrer as correçoes necessarias para le-

fato da luz usada não ser polarisada. deste modo. os valores de-

vem ser corrigidos pelo uso de um fetor igual à 2. Além disso para levar em con

ta o efeito da modulação dos sinais recebidos pelo "lock-in" outra correçeo de-

ve ser feita por meio do fator 1.27. Oeste modo temos:

a) Para o KCl:

6K -5
~ • 2 x 1.27 x 2.93 x 10

e W· 0,18 eV.

b) Para o KBr:

6K -5
---- • 2 x 1,27 x 2,85 x 10

K

e W • 0,222 eV

•.. 6K -5
---- • 7,44 x 10

K

6K -5
---- • 7,24 x 10K

Em primeira aproximaçio vamos adotar em ambos os casos (KCI e KBr), pa-

ra o valor de e. campo elétrico local, o próprio valor do campo elétrico exter

4
no aplicado f • 4,5 x 10 V/cm.

Com esses elementos teremos:

Z -8
KCl • 2,06 x 10 em

K -6
KBr • 2,52 x 10 em

IV.2. - DISCusAo DOS RESULTADOS E CONCLUSOES.

Considerando o valor do elemento de matriz obtido para o KCI, isto é,

ca

- -8
Z • 2,06 x 10 cm

.
e comparando este resultado com a previsão teóri-I

- -8-6
Z • 3a • 3 x 0,529 x 10 cm • 1.6 x 10 cm verifica-se que o vao

lor obtido foi superior ao teórico, entretanto, não foi levado em conta que o

•
i~~.lIII~h!""'·.~.'j;'Y''''.:t.7i'11'-''~~"",,,*~.~1''.·'··-.''~":'''''··_'".l''·'''~l''l';r.;~ .<,.,..." ••.. ,"''" ,

Departam~Bto ~lZ r t:'.",C; i: (~L.·~~tJ J"s fv1idcri.i.
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campo local deve sempre ser maior que o campo externo, o que permitiria diminu-

ir o valor experimental e, talves, conduzi-Ia à um valor mais próximo do valor

teórico.

AK

Por outro lado, considerando-se os valores de ~ para o KCl e o KBr

verificamos que estes valores são praticamente idênticos. Como os dois cristais

possuem em comum o ion alcalino •. e como na primeira esfera de vizinhos

•

mais próximos do centro F estão situados os ions alcalinos. este fato parece su

gerir que o comportamento do centro F no efeito Stark está na dependência da na

tureza dos 10ns que ocupam a primeira esfera dos ions mais próximos.

A concordância dos resultados obtidos para o KCl com aqueles já obtidos

por Chiarott1 indicam que o sistema em uso está funcionado adequadamente e pode

rá ser empregado para o prosseguimento das pesquisas. A máxima sensibilidade a-

6K -6 -

tingida foi ~ = 1.5 x 10 com resoluçao em comprimento de onda de 3m~ •

IV.3. - SUGESTOES PARA TRABALHOS FUTUROS.-

19) Investigação sobre halogenetos de mesmo 10n alcalino:

a) Efeito Stark em KI afim de verificar se os resultados obtidos sao

iguais aos iguais aos do KCl e KBr.

b) Efeito Stark em NaCl e NaBr afim de verificar se os

resultados são aproximadamente iguais.

respectivos

29) Medida de efeito Stark em cristais mixtos tais KCl:KBr • KC1:RbCl

ete. na previsso da que seja passível separar~05'picos do efeito-cor

respondentes à cada um cos 10ns alcalinos presentes.

a a
39) Estudo do efeito Stark de 1. e 2. ordem de centros Z em cristais m1x

tos.

49) Estudo do efeito Stark de centros FU2 •
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L E G E N O A S O A S F I G U R A S

Figure 1 - Banda F e absorção correspondente em um cristal de K8r colorido a-

d1tivamente.

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

- Representação esquemática dos orbitais não perturbados correspon -

dentes aos estados 25 e 2p do centro F.

- Representação esquemática dos orbita1s perturbados correspondentes

aos estados 25 e 2p do centro F.

- Representação esquemática dos nIveis de energia dos estados pertu~

bados e não perturbados do centro F.

- Curvas obtidas por Chiarotti e outros referentes :

a) Variação do coeficiente de absorção região das bandas K e F de-

vidas à aplicação de

45 kV (peak)/cm.

um campo. elétrico externo .'_ de

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

b) Dependência entre a variação relativa do coeficiente de absor -

ção, referente ao máximo da banda F, o quadrado da intens1dadQ

do campo elétrico externo aplicado.

- ~squena do montagsm do sistema.

_ ~ -to __

Drientaçao do campo eletrico aplicado, E, direçao de propagaçao da

luz ,K • e plano de pOlarisação da luz para o qual é produzido e-

feito Stark no centro F. A porção hachuriada representa a 10cal1sa

ção dos centros de cor.

- Detalhe do portador de amostra do criostato.

- Curva de absorção, na temperatura ambiente. da amostra de KCl uti-

lisada.

Figura 10 - Curva de absorção, na temperatura ambiente, da amostra de KBr uti-

lisada.

Figura 11 - Dados experimentais típicos mostrando a reprodução do registro ob-
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tido·' P8ra o efeito Stark do centro F em KC1.

Figura 12 - Oados experimentais típicos. mostrando a reprodução do registro ob

tido para o efeito Stark do centro F em K8r.

Figura 13 - Resultados experimentais obtidos para o efeito Stark do centro F

em KC1.

Figura 14 - Resultados experimentais obtidos para o efeito Stark do centro F

em KBr.

Figura 15 - Resultados experimentais mostrando a dependência entre a vartaçêo

relativa do coeficiente de absorção. referente ao máximo da banda

F. e o quadrado da intensidade do campo elétrico externo aplicado.

Figura 16 - Reprodução da figura 3-5 do livri de Schulman e Compton (6). "qoe

mostra a dependência entre a meia largura H da banda F em NaC1.KBr

e KI. em função da variação de temperatura.
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