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RESUMO

Realizamos medidas de tempos de relaxação de centros F

em cristais de KCN, pela técnica de saturação do sinal de absorção

por pulsos de microonda.

Observamos um comportamento não exponencial para a recu

peraçao da magnetização da amostra ap6so pulso. Este fato deve

-se ao efeito combinado de relaxação cruzada ou difusão da magnetl

zação pelo espectro de absorção, juntamente com a relaxação spin

-rede. Medidas à 4,2 °K e 1,8 °K fornecem indícios que, ap6s al

gum tempo, apenas a relaxação spin-rede sobrexiste. O modelo te6

rico baseado na modulação da interação hiperfina e no processo di

reto fornece tempos menores que os obtidos experimentalmente. Is

to deve-se à formação de conglomerados de centros.

Também elaboramos um modelo levanao em cor;+a.;) processo

Raman, para prever temp.os de r·elaxaçãos.pin-red.e a temperaturas mais

elevadas.



ABSTRACT 

We measure the spin-lattice relaxation time of F centerr 

o in KCN at 1.8 and 4.2 K using the saturation recovery technique. 

The observed recovery i s  non exponential. T h i s  result is interpre - 

ted in terms of the combined effece o f  cross-relaxation and s p i n -  

-1attice relaxation. The values obtsined for T1 i - s e c )  ore fosnò 

to be shorter than those calculated theoretically. 

This discrepancy is rhrought to arise from the Freçence 

o f  clusters. The cdracteristic time found from the initial part 

of recovery is found to be -6 sec in agreement with that found in 

KC for the recovery of a hole burnt i n  the resonance line i 4  5 )  

Finally the value of TI was calculated for the Raman pro - 

_esses at high temperature and compared with knawn r e s ~ l t s .  
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INTRODUÇÃO

o sistema constituido pelos centros F em cr~stais J~ K('.

ainda não foi totalmente estudado. No entanto, alguns trabalbos

de ressonãncia paramagnitica eletr6nica (RPE) e de espectroscopla

õptica(3)(4) foram realizados, o que possibilitou a identificação

deste defeito. Concluiu-se tamb~rn algo a respeito da inten~çàC'

hiperfina que o centro F possui Lom os primeiros vizinhos l6 áto-

mos do potássio com spin nuclear 3/2). ~a Seção (11.2)

uma breve análise a este respeito.

fazemos

Um passo lógico nos estudos deste sistema é a realização,

de medidas de tempos de rel,xaçio spin-rede. Para tanto, o ide~l

seria utilizar técnica magneto-óptica, com a qual poderíamos estu

dar os centros F o mais isolados possíveis, dado que tal t~cnica ~

eficiente mesmo com baixas concentrações de centros.

No entanto, o KCN sofre transições de fase com o abaixa

mento da temperatura, que, abaixo de 168 °K o cristal se apresenta

opaco, impossibilitando assim o uso· desta técnica.

Em16SoX o KCN muda a sua estrutura cristalina, de c~bi

ca de face centrada (fcc) para ortorrômbica, de uma maneira tal



que após esta transição de fase nào temos mais um monocristal.

. "'1' d f d . d " . l' (4) (17) (18)SIm um so I o orma o por seIS omlnlos crIsta Inos

11

e

or-

torrõmbicos. Esta ~ a causa da opacidade do KCN em baixas temper!

turas.

Por outro lado Milton F. de Souza observou que, aplican-

do-se uma ~ressão uniaxial sobre o cristal antes e durante a tran

sição de fase, este tende a orientar os seus domínios ortorrõmbi-

COSo Devido a dificuldades de ordem t~cnica não realizamos

tipo de trabalho.

este

Realizamos então, medidas com uma técnica ressonante que

consiste em aplicar pulsos de microonda que saturem o sinal de ab

sorção de RPE e, observar a recuperação deste em função do tempo,

após cada pulso. Esta téchica esti descrita com mais detalhes no

Capítulo IV.

No entanto, a utilização desta técnica eXIge um? alta

concentração de centros, o que provoca uma s~rie de fatores que

obscurecem a relaxação spin-rede dos centros F.

o efeito da concentração de centros F em halogenetos al

calinos sobre os tempos de relaxação spin-rede, TI' já foi ampla-

d d d' (39) (42) (43) -mente estu a o por . Iversos autores· , o que torneceu J

base para as dicussões sobre os resultados. Devido a este fato.

o nosso trabalho fornece uma primeira aproximação sobre os mecanis

mos de interação e sobre os processos pelos quais se dá a relaxa-

çao spin-rede.

Observamos também que a recuperação do sinal de RPE

se dã exponencialmente, como se espera da relaxação spin-rede

. (lO}{l3)centros F Isolados .

.-

nae'
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Isto levou-nos a concluir que existem outros tipos de re

laxação concorrendo com a relaxação spin-rede. Citamos neste tra

balho a relaxação cruzada(IS) e 3 difusão da magneti:ação pelo es

pectro de RPE(38). Também assumiremos que ocorrem simultaneamente

a relaxação cruzada e a relaxação spin-rede ou, a difusão

traI e a relaxação spin-rede.

espec-

Na Seção (111.1) elaboramos modelos teóricos que nos pe~

mitem prever os tempos de relaxação spin-rede para diversas tempe-

raturas. Para tanto assumimos que o mecanismo mais importante pe

lo qual Se dá a relaxação spin-rede é a modulação da interação hi

perfina pelas vibrações da rede.

Para temperaturas abaixo de 4,2 °K assumimos que a rela

xaçao se dá pelo processo direto, o qual envolve a emissão de um

fonon com frequência igual à'da ressonância dos spins que partici

pam da relaxação spin-rede.

Para temperaturas mais elevadas, propusemos o processo

Raman, o qual envolve a emissão e a absorção simultânea de dois

fonons tais que a diferença entre as suas frequências é igual ãde

ressonância dos spins participantes.

Na Seção (111.2) tecemos alguns comentários sobre areIa

xaçao cruzada.

Utiliz.ando as "rate equations" de um sistema que envolve

as relaxações cruzada e spin-rede, obtivemos uma expressão para

a evolução da magnetização em direção ao equilíbrio terrnodinâmico

com o banho no qual a amostra se encontra.

Para efeito de c'omparação e teste do sistema de medidas,

realizamos as mesmas experiências com centros F em cristais de KCL
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CAPITULO I

FUNDAMENTOS GERAIS

1.1- CENTROS F EM HALOGENETOS E CIANETOS ALCALINOS

Esta secção tem a intensão de mostrar apenas alguns

concsitos e resultados que utilizaremos no decorrer deste trabalho,

e nao expor uma teoria sobre centros F em cristais. Por serem os

mais simples de todos os defeitos produzidos em redes cristalinas,

e por terem, os halogenetos alcalinos as redes cristalinas mais s~

pIes, os centros F nestas matrizes são os defeitos melhor estuda 

dos(l)(2). Este consiste na substituição de um íon negativo da re

de por um eletron. Aqui citaremos alguns processos de obtenção de

centros F em cristais.

a) Color~ção aditiva:

Aquecendo-se um cristal de halogeneto alcalino a u-

ma temperatura próxima de seu ponto cl.efusão em atmosfera de vapor

do metal alcalino, dá-se a formação de centros F para manter o e 

quilíbrio termódinâmico entre o cristal e o vapor do metal.

b) Coloração eletrolítica:

Aquecendo-se o cristal a uma temperatura que permi

ta a condutividade iônica, e mantendo-o entre dois eletrodos entre

os quais é aantitia \:lma di,ferença de potencial de algumas centenas

de volts, dá-se a formação de centros F. Usa-se como eletrodos uma
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placa e uma ponta. Fermam ..se os centros F sempre que a ponta for ne

gativa.

c) Irradiações

Irradiando-se um cristal puro com fotons de energla

suficiente p.ara arrancar um eletron da banda de valência. forma-se

um par eletron-~uraco. que se não for dissociado. mover-se-á pelo

cristal até que uma vacância capture um dos componentes do par. E~

tretanto, sea irradiação for suficiente, pode-se dissociar o par

no momento de sua criação., e mais ainda. se a energia for maior que

2SeV, pode-se criar novas vacâncias. Assim são criados simultanea-

mente centros de eletrons e de buracos.

Defeitos produzidos pelos m~todos (a) e (c) em Cla

netos alcalinos foram identificados como centros pf3)(4)

Propriedadesópticas

Os centros P ,em halogenetos alcalinos apresentam u

ma linha de absorç~o intensa e larga. normalmente na região do es

pectro visível, a qual é atribuída uma tTansição eletrônica entre

o estado fundamental do tipo S para um estado excitado do tipo P .

O alargamento da linha ~ provocado pela int.eração entre os eletrons

e as vibrações da rede. A absorção de luz depende da concentrqçâo

de centros, que está relacionada' com a densidade óptica pela fórmu

Ia de Smakula(2)

Q

.1.7 'n

NF =1,2 9 xl0 ,(n2+ 2 )t.
(1-1.1a)
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onde

onde

2,303{OD)
X

(I-l.lb)

n e o índice de refração do cristal

f e o "oscillator strength"

w 6 a meia largura da linha de absorção em eV

a é O máximo do coeficiente de absorçãomax -

OD ~ a densidade 6ptica

X e a espessura da amostra em cm.

Estas propriedades também são observadas nos Clane

tos alcalinos~3)

Propriedades magnéticas

Embora os halogenetos e cianetos alcalinos sejamdi~

magnéticos, eles apresentam uma componente paramagnética quando es

tão dopados com centros F.

Algumas características que estes centros apresen -

tam, quanto a análise de ressonância paramagnética eletrônica (RPE),

sao:

1) O valor do fator g é muito pr6ximo do valor pa-

ra o eletron livre, e normalmente é isotr6pico. Veremos mais adia~

te que os centros F em cianetos alcalinos têm um comportamento di-

ferente quando se esfriam estes cristais, pois seu fator g se tor-
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na anis0.trópico.

O fato de o fator g ser próximo ao do e1etron livre

indi'C~ que o estado fundamental deve ser um duh1eto de Kramers com

DlOmeJitoangular nulo. O pequeno desvio causado pode ser explicado

pela -i.nteração spin-órbita com o momento angular dos ions vizi

nhos~S)

2) Nos halogenetos alcalinos, normalmente, os cen

tros F apresentam uma linha larga de RPE, que pode ser explicada ~

Ia interação hiperfina com os spins nucleares dos íons vizinhos.

Tomando como exemplo centros F em KCR., observamos qtJe

os seis priaeiros vizinhos K, com spin nuclear 3/2 desdobram cada

nível com MS=±1/2 do centro F em 19 níveis. Neste caso teríamos 19

linhas com alargamentos devido à perda da coerência da magnetiza 

~ão transversal. Porém, existe ainda a interação com os spins nu 

cleares -dos segundos vizinhos, no caso, 12 átomos de Ct comspin nu

cl~ar 3/2. A interação com os sPins nucleares dos átomos de cloro

des-dobram cada uma das 19 linhas anteriores em mais 37 linhas, da!!.

do wlktotal de 703 linhas. Normalmente a interação com os segundos

vizinÀ06 é ma.is fraca, provoç..a.ndoassim, sub-níveis com espaçamen

tos em energia menores que aqueles provocados pela interação cornos

átomos de potássio.

Porêm, as funções de onda dos centros F se estendem

além dos segundos vizinhos, tendo sido já calculadas, contribui

-çõesR.té dos oitavos~6) Levando isto em conta, e mais a contribui

ção da parte anisotrópica da interação hiperfina, o que resu! ta pc!.

tanto, êum conjunto muito grande de linhas com separações menores

que a largura das linhas individuais. A intensidade de cada linha
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é proporcional ao peso estatístico dado pelo número de formas dese

distribuir os spins nucleares, o qual é dado aproximadamente por u

ma distribuição gaussiana~7)

o resultado disto ~ uma linha inhomogeneamente alar

gada.

Para determinarem-se os valores das constantes de in

teração hiperfina utiliza-se a técnica de ENDOR. Tem-se observado

que, normalmente, a constante da parte isotrópica é da ordem de de::

vezes maior que a correspondente à parte dipolar anisotrópica da

int~ração~6)

Para que o termo de contacto seja consideravelmente

grande, ê necessário que a função de onda do centro F tenha um va

lor apreciável na posição dos núcleos.

Normalmente usa-se a função de onda do tipo 111 de

Gourary e Adrian como veremos mais adiante no Capítulo 111.

Já os centros F em cristais de KCN apresentam, qua~

do em temperatura ambiente, um espectro de RPE com 19 linhas resol

vidas, as quais são provenientes da interação hiperfina com os pr~

meiros vizinhos, que no caso são 6 íons de K+. Cada uma das 19 li

nhas são a1argadas inhomogeneamente pela interação com os segundos

vizinhos os quais são 12 íons (CN)-.

O alto grau de resolução do espectro no KCN foi in

terpretado por Panepucci et a1(3) como sendo devido à rápida reo 

rientação do íon (CN)-, promediando assim a contribuição da parte

anisotrópica', ela interaçâo hiperfina. Esta hipótese está de acordo

com o fato- de o espectro. perder toda sua es trutura, transformando

sen1.tlftaÚnica linha larga de 44 Gauss, quando em temperaturas abai
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xo de 83K. Sabe-se que nesta temperatura o KCN sofre uma transição

de fase que e''Stãassociada com o congelamento da reorientação do

í~n (CN) •

1.2- .RELAXAÇÃO SPIN-REDE

Descrição macroscópica

Uma substância paramagnética sempre apresenta uma

magnet:i.~ação M quando se encontra em um campo magnétic.o H, a qual é

proporçional a este. No caso particular, quando a substância e ma&

neticamente isotrópica, a magnetização é paralela ao campo, e pode

ser descrita por

~ -
M=X H

(1-2.1)

onde xé a susceptibilidade/magnética da substância.

Esta magnetização é proveniente da orientação dosmo

mentos magnéticos associados à eletrons não emparelhados da subs 

tância. Neste caso podemos escrever que:

(i-2.2)

onde ti é o momento dipolar magnético associado ao elrtron i, e N

é o número total de tais momentos.

Devido N ser normalmente um numero muito grande

(_1023), pequenas irregularidades locais serão promediadas de ma -
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neira a dar uma magnetização macroscôpica uniforme.
~ -

Suponhamos agora que os momentos ~i estao aSSOCIa -

dos a centros com spin S=I/2. Neste caso, na presença de um campo

rnagn~tico externo H na direção z, estes momentos poderão se encono

trar em um dos níveis de energia E+ e E_, correspondentes aos nu -

meros quinticos magn~ticos ms=+l 2 e ms=-1/2, respectivamente.

Sabendo-se que ~=-g~sS, e que a energia de um dipo-
- -+ - -+ .....,..

10 em um campo magnetico externo Ho e dada por E=-w.Ho' temos que

E=g~QH m , onde consideramos que g ~ isotrôpico.IJ o s

Então

"" 1
E ="2 9}Je Ho

e

onde ~S ê o magneton de Bohr.

Supondo-se ainda que os centros se encontrem locali

zados e isolados, a estatística de Boltzman dá as populações de e

quilíbrio destes níveis à uma dada temperatura T.

Chamando-se N~ e N~ as populações de equilíbrio dos

níveis correspondentes a ms=+1/2 e ms=-1/2 respectivamente, tem -

se

(1-2.3a)

\.
e

(I-2.3b)
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Pela equação (1- 2.2), a magnetização total de equi

líbrio que a amostra apresenta na direção z é dada por:

(I-2.4a)

Se a substância for magneticamente isotrópica, tem-

se n~equilíbrio

(I-2.4b)

Con~ideremos agora que o sistema de spins esteja em

contacto térmico com a rede de itomos da amostra.

Se num dado instante é aplicada ao sistema spin-re

de urna perturbação externa que faz com que a magnetização tome um

valor diferente daquele de equilíbrio, e em seguida se anule, o sis

tema evoluiri para a situaçio de equilíbrio, ou seja:

Como a energia do sistema de spins é determinada pela componente

Mz da magnetização, esta evoluiri para a situação de equilíbrio a

través da troca de energia com a rede. No entanto, e~ta troca de

. - ... - . ., .
energla nao e 1J\,Stantanea, e o tempo caracterlstlco'em que ocorre

é o chamado te.po de relaxação spin-rede, TI'

Por outro lado, a evolução para o equilíbrio das cOlJ!.

ponentes transversais da magnetização Mx e My não requer esta tro

ca de 'energia. Isto pode ser explicado da seguinte maneirafa) Com
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a aplicação de um campo magnético externo na direção :. ~s compo -

nentes transversais ~ e ~ de cada dipolo irão precessionar em
Xi Yi

torno da direção do campo. No entanto, o campo magnético local não

e o mesmo para cada dipolo, e sim ligeiramente diferente. Neste ca

so cada dipolo irá precessionar em torno do campo magnptico local

com frequências ligeiramente diferentes.

Se inicialmente os dipolos se encontravam precessl~

nando todos em fase, após um determinado tempo T2 2sta coerência

terá desaparecido, devido aos pequenos desvios nas frequencias Je

precessão de cada dipolo. Então, em qualquer instante posterior à

T2, as componentes transversais de todos os dipolos estarão distri

buídas totalmente ao acaso, dando assim uma magnetização transver

sal macroscópica nula. O tempo característico T2 deste mecanismo é

chamado de tempo de relaxaçã~ transversal, e normalmente é bem me-

nor que TI"

Equações de Bloch

O comportamento dinâmico da magnetizaçãc pode ser

descrito pelas equações fenornenológicas de Bloch, que são:

•

dMx_-
dt

(I-2.5a)

•

(1-2.Sb)
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(I - 2. Sc)

Estas equações descrevem a evolução da magnetização

num sistema de referincia fixo ao Laborat6rio.

Se o único campo magnético existente for H =H K, ao o

equaçao (I-2.Sc) se torna em

dMI = ( M; - M1) Tt-Jdt
(I-2.Sd)

cuj a soluçao, com a condição inicial M (o)=0 éz

(1-2.6)

Isto é, se num tempo anterior a t=O não existia nenhum campo magne

de

constante de tempo TI'•

No entanto, o que se tem normalmente em estudos

,
tico aplicado à amostra, e no instante t=O passa a existir um ~am-

exponencialmente o Va -po ft t a magnetização longitudinal alcançao

lor de equilíbrio W' com umaz

ressonância paramagnética é que

microonda~ oscilando na direção

+ + + +
H=H +H , sendo que H é um campo dêo x x

x, tal que H «H. Sabemos que ox o

campo Hx da microonda pode ser obtido pela soma de dois campos ciE
+ + +1

cul·armente polarizados com sentidos opostos, ou seja, Hx=Hl+Hl,on-
.-... - ... "+ . -+' ..•..•. -+ •••

de Hl=iHtcos"t+JHlsenwt e Hl=lH1coswt-JH1senwt, Assim,Hx=12H1coswt.

Tendo-se isto em vista, para se calcular o comport~

•
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mento dinâmico da magnetização nesta situação, usualmente se fa:
-+-+ "+ -+

H=H +fI1. Substituindo-se H nas equações de Bloch, obteremos uma soo -

lução na qual Mx terá uma componente em fase e outra em quadratura

com H . ~ comum definir uma susceptibilidade complexax

e

Neste caso toma-se

H)( = Re[ 2 H1 elwt]

(1-2.7)

(1-2.8)

(1-2.9)

A solução que se obtém no estado estacionário, ou

seja, quando dM/dt=O é

h D>w2 H1C.OSWt +2 Hlsenu.Jt

1 .•.1;2 (Liw)Z+ '(2. Hf 1; Tz

(1-2.10)

onde Xo é a susceptibilidade estática dada por

(1-2.11)

sendo w =yH a frequência de Larmor do sistema.o o

De (1-2.10) concluimos que



e

X'=tX.oWoh

-I? -

~(wo-w)
1+ T;(wo-w)'+"62. H: ~ T~ (1-2.12)

0-2.13)

-+

A potência absorvida do campo Hl pela amostra depe~

de então da componente em quadratura x",·desde que

{'f/W -

= ~. - dM _. 11 2
P 2"( H· - dt - 2wX HJ

o dt

(1-2.14)

Quando a frequência w do campo H1 se torna igual a

w • a potência absorvida passa por um máximo. Esta condição é cha-o '

mada de ressonância.

d 2 2T T - .Po emos notar que se w=w~ e y H1 1 2»1 a potenc1a

absorvida atinge um valor limite dado por

(I-2.15)

Isto'~.é,a potência máxima que a amostra pode absorver da microonda

está limitada por TI'

A condição ;H~TIT2»1 ~ chamada de condição de sa-

turação. e pode-se calcular TI experimentalmente através dela.

D . -. -. (8) (9)escr1çao m1croscop1ca '
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Até o momento o sistema foi estudado apenas macros-

copicamente, e de tal forma que os resultados obtidos baseiam-se

fundalllentalrnentenas equações fenomenológicas de Bloch. No entan 

to, se'quisermos saber algo mais sobre a física do sistema, dever!

mos dar um enfoque microscópico, baseado na me~ânica quântica e es

tatística~ Para tanto usaremos o método das "rate equations".

Suponhamos uma amostra que contenha N centros para

magnéticos com spin tIl sob a ação de um campo magnético externo
-+
H =H to o'

Seja N+ o nÚJllerode centros que ocupam os estados

com msl;;+1!2, e que portanto têm uma energia E+=yhHo(+1/2), e N_ o

número'dencentJrosi'comms =-1/2, com energia E_ =yhHo (-1/2). O número

total de spins, N=N+ +N_ é constante, mas a aplicação de um campo de
-+

micro·ondas perpendicular a Hó pode mudar as populações N+ e N_ co-

mo um resultado de transições induzidas entre aqueles níveis de ~

nergia. No momento, suporemos que o sistema de spin5 interage 50 

mente c.om o campo da microonda.

Definimos w+_ a probabilidade de ocorrer uma transi

çao indu~ida de um spin pertencente ao estado com ms=+1/2 para o

estado com ms=-1/2, e w_+ a probabilidade de ocorrer a transição o

posta.

rAs.•• '"+ 1/21.1. N+w._ w_ •.
fTls =-t'2 o.' • N_

Fig. (I-2.1)

fiE = tilHo
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Assim podemos escrever que a ra~ão na qual as populaç6es variam ~:

dN+ =_ d N- =W-+N- -W+-N+
dt d-t

(1-2.16)

Podemos concluir que W+_=W_+=W da seguinte form~(9) A probabi1ida

de por unidade de tempo para que ocorra uma transição de um esta

do quântico inicial (a) com energia E para um estado final (b)a

com energia Eb, provocada por uma perturbação V(t), pode ser obti-

da pela regra de ouro de Fermi. Assim:

Desde que l<b\V(t) la>12 = l<aIV(t) Ib>12, Pa~b deve ser igual a

Pb~a'

Assim podemos reescrever a eq. (1-2.16) como

(l-2.16a)

Definindo-se

N == N~+N-
e (I-2.17a)

obtemos:

(I - 2.1 'b)

e
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Substituindo CI-2.l7b) em CI-2.16a) segue-se

dh =-2Wh
di

cUJa solução é dada por

_2.w-t

h(t) = h(o) e

(1-2.18)

1I-2.19)

onde nCo) é a diferença entre as populações no instante t=O.

Podemos notar que, se inicialmente existe uma dife-

rença de populações esta desaparecerá sob a ação das transições in

duzidas. Assim, se não houver nenhum outro sistema com o qual o

sistema de spins possa intercambiar energia, a absorção ressonante

tende a cessar rapidamente, pois o tempo característico com o qual

a diferença de populações tende a desaparecer. o qual é dado por

1/2W é muito pequeno.

Mais ainda, se não existir nenhum campo de microon-

das para induzir as tran~ições, teremos dN+/dt=dN_/dt=O, o que Slg

nifica que as populações permaneceriam constantes. No entanto, se

aplicarmos um campo magnético estático sobre uma amostra paramagn§.

tica, esta apresentará uma magnetização, ou seja, apresentará uma

diferença de populações. Podemos então concluir que o processo de
~:

magnetização de uma amostra inicialmente demagnetizada ~equerum

certo número líquido de transições do estado de mais ~lta energia

para o estado de mais baixa energia. Neste processo os spins ceJern

uma energia líquida para a rede cristalina da amostra. Chamemos de

w+_ a probabilidade por unidade de tempo para que um spin sofra u



-1 6 ~

ma transição entregando uma energia óE para a rede, e ~_+ a prob~

bilidade para a transição oposta. Assim teremos:

e

dN+=N_w_+-N+w+_t
d N- = Nt c.J..- - N- W-t

(1-2.20)

Entretanto, pela estatística, este fluxo de ener 

gia deve continuar até que o sistema de spins esteja em equilíbrio

termodinâmico com a rede.

A condiçã~ de equilíbrio ê traduzida por

-ÔE J'r<T
- e (I-2.2la)

onde N~ e N~ são as populaç~es de equilíbrio, e T e a temperatura.

final de equilíbrio do sistema spin-rede.

Pelas equações (1-2.20), a condição de equilíbrio

Então, concluimos que

. í = . r =. r AE/KTW w+- w-+ e

(1-2.2lb)

([-2,22)

Como era de se esperar, ~+_ ê diferente de ~_+, ca

so contrário a amostra não poderia apresentar uma magnetização ma-

croscópica. Usando as relações (1-2.17b) e (1-2.22), podemos rees-
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crever (1-2.20) como:

d n _ (N 1+ e-AE/kT)( _AEh<T)d t - 1- e-AE/K T 1+ e u!
Outra forma de se obter dn/dt é diretamente de (1-2.20):

~ = N(uf-+ - uf+ - ) - n ( 01-+ + u1+ - ) 
cJt

(ul ) ( N uI-.•.- uf .•.- )= -+ +uf+- W+- +u.1- + - h

Definindo-se

ho ;o N W-. -ú,k
0.1+- + uf-'r

e

~-J. ::. ~+ +ul.•.-

Então,

Como M é proporcional a n,z

d M _ Mo-MzJf z- ~

(1-2.23)

(I-2.24a)

(I-2.24b)

(I-2.25a)

(1-2.2Sb)

que é a equação de Bloch para a componente longitudinal da magnet~
+

zaçao quando se tem apenas o campo magnético estático H aplicadoo

à amostra.

Considerando agora que os dois mecanismos que prov~
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cam transições estão presentes, podemos escrever:

dn
d1 - 2Wn (I-2.26)

No estado estacionário, dn/dt=O obtemos:

h~

nest -::.1+ 2T.1 W
(1-2.27)

Esta equação descreve a condição de saturação. de onde podemos o~

ter a potência máxima que pode ser absorvida pela amostra em res-

sonância.

Desde que a probabilidade de transição e w, tanto

para a emissão quanto para a absorção, a razão na qual a energia

da microonda é absorvida depende somente da diferença de popula -,
ções no estado estacionário. Então, na ressonância(8)

p - noW 1; Wo
hestWf1Wo - 1+2~W

(1-2.28)

A condição de saturação então é dada por

ho fi Wo

2lj

Mas

Desta forma obtemos
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,(1- 2.29)

que e o mesmo resultado obtido partindo das equações de Bloch.

Probabilidades de transições

Vimos pela expressão (I-2.24b) que o tempo de rela

xaçao spin-rede é definido como o inverso da probabilidade de tran

sição induzida pela interação spin-rede. No entanto até o momento

não foi apresentada nenhuma forma de calcularem-se tais probabili-

dades.

Neste secção temos a intenção de mostrar apenas a1

guns caminhos que nos possib~litem efetuar.estes çalculos, deixan

do para o Capítulo 111 uma descrição formal e a apresentação de
',\,~;.

modelos de interação para os casos específicos que, serão aborda -

dos por .ste trabalho .
. .~

Consideremos um conJ'unto de spins, interagindo com
"', ' .'.~\. 't.

osfonons da rede cristalina. Neste caso, podemos esc;r~ver que o
j .\ ' ••• "'~',~.' ••

Hamiltoniano d.o sistêma spin-rede é:
';L
'Vi~\,

'1t = lí:i"+te:.~de+ 1Gint
\.

. ,

\

~,.. ~

Trataremo.s~ como um~ perturbação. Nes.<\~ecaso, o hamil toniano

.ft;~:pi".,'1t'o.tJtltemauto~';ln~õesque são pr~duto~ das autofunções de~:l.e 1(;:4. separadamen:tca. Então,
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Assim, a probabilidade de transições provocadas pelo hami1toniano

'Slintde interação entre o sistema de spins e a rede é em primeira

ordem de perturbações:

~ \ f + í i 12W (X L F? <~, 'fi; 11eJi~t\~ ~ )
i,f

(1-2.31)

onde a soma é sobre todos os estados finais e iniciais para os

quais são possíveis transições que mudem a magnetização da amos 

tra, e P. é a probabilidade do sistema se encontrar no estado 1.1
Sendo o sistema spin-rede um sistema fechado a conservação de e -

nergia já deve estar contida na expressão (1-2.31), de modo que

~E spin +bErede =0 (1-2.32)

S conveniente classificar os processos de relaxação de acordo com

a forma em que este equilíbrio de energia é mantido e classificar

os m~canismos de relaxação segundo 'a natureza de1eint'

A energia do sistema de spins está determinada pe

la interação com o campo magnético H . Entãoo

~ Espin
-+-- (1-2.33)

o estado"de vibrações da rede é descrito em termos do nGmero de
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fonons n(vkj), que tem frequência de vibração v , vetor de onda k

e polarização j, cuja energia é hv.

Então a equação (1-2.32) permite-nos interpretar os

processos elementares de relaxação como a transição de um spin. a-

companhada da criação ou destruição de fonons, de modo que

(1-2.34)

De acordo com isto podemos identificar alguns processos de relaxa

çao.

Processo direto

Este processo envolve a absorção ou emissão de um

fonon de frequência v=geH Ih. A figura (1-2.2) ilustra este pro o

cesso, onde um spin passa do estado m =+1/2 para o estado m =-1/2s s
emitindo um fonon de vetor de onda k e polarização J.

....
....

.... .•..
.•..

.•..

tt mS= -1/2

Fig. (1-2.2)

hv = gJJBHo
~

Veremos posteriormente que a probabilidade de emis

sao ou absorção de um fonon de frequência v no modo (kj) é propor

cional a v e ao número de fonons neste modo no estado final. ;;0
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entanto todos os modos de frequência v=g~8H/h contribuem com igual

probabilidade para a soma na equação (1-2.31). Assim, a probabili-

dade total de transição do spin pela absorção ou emissão de um fo

non de-frequência v em qualquer dos modos será proporcional à den

sidade de fonons com esta frequência, que no modelo de Debye é da-

2
da por p(v)av •

Processo Raman

Este processo ê equivalente ao espalhamento inelãs

tico.de fonons por centros paramagnéticos. O equilíbrio de ener 

gia é obtido pela destruição de um fonon vkj e a criação de outro

V'k'j' l de maneira que

hv - hv'= ± <J}J. Ho

A figura (I-2.~) mostra um esquema deste processo.

(1-2.35)

••

i
Fig. (1-2.3)

estado vir1uol

f
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Ve~os pela equação CI-2.35) que o numero de fonons

que pode participar neste processo nio esti limitado a estreita

fixa de fonons ressonantes, mas sim todos aqueles presentes no es

pectro de fonons ã uma dada temperaturaCIO). Vemos também pela e 

quaçao (1-2.35) que os fonons que dão maior contribuição neste pr9..

cesso são aqueles tais que hv)o. H Ih. Podemos concluir então que
o~6 o

o processo direto é mais eficaz em temperaturas muito baixas, en -

quanto que o proce1so Raman predomina em temperaturas mais eleva 
das.

Existem outros processos(lO)(11)(12)(13), os quais

nao mencionaremos devido ao fato que apenas os processos acima ci

tados contrihuem efetivamente da relaxação spin-rede dos sistemas

estudados aqui.

Mecqnis~os de relaxação

Até o momento falamos de alguns processos possíveis

de relaxação, sem no entanto mencionar os mecanismos que dão lugar

aos mesmos. Estes mecanismos dependem da natureza do termo~int do

hamiltoniano apresentado na equação (1-2.29).

Sabemos ainda que o sistema de spins não é afetado

diretamente pelas vibrações da rede, e sim que, de algum modo, es

tas vibrações dão l~gar ã um campo elétrico ou magnético variiveis,

que atua sobre os centros paramagnéticos.

No caso dos centros F, os mecanismos mais importan

tes são(lO) a interaçao hiperfina do momento magnético do centro

com os momentos magnéticos dos núcleos' dos íons vizinhos e a inte-
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raçao dipolar entre centros, quando em altas concentrações. Consi

derando apenas estes dois mecanismos, temos que o hamiltoniano de

interação pode ser escrito:

1f.línt =[[ Âm 1m -s + Bmr;;.313r;;,2(fm -r",)( 5 .f.,,) -(f,.,- 5) I] +
h'\

(I-2.36)

onde o primeiro termo de1t. t é o termo de contacto, e o segundoln

é a parte dipolar da interação hiperfina. A soma em m é sobre to-

dos os núcleos da rede, e ;m é o raio vetor que liga o centro pa

ramagnético com o núcleo m. O terceiro termo corresponde à inter!

çao dipolar entre os centros paramagnéticos. Estes termos ao se 

rem modulados pelas vibrações da rede, produzem interações depen-,
dentes do tempo, que dão origem a dois mecanismos de relaxação dis

tintos. Con$~eremos cada mecanismo separadamente .
••• '1; ~

lnteração hiperfina

o tel'11lOde contacto, de forma A i.s é isotrópi m m

co. e A dep.ende do -quadrado do módulo da função de onda eletrônf. m -

ca na -posição do núcleo m. e é dado por Am=81r/311el!nlll'Crm),2. As

vibrações da rede modulam ~sta densidade eletrôqica, dando lugar
-I .! iÕ,-., ~ '" ;

'& u.~,peTt~rbação de origem essencialmente magnética •
.•••• " ..•.• ~ , .. _ ."1;, I

.Já, o segundo termo da interação hiperfina é aniso-
" b

trópico.ie a c;lependênci~ teJliporaldeste é proveniente das varia -

ções das distâncjas r.Fom o tempo. devidas às vibrações da rede.
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Este mecanismo de relaxação poderá ser efetivo nos casos em que o

eletron, associado a um centro paramagnético, interatua com vários

núcleos vizinhos.

Interação dipola~

Este mecanismo foi proposto em 1932 por WallerCl4) ,

e foi o primeiro a ser sugerido para explicar a relaxação spin-re

de. Baseia-se na modulação da distância entre os centros paramag -

néticos,r .. A contribuição deste mecanismo depende portanto da con
J -

centração de centros, e é pequena para amostras diluidas. Por ou -

tro lado, com altas concentrações, outros efeitos devidos ã forma-

çao de conglomerados e relaxação através de pares começam a obscu-

recer a relaxação devida aos. centros isolados. Como veremos na sec

çao a seguir, a interação dipolar é responsável por uma outra rela

xação, na qual não há troca de energia com a rede. Trata-se da re-

laxação cruzada.

1.3- RELAXAÇÃO CRUZADA

~a secção anterior vimos que um sistema de splns ~

de trocar energia com a rede com um tempo característico TI' o

qual normalmente é maior que o tempo característico de relaxação

transversal.

No entanto, em determinadas condições, os spins de

um sistema podem trocar energia entre si com um tempo característi~

co intermediário entre TI e T2. Desta forma, o sistema pode alcan-
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çar um equilíbrio numa temperatura diferente daquela da rede. Ev!

dentemente a relaxação spin-rede continua até que o equilíbrio en

tre o sistema de spins e a rede seja alcançado.

Veremos posteriormente que, transições simultineas

de dois spins vizinhos, onde a energia Zeeman é aproximadamente

conservada 6 responsivel por este efeito. sendo que a pequena di

ferença na energia é balanceada pela interaçâo dipolar entre os

spins. Isto significa que os spins de um sistema podem sofrer

transições que conservam sua energia interna, mesmo na ausência de

interações com a rede ou microonda.

O tempo característico desta relaxação é chamado de

tempo de relaxação cruzada T21 .

Para ilustrar este fenômeno, suporemos um sistema

que cont6m duas espécies de spins com fatores giromagnéticos ligei

ramente diferentes.

Este tipo de sistema fornece duas linhas de resso 

nância separadas por uma energia Zeeman que depende da diferença
.

entre os fatores giromagnéticos e do campo magnético externo.

Suponhamos que este sistema contenha duas espécies

de spins A eB, com fatores giromagnéticos gA e gB ligeiramente di

ferentes, ou seja, IgA-gB I «gA'

Seja 6Ez= uS(gA~gB)Ho a diferença de energia Zeeman

cpara um dado ·campo magnético externo Ho' e Ed um valor típico da e

nergia dipolar entre os spins.

Em campos altos, onde 6 Ei'> Ed ' observa-se que as

dua$e'spécies estão muito mais isoladas entre si do que estão com

a rede. Já em campos baixos, onde 6 Ez - Ed' o sistema de spinsra-
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tinge um equilíbrio interno antes que o equilíbrio com D rc:de se-

ja alcançado. Veremos posteriormente que o hamiltoniano de inter~

ção dipolar pode provocar simultaneamente transições opostas de

dois spins de espicies diferentes e, mudar a energia dipolar do

sistema de modo que a diferença de energia Zeeman 6Ez seja igual a

variação na energia dipolar, a qual ~ provocada por um rearranjo

dos dipolos. O que ocorre em campos altos é que a energia dipolar

nao e suficientemente grande para balancear a diferença de energia

Zeeman. Neste caso, s6 podem haver transições induzidas pela rede

c/ou microonda.

Pode-se dar também a relaxação cruzada num sistema

de spins idênticos em campos baixos o suficiente para que a ener -

gia Zeeman do sistema seja da ordem da energia dipolar. Neste ca -

S(), a transição de um ou dois spins é acompanhada de wn rearranjo

na rede dipolar, de modo que a soma das energias Zeeman mais dip~

lar permaneça constante. Também pode ocorrer a relaxação cruzada

num sistema que dá uma linha de ressonância inhomogeneamente alar

gada.

Vimos na secção (1.1) que a interação hiperfina p~

de ~Tovocar um alargamento de linha inhomogêneo. Podemos interpr~

tar isto da seguinte forma: Diferentes grupos de centros paramag

néticos estão sob a ação de campos locais diferentes, os quais são

devidos ao campo magnético externo, que se soma vetorialmente com

os campos produzidos pelos spins dos núcleos vizinhos ao centro.

Consideremos um spin do sistema em estudo. Este estará cercado por

spins nucleares dos átomos da rede, com os quais ele interage ma&

neticamente. O campo local sobre este spin depende dos estados de

..
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energia em que os spins nucleares se encontram. Podemos separar e~

tes spins nucleares em configurações, de acordo com os seus esta-

dos.

Temos que um determinado número de spins do siste

ma em estudo vê uma determinada configuração de spins nucleares em

sua volta. Deste modo, todos aqueles estão sob a ação de um mesmo

campo local, possuindo portanto a mesma frequência de ressonância.

A cada grupo de spins que satisfazem as condições acima chamare

mos de "pacote de spins". No cristal como um todo teremos vários

pacotes de spins com frequências de ressonância diferentes e, al~

tensidade de cada um reflete o número de configurações que produ -

zem o mesmo campo local na posição dos centros que pertencem ao

mesmo pacote. Algumas configurações são mais prováveis do que ou 

tras, o que fornece uma distribuição de intensidades contra a fre-

- • 1'! . I . d' .b . - (7) (10)quencla. J:. comum estlpu ar uma gausslana para esta lstn Ulçao. .

Agrupando-se estes pacotes sob uma envolvente gaussiana. temos a li

nha de ressonância inhomogeneamente alargada como mostra a figura

(I - 3.1') .

linho de
ressonâncio"

Fig. (1-3.1): Linha de ressonância inhomogeneamente d

largada
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Para esta situação, a energia da microonda
.

so sera

absorvida pelos spins cujo campo local satisfaz a condição de re~

sonância. Por exemplo, se deixarmos I-I =constante, e a microonda ino

cident~ com uma dada frequência v , apenas os spins que satisfa

zem hv=g~8H, onde H é o campo local, absorverão energia da micro 

onda, causando portanto um desequilÍbrio térmico no sistema, ou se

ja, estes spins terão uma temperatura diferente dos demais.

Suponhamos a experiência onde o campo magnético ex

terno e a frequência da microonda são mantidos constantes sobre um

dos pacotes de spins que compõem a linha de ressonincia. Suponha 

mos ainda que a potência da microonda é mantida num nível baixo o

suficiente para não saturar a linha e, num dado instante t aqueo

Ia aumenta rapidamente, e após um certo tempo cai novamente para o

nível anterior. Desta forma podemos saturar apenas aquele pacote

de spins. Este fenômeno chama-se "cavar um buraco" na linha de res

sonãncia, e esta se apresenta como na Fig. (1-3.2).

v -vo

Fig. (1-3.2): Cavar um buraco numa linha inhomogene~

mente alargada por um pulso de microon

da
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Após o término do pulso de microonda, o pacote de

spins que absorveu energia da mesma não se encontra em equilíbrio

termodinâmico com os demais spins. Porém, se houver interação di

polar entre os spins pertencentes a pacotes distintos, o pacote

em questão entregará parte de sua energia para os spins de paco 

tes vizinhos, até que seja alcançado um equilíbrio termodinâmico

no sistema de spins como um todo. Enquanto isto, uma outra parte

da energia i entregue i rede, com um tempo característico TI' Es

te fenômeno só pode ser observado se o tempo gasto para o sistema

de spins alcançar o equilíbrio interno for menor que TI'

Enfocaremos este problema com mai? detalhes nas sec

ções,(II1.2) e (V.2).

,Estes processos são também responsáveis por uma re

laxaçã6 independente da temp~ratura, dado que não envolv~m a rede.

Faremos agora uma discussão semiquantitativa des 

tes processos que transformam energias Zeeman e dipolar, uma em

cada outra.

o hamiltoniano

Seja o hamiltoniano de spins dado por(lS)

(1-3.1)

onde~o i um hamiltoniano a urna partícula, e que contém a intera

ção de cada spin com o campo magnético externo, e pode conter e 

ventualmente a interação de cada ion com o campo cristalino.
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Consideraremos aquI que

(1-3.2).
t

o hamiltoniano de interação,.fD. contém basicamente a íntl2iação di~lnt ~

polar entre os spins do sistema, e pode conter também a interação

de exchange entre os mesmos.

Supondo-se que os fatores giromagnéticos são iso -

tr6picos. podemos escrever que

'"fiI \ ~ --.~ 2 -3 [- - ( - "")( - .•..)]ruttlt=LAijS;-Sj+L)JB l'fj 9i.9i SieSj-3 Si-fij ~·"nj
j>l j>l

onde r ..
1)

-+
= r .. Ir ...1) 1J

O primeiro termo de ']e. t é a interação de exchangeln

isotr6pica e, o segundo é a interação dipolar. Veremos na secçao

(111.2) que este hamiltoniano pode provocar transições que modifi-

cam a magnetização do sistema e, simultaneamente modifica a rede

dipolar de modo que a energia total envolvida na transiçáo se con

serva, sem haver interação com a rede.
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CAPfTULO 11

o CRISTAL DE KCN

11.1. CARACTER!STICAS E PROPRIEDADES

o cristal de KCNfaz parte de um grupo decompóstos i6n!

cos tipo M+(XY-), cujas estruturas cristalinas em altas temperatu

ras são cúbicas de face centrada, tipo KCt. Alguns exemplos deste

grupo são: NaCN, RbCN, KHS e'outros.

Alguns destes cristais tem atraido a atenção ultimament~

~e diversos grupos de pesquisa. pois exibem trans~ções de fase

cristalina com o abaixamento da temperatura(l7) (18) (19)(20) . Aten

ção tem sido dada tambim para estudos de RPE sobre os centros F em

cristais de KCN(3) (4)(21).

H. A. Farach et al(22) realizaram algumas medidas de te~

pos de relaxação spin-rede de centros F em KCN, em temperaturas en

tre 770K e 300oK, pel~ técnica de saturação por onda contínua. No

presente trabalho, foram medidos tempos de relaxação spin-rede e

cruzada em temperaturas entre 1,8 °K e 4,2 °K.

A nossa intenção é então, tentar elaborar alguns modelos

teóricos que nos permitam calcular ou, pelo mepos avaliar estes
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tempos de relaxação obtidos experimentalmente. Para que isto seja

possível, é necessário saber algumas propriedades do cristal de

KCN.

Fases do KCN

Apresentaremos aqui, um resumo das propriedades que o

KCN apresenta em cada uma de suas fases.

i) Fase Cúbica

o cristal de KCN apresenta uma estrutura cristalina cúb!

ca de face centrada quando se encontra em temperaturas superiores

a 1680K(17) (18). Nos ha1ogenetos alcalinos, a interação mo1ecular

e fortemente iônica. O fatp de Q~ íons terem simetria esférica,
I, "

dando porta1;ltouma. ligação nao p.irecional, favorece a formação de

cristais compactos.,,
~, \ "" - - ()

No entanto, o lpn (CN) não tem simetria esferica" e mes

mo assim, dStcristais de KCN se apresentam com uma estrutura cris-

ta1ina do tipo do KCl. Duas hipóteses podem ser formuladas

explicar es~a estrutura.

1) Cada íon (CN)- assume uma orientação fixa na

sendo que a distribuição destes íons em todo o cristal é

para

rede,

aleató-

ria. Neste caso, os cristais não apresentam uma rede cúbica local,

mas ~penas,macroscopicamente.

2) 05 ions (CN)- são roteres que giram suficientemente

rápido, promediando assim o seu caracter dipolar. Esta

prevê urna simetria cúbica local.

hipótese
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Estudos de difração de raios X em KCN(23)(24) sustentam

a segunda hipótese,

Estabe1ecida esta hIpótese, resta agora saber como c ron

(CN) se reorienta no cristal. Com relação a esta

podem ser formuladas mais duas hipóteses:

reorientação,

1) O rotor ~ livre. e o (CN)- gira livremente dentro de

seu sítio cúbico.

2) O rotor ~ não livre, e salta rapidam~nte ~ntre dire

çoes de mínima energia.

Estudos 6e difração de neutrons em KCN(19) confirmam a

segunda hipótese e, mais ainda, que as posições de mínima energia

são aquelas nas quais os íons (CN)~ se orientam nas direções [111J

do cristal.

tais como: RPE ,4.

t U (25)ro .

Outrc~, trabalhos con{~tmam

" ... , .... ' (3)êelltrQi ..~ ~ KCN ,"

a v.ª,lldade destas hipóteses,

v~bràçõ~$ loca1i~a6as do ceu ...

O parâmetro de reded04<âN"n~sta fas~ é de 6,51 R (17)

ii) Fase Ortorr6mhica

O cristal de KCN sofre uma transição de fase, que modi

fica sua rede cristalina, quando se abaixa sua temp~ratura at~

168 °K. em temperaturas abaixo desta, a estrutura cristalina do

KCN ~ ortorr6mbica de corpo centrado. Esta estrutura está aprese~

tada na figura (11.1.1), juntamente com os novos parimetros da re-

de.
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Nesta transição de fase a célula unitária cúbica se de-

forma, de modo que as direções 100 que antes formavam ângulo re-

~ o
to, agoram formam um angulo de 79,5 .

Um aspecto interessante desta nova fase está em pOSSUIr

a mesma densidade atômica da fase cúbica. Desta forma a célula or

torrômbica de corpo centrado, a qual possui dois pontos da

por célula, deve ter a metade do volume da célula cúbica, a

possui quatro pontos da rede por célula.

rede

qual

Por meio de difração de raios X foi possível comparar as

direções relativas das fases cúbica e ortorrômbica do KCN(24). As

direções <100> do ortorrombo são paralelas a duas direções <110>

e uma direção [lOOJ do cubo, como está mostrado na figura (I 1.1.1).

Macroscopicamente, a forma cúbica do cristal é mantida

após a transição de fase, o que sugere que agora não temos mais um

monocristal, e sim um policristal formado por domínios monocrista-

linos ortorrômbicos, o que provoca um forte espalhamento da luz vi

sível, tornando-se opaco. Sabe-se também que o número de domínios

possíveis de cristalização após a transição é seis(4).

A'entropia da transição cúbica-ortorrômbica foi medida,

e o valor obtido é aproximadamente ~S = Rln4(18). Este resultado

é expLicado em termos da perda de graus de liberdade pelo (CN) na

transição.

Suga~18) propõ~ que na fase cúbica os dipolos (CN) es-

tão saltá1\do entre as oito direções <111> do cubo e, após a tran

siçã~ ~ste passa ~ saltar somente entre os dois sentidos da dire

ção <l~O'>' / reduzindo assim o número de graus de liberdade de 4 ve-

zes.
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Figura (11.1.1): Esttutura ortorr6mbicado KCN.
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iii) Fase Antiferroelétrica

À temperatura de 83 °K o KCN sofre uma nova transição de

fase tal que a variação na entroria ~ ~s = Rln2(181. Este valor

mostra que nesta transição 0 nGmero de graus de liberdade é redu-

. d - d (18) - ( ') -Z 1 o ame ta e. Suga propoe que :1 gora os d]Po1os CN estao

alinhados, e não saltam mais entre as duas posições de mesma ener

gia existentes, quando a temperatura Jo cristal est5 entre 16~K e

Nesta fase, os dipolos (CN) se alinham na direção <110>,

produzindo um estado antiferroe16trico, Este fato foi evidenciado

através de estudos de espalhamento Raman e da difração de neutrons,

l' d D 1 (26) (271 ,rea lza os por u tz e Rowe' 'respectIvamente.

11.2. O SINAL DE RPE

Nesta seção faremos um breve resumo das propriedades pa

ramagnéticas e do sinal de RPE de centros F em cristais de KCN nas

suas diversas fases.

Fase Cúbica

Um espectro de RPE típico de centros F em KCN (colorido

aditivamente) obtido em temperatura ambiente é mostrado na figura

(II~2.l). O espectro é isotr6pico com fator g = 2,0001(4), e se
,

mostra resolvido com 19 linhas separadas por 6,1 Gauss e, exibindo

a seguint~' relação entre as intensidades(3):



, I

10 gauss

Ho = 3350 gauss

fo =9,39 GHz'

I
W
co,

Figura (11.2.1): Espectro de RPE do Centro F em KCN a 300 °K.
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1:6:21:56:120:216:336:456:546:580:

como era de se esperar da interação hiperfina do centro F com 6 nu

• c1eos de potássio ~quiva1entes com spin 3/2.

Alguns parametros associados com a absorção RPE de cen

tros F em KCLe KCN, são mostrados na Tabela (11.2.1), para efeito

de comparação(3) (4) .

TABELA 11.2.1

,

a (3)
a (3)- (3)

--

(4)
IS(4)(3)

-
W a..,

d~)
g1n •..

(gauss) I
(gauss)(gauss)(gauss)

1,995(3) I

!

KeL
3,14 7 ,2I 2.45S4'2,40,32!

2,ooof4) I

!
2(3000K)KCN

3,26 6,1
12,40

<0,3<0,6
44 (77oK)

onde:

a - metade do parametro da rede~

g - fator giromagnético;
j

aI - interação hiperfina isotr6pica com os primeiro$ vizinhos, no

caso, núcleos deK;

CLZ - interação hiperfina isotr6pica com os segundos vizinhos, os

quaispara b KCN, são núcleos de nitrog~nio;

B- interação dipolar com os primei ros vi zinhos;

n - parâmetro característico do cristal; obtido pela

da energia;

W - meia largura da linha. No caso do KCN, em temperatura ambien-

te, W é a meia largura de cada linha individual.

o valor de n para o KCN foi estimado supondo-se que tanto
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para este quanto para o KCl, a função de onde do centro F é da for

ma

~O(f
sabendo-se que(4)

- '1r/ae com r>d (11.2.1)

onde:

(11.2.2)

~B - magneton de Bohr;

J.l. - momento magnético do núcleo 1;1
1. - spin nuclear do núcleo i;1

Ai -fator de amplificação do núcleo 1;

wF(ri) - função de onda do centro F na posição do núcleo i.

A função apresentada em (11.2.1) é a do tipo 111 de

Gourarye Adrian.

ObservemoS na Tabela (11.2.1) que os parâmetros relati

vos ao KCN estão bastante p~óxirnos daqueles relativos ao Kel. O

ponto de maior discordância entre os dois cristais é que o espec-

tro de RPE dos centros F em KCN se apresenta resolvido, enquanto o

espectro do KCl apresenta urna única linha larga.

Entretanto, Panepucci et a1(3) propuseram que este grau

de resolução é devido à rápida reorientação do radical (CN)-, pro

mediando assim a contribuição anisotrôpica da interação hiperfina

dos centrosF com os segundos viz.inhos.

Fase Ortorrômbica e Antiferroelétrica

O espectro de RPE de centros F em KCN mostrado na figura



t--- .....•

2.0 gauss

Ho= 3364 gauss

fo=9,42. GHz

Figura (11.2.2): Espectro de RPE do centro F em KCN ã 71 ÜK.

--

I
+--
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(11.2:2) foi obtido à 77 °K, ou seja. o cristal já havia

as, duas 'transições de fase.

sofrido

Nesta tempera.tura, os graus de liberadade do radical lCN)

sao cofigelados, e este não se reorienta mais. cessando assim o ca-

racter promediador da interaçãohiperfina anisotr6pica.

Esta i a. interpretação dada'por Panepucci et a1(3) para

explicar .a perda. de resolução do espectro apresentado nafigur:l

(11.2.2). Este agora ~ constituido de'uma finica linha de 4~ Gaus~

Uma outra interpretação provém do fato de que a

cristalina agora não é mais cúbica, e sim ortorrômbica, d~

rede

modo

que a interação hiperfina não se dá mais com 6 núcleos de potássio

equivalentes.

o centro F na nova rede é mostrado na figura (11.2.3).

Desta forma, temos dois íons de potássio mais

do centroF, e os outros quatro mais afastados.

L~ C. Scavarda(4) ,propõe que este abaixamento de

tria local deve acarretar uma anisotropia no fator g.

pr6ximos

Slme-

A formação de 6 domínios inequivalentes de cristalização

, - o
faz com que o espectro observado a 77 K seja a soma de 6 espec-

trosinéquivalentes elementares. Desta forma, mes~o que cada es

pectro elementar apresente-se resolvido, ê posslvel admitir que a

soma dos seis espectro~ seja responsável pela perda da

observ~da(4) .

resolução

Avaliamos d·e quanto deve variar a interação hiperfina do

centro F com os primeiros vizinhos devido ã transição de fase.
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Fi~t'a '(I I. 2.3): Centro F na rede ortorrômbica do KCN
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Na fase cúbica, onde o espectro é resolvido, avaliamos

a cons~ante de interação hiperfina, medindo o espaçamento entre

duas linhas consecutivas. Encontramos

A = 6,1 Gauss (11.2.3)

Sabemos que A é proporcional a r-3, onde r é a distância do centro

ao núcleo com o qual consideramos a interação.

Para os primeiros vizinhos, r = a/2, onde a é o

tro da rede cúbica. Então,

-
parame-

Fizemos

r = 3,26 ~ llI.2.4)

K
A=--rr

de onde avaliamos a'con-stanté de proporcional idade K.

K = 2.lxlO-2Z Gaussecm3

(11.2.5)

Obtivemos,

(11.2.6)

A seguir supusemo~ que esta constante e a mesma

transição.

..•

apos a

Pela figura (11.Z.3) pod~mos estimar então os valores de

AI e AZ' onde AI é a constante de interaçâo hiperfina com os dois

primeiros núcleos de potássio, cujas distâncias ao centro F e

Y = 3,07 R e, AZ se refere aos quatro núcleos de potássio mais

afastados, cujas distâncias ao centro F é X = 3,30 i.

Neste caso,

7,2 Gauss (11.2.7)
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e
A2 = ~ = 5,9 Gauss

X
(II~2.8)

onde observamos que as variações nio foram muito drist~cas~ como

era de se esperar, dado que a variaçio'"nas distânciasfo'ramp~que-

nas.

11.3. CONSTANTES ELÁSTICAS

."...•.

,Como v~em~.s· adiante, o teBlPo de~.l'e.1axação spin-rede de-
, .' ;!<-' ,. '" ' ' • '.

pende da,v~locidade ,de propag.l:i9io do som de1.l,tro' d~oc~i'Stal e, em~ .... -.~

- ..-~, .•. :-:

altas teDQ?eratÜTas', depe~de,·tambémda tempe'ratu.Ta de Debye:,··t.,
't. ~ ,•..• .li ••• ~' .• ~

__ J ..... './ < -. ' .•

As constantes, elasticas do KCN fora-m~di4as no interva-:-

cúbi-°K ;- ~68 :~1(.pou sej a, 'na, rase

Os valores de .Ç:i'l~ C44",G12n~u.ele intervalo~;':de temper,a-
tura estão apresentados na~abela' ,(1'1,3:1). , ...

10 de temperatl:f);a e'Rtre 473

ca (28) ,

; •• !o '" '(._-;.1"

Em· temperaturas abaixo" 'de. 16'8", ~J{>, o cristal sofre uma

mudança de fase, e, torna-seum'policrista~::'formaQ.o de domínios
:~ ' .. ~

monoCTtista:li1los •.: Este fatoat~t~~baS'fâ-nke ,a pt9PaSação de ondas
~':',,: "., ',,~;, '~" "', , '

de ul traso •.• que ;.sãç norméiol.mentej.\tiliz'ada's pa-ra es'té':;tfpade >medi
~ ' .. ~ ••. _ •....•. ;, .lI. , .• _. " .••••.

das:. to'rnáMo 41:E'f.ce i s a~;'·'me~~a~~"'4b«-:i~6~·de~.~6:89K •. , ~"en,t;aDlô. •
. .lJ' ·c' - " ", .. ::..•. -\- .•. '.•..• ~.~.f· ~', ."' ·,-L •• ~4~·· _.

Rehwald ~!:81t~~':.l'~.·fiià~a.,.~dí4~S7c~b.1Il~~04o.~~!p~fse:;;;eéh~-";'~'.~;e •
. .•• • <1\!, .••..•. :~ 'l '~ •.~~;;~::;.;.:_~ _. ' ,'. ;,'''~ ••••. ', ;' l : :-:~',~" ~ .• ~,_ - ~ ," •• '

obtiv~ram ~~4~ 'P$~ .Pír\f.,-H}4 ~~,~,;iD,;~,;rr.~·~<>$'de,':,';t~mp~r~~ura

entr~ .,30(), ~.e. ~'~',~K~,:'e',~ntre 'l~~_·,6K e' ~6~_ ~, . '.'

" .;;", .' • ,;;"'; '~" ,'! , " , ' " ""'~." ',o _', ," •• ~:,," '"

:- "~'st~.s; re"ul tado5 ~stão ,.pres~ntaq.o~,n8s fi-gürá"s' (t1"~3.1a)
:,.••. -~';.,J=." - '~.•. _. ,,_~.("""..o:.,;. '.
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Figura (II.3.1a) e (II.3.1b): C11 e C44 do KCN em função da tempe

ratura (ref. (29)).
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e (II.3.1b), onde podemos observar que, na fase cúbica, os valores

de C1l e C44 coincide~ com aq~eles obtidos por Haussilhl(28).

Entre 168 CX e 10Õe( não foi possível obter nenhum valor

para as

som(29) .

•••• ". Í', :!t.'!'.-'t",

constantes, devido ao d~;âp~re'Cimento do eco de

Entretanto, os autores,(29) observaram que, abaixo

ultra-

de

o
xo de 4.2 1(,

100oK, um pequeno eco pode ser observado, possibilitando as medi

das apresentadas.

Com estes dados, podemos estimar as velocidades de propa

gaçao do som no cristal, até a temperatura de 60 °K.

No, entanto, as medidas dos tempos de relaxação spin-re

de apresen4adas neste trabal~o foram obtidas emttemperaturas abai
'i:"

Como não .temos'nenhuma referência de q\.u~.:~ot',am rea1iza-
I •• : c ~ _.•••• , - ~';~:\ •

das medidas das constantes elásticas nestas températur~s, avalia-
, .

remos aS,velDcidades do som necessiri.~~ara os nossoS ~...cálculos.
" ... ', .', lit"· "J . .•• :\.~ • ~

extrapQ1an~0 as CU·TVa,S..da fi~U!.~·~I~...3~lJ,,~11'~.,a:~~.' ';<:~~~.e~~aturas

mais baix~·'~~Bm,~ndo. que, nes~~·'inte~~aJ.pd~rtemp~ta~ta~#·.it'aqu&-, . ,.

Ias curvas'.~ão bem co.mportadas •..... ,".~.:
\""0 •••• t _0-.....

r(°Ç) . Cíl " c' ('44 "li CI2 P ~ .•

-105 ~.;~" 1.733 --1.606 -----Ü.Õi9S"· ., 0.146. _-:-#:-~·.4ait - : 1.~~" .
-100 1.742 1.611 . 0.0258 Q.156 1.429 --: 1.585
- 80 .;;y•... 1.777 1.631 0.052 0.198 ~ 1.381 ,J.579
.- 60 ...• ~ 1.810 " 1.648 0.073 0.23S· 1.341 . 1.5~.,
- 40 1.840 1.664-' ·0.091 0.267 1.305'0" 'l·S6~

20 ~,r:,~ " i~8 ...' 1.677 0,1075 .,0.299 1.211.: . 1~64O ..,(', .t;.'1.893"- 1.688 0.1235 i O-J~- 1.236 . t;S$8
20 "~."':" 1~16' ·'1.691· '0.1405 "0.360 1.197 t.S~··
40 ',,1~6' 1.704 ' 0.15450.386 1.164 1.54~.

1.- ~ ~_. \ ----

Tabela -<;1.3;: ii': ;Constantes ~lásticas doKCN .no inte,Tvalo \de,temp.!.
o . o .'

ratur~ entre 160 K e ~70 K(ref. (Z8)).
, .. ~..~

:.:
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CAPrTULO III

TEORIA DE RELAXAÇAO

111.1. RELAXAÇÃO SPIN-REDE

A teoria de relaxação spin-rede q~e apresentaremos aqui

para os centros F em KCN, demonstrou ser a mais apropriad~ para

, . - d F h 1 1 l' (10) (11)Dalxas concentraçoes e centros em a ogenetos a ca lnos ..

Nesta teoria supõe-se que o mecanismo mais importante p~

10 qual se dá a relaxação spin-rede ~ a modulação da interação hi

perfina. Esta suposição é verdadeira quando considera~os a rela

xaçao spin-rede de centros 'isolados em campo magnético baixo(10).

Também consideraremos aqui que os çentros F possuem um

fator g isotr~pico e, que a interação hiperfina é igual para os

seis primeiros vizinhos, que são núcleos de potássio e, mais aind~

não estenderemos os cálculos além destes vizinhos. Fazer estas

consideraçõe~ é equivalente a supor que a rede cristalina ~ do tir

po de rede do NaCi.

No entanto, nas temperaturas em que trabalhamos, a rede

do cristal de KCN não é mais do tipo da do NaCi. Scavarda(4) pro-

põe que a transição de fase que abaixa a simetria local do KCN pode
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provocar uma pequena anisotropia no fator g. Supondo-se que, após

a transição de fase, o estado fundamental do el~tron não ~ mais um

estado s puro, é de se esperar aquela anisotropia.

Por outro lado, se o estado fundamental do centro F ti-

ver momento angular não nulo, a relaxação spin-rede pode se dar

através da modulação da interação spin-Drbita, pelo campo crista-

lino. No entanto, este mecanismo depende fortemente do campo maR

~. (10)netlco .

A referência (10) mostra que, para vários halogenetos a!

calinos, em campos abaixo de 20 kgauss, a relaxação via interação

hiperfina e dominante.

Na rede ortorrômbica, o centro F não ve mais os seis nú

clecs de potássio à mesma distância, sendo que agora, aquele tem

como primeiros vizinhos, dois átomos de potássio, à distância de

3,07 j, e como segundos vizinhos~ quatro átomos de potássio, à dis

tância de 3,27 R.

Na fase cúbica. a distância do centro F à cada átomo de

potássio mais próximo era de 3,25 ~.

Na Secção 11.2, estimamos quanto deve variar a interação

hiperfina devido estas variações nos parâmetros da rêde.

Calculamos que os desvios que a transição de fase provo

ca nos parâmetros da interação hiperfina são pequenos. Desta for

ma, consideraremos a mesma' interação hiperfina para os seis átomos

de potássio.

Fazer estas aproximações equivale dizer que a rede cris

talina do KCN permanece cúbica. No entanto, os erros cometidos no
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cálculo derl, devidos a estas aproximações nãQ devem ser maloTes

que aqueles provocados pela suposição de que os ~eJltros se· enCQ.n

trem isol-ados. Mais adiante discutiremos isto JIlaisdetalhadamente.

a) Processo Direto

o valor de TI na região de temperatura em que realizamos

as medidas (abaixo de 4,2 üK), vem determinado pelo processo dire-

to, ou a um fonon.

Um outro processo que poderia estar envolvido é o proces

50 Raman ou a dois tonons.

No entanto, este último envolve a participação de dois

fonons de frequ~ncia tais q~esua diferença corresponde a energia

de ressonância. A efetividade deste proces~o está então na sua ha

bilidade de usar fonons de frequência~ relativ~mente .1tas, que em

temperaturas razoavelmente elevadas, constituem a grande maioria

dos fonons existentes no ctistal. Em temper~turas abaixo de 20oK,

entret~to, os números de ocupação para os estaqos vibracionais de

altas.irequ~ncias são muito pequenos e, consequentemente a proba

bilidade de tal processo cai com a temperatura e~ pratic~mente.não

existe abaixo de 4,2 °K.

Portanto, os resultados obtidos em temperaturas de He Ií

quido ou abaixo serão interpretados considerando apenas o processo

direto. Por outro lado, Farach et a1(22) estimaram valores para

TI em temperaturas acima de 77 °K, onde o processo Raman é mais

eficaz que o processo direto. Calculpremos mais adiante os valo

res de TI esperados pelo processo Raman.
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o Hamiltoniano de lnteração Spin-Rede:

Quando o sistema de spins se encontra em campos magnéti

cos abaixo de 20 KG,o mecanismo de relaxação via modulação da in

teração hiperfinanos centros que estudamos é o mais eficaz(10).

Os campos magnéticos utilizados neste trabalho são da or

dem de 3 KG. Portanto. a :eoria aqui apresentada se baseia unica-

mente neste mecanismo.

Assim, podemos escrever o hamiltoniano total do sistema

como:

1.111.1.1;

de

quânticos

~ spin r'f~ redeonde·· e~ descrevem os sistemas de spins, considerando-, o o '

-se a rede ·es.tátic5.,e as ':ibrações da rede separadamente, eltint

representa a perturbação resultante exclusivament~ da inter.çãp hi.

perfjAia C1ehfs) entre o centro F e os nucleos vizinhos, como con

sequência das vibrações destes.

'1G int s.erá responsável pelas transições entre os auto·es-

d d '1~spin "11 rede d . 1 ~ -.ta os e ~ + d1.> '. escrl tos pe os numeres quantlcoso o

spin eletr~nicos e nucleares M e MI ,e peles numero5s ·m

'nKj que descrevem o estado vibracional de rede em termos do número

de fODons de vetor de onda I e polarização ).

paraobter~ int' expandire.mosle hfs em função dos 9.esl~

camentos relativos. entre o centro da vacância e o núcleo das suas

posições de equil!brio.

Para tanto, definirelllos.as coordenadas como indiça a
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figura (111.1.1.), e faremos as seguintes hipóteses iniciais(IP):

As vibrações locais dos íons ao redor do centro F podem

ser descritas pelas vibrações da rede da mesma forma que o seriam

se no local existisse um íon normal da rede; e o çentro de sime,

tria da vacância se move como se fosse um íon normal, pu seja, as

vibrações da rede não são afetadas pela preSenç~ do centro F.

Estas hipóteses permitem-nos escrever os deslocamentos

relativos entre elétron e núcleo ~m termos dos modQsnormais de

vibrações da rede.

C8n1r&. do
-..câ1\M:l

••••••

posjção de
repousodo n~teo

m
UHs =L[

Figura (111.1.1): Deslocamentos relativos entre elétron e núcleo.

Na Seção 1.2 vimos que a parte do hqmiltoniano correspo~

dente ã interação hiperfina é dada por

A mTm . ~ 1- ~(3 (1m .fr..!( S.f...) - (fm. 5)]]·r~ rm

(111.1.2)

onde a soma é sobre todos os núcleos m.



-~~~----~.~~~--------------------------------------------------------------

-53-

A constante de interação de contacto é isotrópica, e e

dada por

Am é obtido experimentalmente, e tem o mesmo valor para todos os

núcleos de uma mesma camada.

Na equação ("II= . 1.3J ,: 'li (rm): é o módulo da função de o!!.

da do centro F na posição do núcleo m, a qual descreve a densidade

eletrônica que é modulada ~e1as vibrações da red~, Estas

ções produzem um campo magnético variável na posição do

vibra-

elétror'..

dando o aparecimento de uma perturbação de origem magnética, O se

gundo termo descreve a interaçâo dipolar elétron-núcleo.

Medidas de :-essonância dupla (ENDOR) (6) mostram que em

diversos sais, Bw ~ Delo menos dez vezes menor que Am, Assim, to-

maremos apenas a interação de contacto para o hamiltoniano de inte

ração, ou seja:

1ehfs
2

=L ~"' j Y( r.•) Ir...·5
m

(111.1.4)

onde !~(rm):2 é função da distincia rl~ e. pela figura ~Irl,l,l}.

~ ...•.+
rtm

=r o
-r

-L
m

~

-+o ~
r

::r +U (t1
m

m m .I

~

-+0 -+

r-e.

=
r.e.

+u,(t)
.{

Então

~ 4 o ~ ~
r: = r o + (u. - u )~m ~m ~ m
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= utm vem que

onde r:tmo indica as posições de equilíbrio e, ti!J1l o~eslocameRto

relativo entre o centro da vacância e o núcleo m.

Então podemos desenvolver I~(rlm) 12 ~a forma:

2 ~ ~

tY (nrn ) I :: I'( (rr:n ) I + (Xi tm (1) .e7) f y (r,",)1· +

_ )2 Ia.+ -t (J11m ( t) .\7 IY ( rfm) + •••

Substituindo a expressão acima na equação (111.1.4) vem:

Considérando as hipóteses feitas anteriormente. podemos

(111.1.5)

(IIL1.6)

escrev~r

os deslocamentos "tIl e ürn pel,os modos normais de ril>l!'a'çãesda rede •.
9S quais são descritos pelos operadores de criação e aniquilação

de fonons:

(lILl.~)

(I I I.1.7b)

kr.tanto

..••. ~.' ,.'.....•e"" . f [( i f<. r, iit~r",) .t ( -t.· K.rt -i K·f~']f.ll •••~~ . j{r k' Orq e - e .,.aRj e.· ~e j. J
(II1.1.8)
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onde êKj é um valor unitário que dá a polari~ação j e o valor de

onda K do fonon; aKj e aKj são op.eradores de aniquilação e criação

de fonons e, fK é um fator de normalização associado i estes oper!

dores, e é dado por

2.

If~l= (111.1.9)

onde vKj é a frequência do fonon de polarização j e vetor de onda
~
K.

No processo direto, apenas um fonon é envolvido na tran-

sição. Neste caso, devemos tomar então o desenvolviment~

até primeira ordem em ~lm na expressão (111.1.6).

apenas

o termo em segunda ordem é responsável por processos que

envolvem dois fonons, ou seja, proçessos Ra~an e outro$.

Mais adiante discutiremos o processo Raman ~m

ordem de perturbação.

Definimos o hamiltoniano de interação comoj

Assim, pela equação (111.1.6), podemos escrever

primeira

(111.1.10)

DI!.l.ll)

Substituindo a equqção (111.1.4) na (II!.1.11}, 1evando

-se em conta apenas'J.ein~l:l, obtemos para o processo direto
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2

'SfJil4: ,.í ('X '" s·TYn V Ir(f,m) I · jj, mCt )
M

que descreve a inte.roção spin-rede.

(I It. 1. 12)

B.~emperaturas muito menores-que a t~erat.~r~ C~t

os foytons de maiores energias não são e4{ci tados t ou, ~eja r Y;lB~'l:Ã~ea

so'l.r«L, O que nos permite expandir as exponené~1s q'tle aparecem
~

na exp~ess~ de Utm' até primeira ordem apenas.

Entãc

(111.). ••13)

que, substituindo-se na equaçã9 (111.1.12), vem 2'

Jtlnt -cL CXt.~. r...L (&<r • ê,)( í<.rtm)fj( i(~ r ahrv, IYrnrr.J I : .
tn RJi !III~1.14)

onde ii são vetores unitário, nas direções x,y e z e, Vil.12é a

componente correspondente ao gradiente de 11j;j2.

Definindo-se

.

Gtn (k ,),iJ = (êi<) . êt )(~ .rfm)fK
podemos escrever

-..•.
te,), l

(111.1.15)

(III.l.l4a)

Usaremos esta notação condensada apenas quando tratarmos do proces-

so Raman.

Probabilidades de transição

Em primeira ordem de perturbação, considerando que um
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centro sofre uma transição de um estado com Ms ~ +1/2 para outro

coa Ms = -1/2, aumentando assi"m a energia termic!l da rede, teT~.os

que a probabilidade desta transição é:

R- ::L p( Ii>J'[ 'h-a<il1tint If ><fi 1&i1t( Ii> c!(kff)
H> If)

onde
(TIl,!.l?)

representa cada um dos estados iniciais possíveis com M = +1/7 e~S

If> representa cada um dos estados finais acç~ssíveis a partir de

,i>. e PCli» é a probabilidade de que O sistema se enco~tre ini-

cialmente no estado li>.

Temos ainda que cada termo nas somatórias representa a

probabilidade de transição eI!tre um determinado par de estados e,

cada um corresponde a um processo indepen4ente do ponto de

prooabilístico.

vista

Antes de efetuarmos os cálculo~ de P+_' faremos algumas

observações a seu respeito.

i) COIftc,.(O.t é linear em I, 8K· e at., o~ ',Ínicos ele-tf"v III m J ' .-.J

mentos de matriz não nulos em (111.1.16) serão entre e.~ados que

difiram por apenas um número de ocupaçao d~ fonons.de um só m~d~.

e no valor de MIde um só núcleo.

ii) A condição de conservação de eneTgi~' 6{~i -Sf) nos

diz que apenas os proceS$OS de criação de fQnons s~q c;pmpatíyeis

com as transições d~ Ms ::;+1/2 para M~ ~ "~/2 dp centro.

apenas os tennos de 1.e int ea aij contripui rão para P+ ~.

Assim,
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iii) Considerando-se que os estados li> e if> diferem em

numeros de fonons no modo Kj e no valor de M1 do m-~simo nficleo.

apenas o termo em! a~. de~ ..~ dará contribuição não nula param -J ln\..

a elemento de matri:.

Assim. podemos escrevel

( I I I . 1 . 1 81

corri

J{, (rn,K,j)=- (X,." s·1m i~f fi< {k.rt")L {êlij' Ô lVt I'Y /2 (lI 1.1.19)•l
Temos que o operador de spins S·! pode ser escrito emm

termos dos operadores de levantamento e abaixamento de momentos an

guiares. Assim.

(111.1.20)

(111.1.21)

onde podemos notar que sua garte diagonal, Szlz não contribui para

P+_ dado que este não causa transições entre os estados de spin.

Desta forma nâo há troca de energia com a rede, faz.endo com que o

elemento de matriz de aKj seja nulo.

A parte não diagonal pode conectar apenas o estado ini-

cial 11/2. M > ao estado final !-1/2, M +1>, onde, para facilitarm m

a notação, escreY~J1losap.enas os .e.staoosdesp. in. Então.l .
L1;-2 \Ol1&i .,th> I 0'( Ei - Ef) ::L'h 2 "
if> tI\,~,j

,.

X f tJ/z I M~ +1, ni(j +lJ 1t( m,K.y)t1/2 I Mm , n~f>1
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onde podemcs interpretar cada termo da soma, como a probabilidade

P+_(m,K.j) de um processo independente.

Então, \" \"P+_::: L P(Ji»L ~-(h\,KtY).... -
I t > rn,f(,]

(111.1.22)

P'ara efetuar o cálculo de p+_eJll,I,j), separaremos o ele

mento de matriz nas partes de spins e fonons.

Para os spins, sabemos que

5+ \.\.12) ~ O I 5..1.1/2) := )-1/2> e

Então,
2

If1/z,M.+1!a:".s:f.••ll 12,M..,>l = 4 ()~(1", +M", .••t.llI••..-M•••)
{I 110.1 .2:))

Para os fonons, sabemos que
J

Entio,

1<~'iJli~!~'i·~lI!)L(ê;;r·&)~IY(I~J)('\~f(~\J . lC
".' .:. ~. ~

~~J',,:1n~·ft•••tI (êW fi )(êlij' MVí I't" IZ'i]n!YI2 (lI! •1. 24).. ,
l.,~

E p+_em,K. j) ~ o produto entre (111.1.23) e (111.1.24).
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Para calcularmosp+-devemosentãosomarsobre m,K e
J •

Para

asoma em K,consideraremoso modelo de Debye e,osúnicosva

lores de t que satisfazem a condição de conservação de energia são

aqueles para os quais

lRI= 2<r(vV
_ 9jJ, Hc

fi V
(III.1.25)

onde v e a velocidade do som que suporemos constante.

A soma sobre K,j se reduz então à soma sobre todos os me
glJ H

305 e polarizações ce fonons de frequência v = ---1? o

o número de tais modos ê:

N (V) = 3 T(v) :i I I .1.26

onde

( I I I • 1 • 2 -

ê a densidade de modos, o fator 3 aparece devido as três polariza-

çoes possíveis, V ê o volume do cristal.

Agora substituiremos a soma por N(v) vezes a média de

seus termos sobre todas as direções de propagação e polarização,

sendo que os fatores que dependem destas direções ~ão (K'rtm) e

(êK~·ii)' Os valores médios destes fatores são:.I

(IlI.l.28)

(111.1.29)

Para a parte de spin temos:

'-
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<l/~(1m"" M." t 1 ) (1m - Mm ) >m é dio = tI", (1"" +1) (I I I . 1 • 3 O)

onde atribuimos igual probabilidade

todos os valores de M .
m

1 - .
or-=,-- - para a ocorrenc Ia de

Substituindo (111.1.28) e (111.1.29) em 011.1.24) e mul

I V 2'fTV
onde - ••-' K s --

p M • v

nons de frequincia v.

e n(v) é o nw.ero médio4e ocupação de fo

Para a soma sobre os estados iniciais, tOlUl"emOS a iIlédia

estatística sobre o conjunto. que suporeJ8Qs em equilíbrio na tem

peratura T. Para tanto, apenas substituireMos n(v) por seu ,valor

de equilíbrio

h{v} -
1

h1l/t<T 1e -
(I11.1.32)

PortaRt.o 2 3 . "

D _\ (2'f) v (-() -).2(, . _.),a,,( .. 2)lr+- -L181i e 0 ·h. v + l~rn 11I\,lrt1+1rt"'L \7dYI
h1 í (111.1.33)

Para a soma sobre os núcleos, podemos considerar q\Je to

dos 0$, aw::leos de uaa camada s contribuem igualment.eparaP +_. O

que faTemos então é somar sobre cada camada s e,.ultiplicar pelo

numero de núcleos de cada camada Ns'
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Cada camada dará então uma contribuição

Aqui usamos a expressão (111.1.3) para expressar a ems

função das frequências experimentais Vs obtidas por ressonãncia du

pIa CENDOR) (6) , ou seja, fizemos As = hvs' o que nos dá

(111.1.35)

Reescreveremos a equação (111.1.34) como

(IlI.l.36)

Para o cálculo de P_+CSI, podemos observar que

i) O elemento de matriz de a·S·i é o mesmo que aquele da

do em (lIl ,1.23);

iij Para os fonon6, apenas o termo em aKj dará c~tribui

çao nao nula para o elemento de matriz de ~. t'ln

Temos

Neste caso,

(11 L :1. • .37)

Cálculo de vl~12

Antes de calcular este gradiente, escolheremos a função

'-
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de onda do centro F adequada.

A função de onda mais adequada para o cálculo da intera-

h, f" (5) (30) 1 - , d (10) 01'\çao lperlna e para a re axaçao spln-ree J, e aque-

Ia construida pela ortogonalização da função do centro F, ~F' com

todos os orbitais a dos íons vizinhos, ~ ,ou seja,ma

y = ~ L [<PF - < <PF J 4>•••., ) Q>",,,]
""er

onde N é um fator de normalização e

~ (y) = A (-E-). - 'rtr/al1r e

(111.1.38)

011.1.39)

. - d . I I' d ~ Ad" (5 ') (3 o ~ de a Tunçao o tIpO ~ e Gourary e rlan .. ~ on e a e a menor

distância interiônica, :\um fator de normalização e n um parâmetro

\'ariaciona1, cujo valor está na Tabela 11.2.1.

Na equação:III.l.38), Q representa um orbita1ma

íon m da rede e, que, no nosso caso tomaremos apenas os de

tria esféricos, ::S, 45, et.: ..

a do

sime-

Os produtos escalares que aparecem na equação (111.1.38)

podem ser aproximados por

onde $F(rlm) é o valor da função de onda do centro F calculada no

núcleo m, e B é independente de sua posição.~s

Esta aproximação é válida, consideTan~o-se que $F varia

suavemente e pode ser considerada constante no "•.lume ao redor do

núcleo m, onde $ tem valor significativo.mns



-64-

Neste caso,

'1"( rtm} ~ ~ L <P, frm)[ 1- Bm ns 4>", 0$ (rf•••)]
"""s

de onde concluimos que

Então podemos escrever que

2 Z

\ "Y ( Tt •• /1 = A m , cPF J rtm ) , (I I 1. 1 • 4 O)

A constanot,e A'; q?e depende da estrutura eletrôJl..Í,~ do'~~':.'~ cha-

mada de fator de·j,mpl~ficação. <~

I 'j 2' 2AjQra estamos aptos para calcular o va:ror de ~{V'l·'t;lJ, '1 <

onde devemos notar de antemãó que o valor de 1jJ na posição do. nu-
.;

cleo m depende apenas de sua distância rim' e não,.da posiçjo dos

outros núcleos, daí, na equação (111.1.38), podemos ignorar a su

perposição entre os orbitais de diferentes íons. Então,

(111.1.41)
.l

Usando-se a expressão lIII.1.40), obtemos

1I11.1.42).L I 12 - d I 2
clr Y(rtm) - Arn d- 4>F (yt,..)I"m ~m

Com o auxílio de (111.1.40), (111.1.41) e (111.1.42), obtemos:
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(1I1.'.43)

Substituindo-se ~F pela expressão dada em lIII.1.39), obtemos:

011.1.44)

Conclusão para Ti~

-1
Temos que 'T- ) = P (5) + F (5'. Jnde. pe1a5 expres-"s +- -+

soes dadas em (1II._.3~) e lIII.l.3-' obtemos

(111.1.45)

onde foi utilizada a expressão 5~

Identificando-se'K nas

1
hv/KT 1 .e -

equaçao (111.1.34) vem

onde, pela equação (I1I.l.44) obtemos

16V(~"v ~ N 2I '(r' 1) 2 ( 1 ~ ') zKs :: - ---s CS VSs s +Yts - .•. -9 ev 'Jísd
(111.1.46)

(111.1.47)

F.inall1ltmt~podemos E-screver que

16 Of' i 1:.: • \3 "

(,-J) _,-,,,"n v ,th ,( J ,,) 2 ,( . }<2'11 S - Q p v6 (O, hVl2 K TN~v~ L. l~tlrts x
2;

l( (.L f ..L)"rts Q
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oneie todos os parâmetrJs podem ser obtidos.

b) Processo Raman em Primeira Ordem de Perturbações

A equação (111.1.6) nos dá o desenvolvimento de

até segunda ordem nos deslocamentos relativos entre o centro F e o

íon m. Sabemos também queJe int =:te hfs -'1t ~fs' o qual podemos

escrever

. -. rfP (1) - .. 1 1-on:ie Ja Vlmos quelV int e responsave pela re axaçao

(111.1.48)

spin-rede

pelo processo direto.

JáJtin~2) é responsável pelo processo Raman e é dado

por

ou seja,

o 3(~nos ~a~~_ttint = -tL .. (-1) G." (i< ,1.i) G", (i<~j'.i') (Qi<j Qtc)" +l<,j.i~,;t' ..

i-~~L -d~1 dl<'i' - Qj(j a~/) 'Vi~' 1(,h/$ (I11.1.49)
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onde GmCf,j ,i) i dado em (111.1.15).

Probabilidades de Transição

A expressão de P+_ que é ponto de partida para os nOSSQS

cálculos está dada em (I11.1. 16). onde, agora devemos toma r

"fI _rotO (2)(f\> int - d'V in t

Considerando que as transições correspondem a processos

independentes, calcularemos o quadrado do módulo dos elementos de

matriz em P+_ para cada um destes processos. ou seja,

+ 1<hj(r1, hj(j" -11 a~j ClR'r'111i(J ' hj('j' > Ia] )( (ll J. 1. ; OJ

)((1/2, «)~i Vi" ~h-fs 1-112, C< '> (-1/2 ,~' I-~t~'V'i--1e,htsIJ/2 I Q>

on~e chamamos os ~~meros ~uãntic0s de spins nucleares, MI, M?"

Mm ~e ~ e, como o processo Raman corresponde i criação de um fo

nOTI e a destruição ~e ou:ro fonon diferente, utilizamos apenas os

termos

Para 05 fono~s temos
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e

A diferença entre as energias dos fonons emitido e abso!.

vido deve ser igual a energia àE da transição do centro. ou seja,

e quando o fonon criado é (I;', j ') ~

quando o fonon criado ê (K.j i J

\111.1.53)

~este pro~esso podem participar todos os fonons do espe~

tiO, dado que a Gniea condiçio sobre eles ~ que satisfaçam a con-

servaçao de energia dada em (111.1.53).

A soma em ~f> na equaçio (111.1.16) se estende sobre to-

_~s os vetores de onda pG~siveis e indices de polarização de ambos

o~ fonons que participam da transição, ou seja, podemo$ escrever

L-LL
\f) KJ ~',r

(111.1.54)

Considerando-se o espectro de fonons como contfnuo, substituiremos

as somat6riasde (111.1.54) por uma integral dupla dos valore~ me

dias dos elementos de matriz sobre as direções de prop~gação e po

lari:ações, multiplicadas pelo número <;iefonons com 'energia entre

e vK' j ,+dvI\'j" ou seja,
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ondeN(v) i dado pela equação (111.1.26).

Para facilitar a notação, chamaremos a partir de agora.

e VI" .• = v'
;\. J

DeviJo a condição de conservação de energia 6(Ei-Ef) dada pelas

equaçoes (111.1.53), a integral dupla de (111.1.55) se transforma

numa integral simples com v' = v±ÂE/h.

Supundo-se que todas as direções de propagação e po1ari

:açoes são igualmente prováveis, podemos ter

(111.1.56)

Com fK dado em (111.1.9).

Então

(111.1.57)

><[ n(n+l}+n'(n+l)] L I~J/2.CK·lvi'Vil1tr.t$JJ/2/0(>1l! dy...,
t,l

onde tomamos·o limite de integração vn (frequência de Debye) devi-

do ao fato de considerarmos que temos ÃE « h~.

Para o cálculo de P_+, basta tomarmos a energia de tran

sição ÃE com o s±nal contrário em (111.1.53). Neste caso teremos:

P_+
=
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Para a soma sobre os estados iniciais, tomaremos a média

estatística sobre o conjunto, que supomos estar em•.equílíbrio . na

temperatur~ T. Para tanto, substituiremos os val~res de n e n'por

seus valores de equilíbrio dados em (111.1.32).

Considerando-se que 6E ~ pequeno, ou se}a, fazendo-se

a expressão de T~l para a interação com o núcleo m é dada

por

rI(tn) :: ~<l / v'" [r.~L 1(-1/2 ,(x '/ViVi~jg"f.ll/2,Oc>n",e~...x
li l'

dv
fVo b "V/ KT

6 e
x o V (elt»/~ il

Fazendo-se a mudança de variável x = .~~~. a

acima fica

( I I I .1 .'S~)

integral

(111.:1.59)
[VD , h"/K T :JV ... e 01-; = (~) .J6 (T, epJ·o {e"'v/K! 1 ) 2 h

hv

onde aD = ~ é a temperatura de Debye e, as integrais Jn são

dx (I I 1.1 .6(t)

AqUi,~Ohf = ~ a i .SI~(rp ):2 como no caso anterior.~ s fi m I ~m
m

Desta forma, os elementos de matriz do operador de spin continuam

os mesmos e, o valor médio estatístico pode ser calculado por
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< «-112., Mm -11 Vi Vi' 1&hfsI1/2, Mftl,>(2)J'n'~''o =
Z

CX· . ~ . t)z.;' ;:·If)'J(Ll"r1+1)~('Vi Vi'IY( ltmlf (II1.1.61)
i,L'

Empregando-se a mesma função de onda daAll em (I 11.1.38)

(111.1.62)

Tomando a função de onda dada em (111.1.40) com ~F dada

em (111.1.39), teremos

L (V,Ví' P((ri ••)ll(~ 4 (~ +~ + 2..)~~(.1..+.!L)Zi, i' \ 'rlrim) 14 \ at alim 1(; Ti; li ••. a
(111.1.63)

Aqui também faremos o cálculo de Til para cada camá.,da S

de nÚcleos,e.q\livalentes e, multiplicaremos 'pe10 ll1Ítnel'O.denúcleos

de cada camada.

Suhstituindo-se (111.1.63) em (111.1.61' e a última em

(I 11 .1. S8) vem

(111.1.64)
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Devemos observar que, se as t~mperaturas envolvida~ fo-

rem muito menores que 8D, podemos aproximar

n: ~I I I .1 .651

Caso as temperaturas envolvidas não sejam muito menores

que 8D a aproximação acima não ê mais válida.

No entanto, posso supor que o modelo de Debye ainda é va

lido. Isto significa dizer que os fonons envolvidos estão longe

da 1~ zona de Brillcuin. Neste caso posso dizer que hv«KT, e de

senvolver as exponenciais que aparecem em J até I! orde~ apenas.n
Então,

XI>

J f h-2n -:. X dx
o

ASSIm, podemos escrever

1 n-S-

= h-i 'Xp (111.1.66)

011.1.67)

(111.1.68)

( -1) S (K)7 lTJ 5 = Ks 90 ~ T

com K =16<f(~Ns h2v,2 1(1 1) 4[(2 '1.24'1 .3)2
S 27 2 10 ~ 5+ Y - +~ +- +e v _ rts af: d Tt5 yt~2

1 (1 ~) 21

+- -+-
2 r;.; r,~ a J

A dependência de Til com a temperatura pode então ser analisada em

três fases:

i) Temperaturas muito baixas (T<4,2 °K)

o processo de relaxação envolvido é o processo

Neste caso,

ii) T.••• raturas intermediárias (4,2 01 < T « 81»)

direto.

(l11.1.69")
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o processo envolvido é o processo Raman. e J6 = 6: Neste caso,

iii) Temperaturas altas

(T-1) ::: B T71 5 S

(20 °K < T ~ e )
1)

(T-1) ::: C T21 s s

(111.1.70)

(III.I.?I)

111.2. RELAXAÇÃO CRUZADA

Na Seção 1.3 descrevemos de uma forma qualitativa

pode se dar a relaxação cruzada.

como

A nossa intenção agora é propor um modelo simples de re

laxação cruzada, que nos permite obter uma expressão que dê a evo·

lução da magnetização do sistema no tempo.

O modelo que trataremos aqui supõe a existência d.e,~s

linhas de ressonâ.ncia alargadas de modo que haj a \.a superpôsiçãco

entre eras.

o sistema que tratamos experimentalment~ neste t}.:~alho
.' ./

forneoe~a 1ÍJlicalinha inhomogeneaJl\en;tet'alargadg:~ou s<9ra.c~:~:<}t. --_ ... -. "' ...
'j ,'-'::-"-~' •

nha c01lpO$ta.,.porpacotes de spins e, a e;xp~'iên~;e61't~$~~tl

turar apellas:.·~apequena região da linha e" obse'@'l!:a, t;'~<;~.i~·ç~G; ..
. ~ ...., . '._~_;t ..;,~,:::~·-~ '-

desta região cOm o tempo . "'.!;"

LS~ tecup~ração pode se dar pela rela~ãp s"Pin-.t'~de,,

como viomos na seçio ant.erior, e pela relaxação cTu:àada entre paco'"

tes que se superponham.

o mode'~o que estamos propondo poderá ser aplicado a este

caso, se supuzermos que, a cadainstante1 apenas ,.umspin per.t-ence!!.

te ao pacote -que sofreu a saturação, trocará energia cem apenas

outro spin pertencente a um outro pacote vizinho. Neste caso, a
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cada instante, o sistema se comportará como se existissem apenas

duas linhas de ressonância.

o Hamiltoniano de Interação

o hamiltoniano de interação que trataremo~ aqui descreve

a interação dipolar entre os centros paramagnéticos, e é dado pela

equaçao (1.3.3).

Aqui suporemos que a interação de exchange é m~ito menor

que a interação dipolar. Neste caso,

~o. = A + B + C + D + E + Fj1j lnt

onde

(I1I.2.1)

011.2.1a)

(III.2.1b)

(I1I.Z.lc)

(III.2.1d)

(III.2.1~)

(I I 1.2 .If)

onde 81o.J.ech •. são os ângulos polares do raio vetor ~. " que ooneet.aT1J . 1)
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os íons i e j, com respeito ao eixo z.

ProceSSQ a um Spin

Para facilitar a interpretação dos processos onde parti-

Clpam maIS de um spin, trataremos inicialmente de um modelO mais

simples, o qual supõe que o sistema é composto por dubletos e Kra

mers idênticos.

Isto significa dizer que o sistema fornece uma linha de

ressonância homogeneamente alargada, ou seja, a largura da linha é

dada apenas pela relaxação transversal e pela interação dipolar en

tre spins idênticos, como explicaremos a seguir.

Se um campo magnético externo Ho for aplicado na direção

Z, cada dubleto se desdobrará em dois estados separados pela ener-

(111.2.2)

que e a energia Zeeman de .cada spin, a qual chamaremos E .z

Para podermos tratar 1G. t como uma perturbação, devereln

mos supor'que esta energia é muito maior que aque-ll1devida a 'cada

novo desdobramento provocado pela interação dipoJ.-ftcom cada- outro

íon, a qual chamaremos E. t.ln

A figura (111.2.1) mostra um esquema de níveis desta si-

tuação. Em outras pala~ras, devemos ter Ez » E.,
lnt·

Q' .p,j'oblema consiste e~ determinar a razão na -qual a ane!.
~ .

gla Zee .• â.n. -e a energia dipolar tendem para um equi 1 íbrio mútuO.
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seja 'alf~orvidopelosis:tema, mudando assim "7ua e,n,rgia Zeeman,

,,'-.-...•

Figura (111.2.1): Esquema de níveis de um dub1eto de Kremers, con

siderado o campo Ho e a interação dipo1ar com QVtros duble~os ..

Considerando-se que a energia total do sistema descrito

pelo hamiltoniano (1.3.1) se conserva, o problema pode ser coloca

do na seguinte fê~ma:

Quai'a probabilidade para que, um quantum 'deenergiah~ll
. ~.'If

haj a um rearranj o da rede dipolal'<de mod.o qu~ a .eiiergia total Cd~l\II, " ...,

polar mais Zeeman) se conserve.

Suponhamos que o sistema. cc>nsistÉiíSde N<,.,'N+ + N spins,

onde N+e N- são as populações dos estados com ms = +1/2 e ms=-l/2

respectivamente. Seja um micro-estado deste sistema Com uma ener

gia total E = Eo + Ed onde Eo é a energia Zeeman e Ed é a energia

dipolar.

Suponhamos agora que o sistema absorva um quantum de
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energia h\l12' de modo que o spin i sofra uma transição, a qual po

de ser provocada pelo termo C de 1G int .

Neste caso as populações se modificam ~a seguinte forma:

N+' = N+ + I

(111.2.3)
e N = N - I

Isto significa que houve uma variação na magnetização total do sis

tema.

Para que a energia total se conserve, devemos supor que

ocorrem outras transições que não modifiquem a energia Zeeman, mas

que provoquem uma variação na energia dipolar. Estas transições

podem ser provocadas pelo termo B dedGint.

dipolar,
+ -

E e E •z z

Veremos agora como isto pode ocorrer. Sem a interação

cada spin é independente, e suas energias tem autovalores

Os autovalores de1to são então simplesmente somas de

autovalores individuais de cada spin, então

(111.2.4)

No entanto, a interação dipolar é tal que, em primeira ordem, os

elementos de matriz diagonais e semidiagonais de"" . t (A e B),proI\J 1n -

vocam um corrimento na energia de cada spin da ordem de Ed de seus

valores não perturbados E .o

Este corrimento de energia seri diferente para cada spi~

pois cada um esti sob a ação de um campo local d'iferente. Além di~

to, o corrimento na energia de um spin individual. não depende apf

nas de sua vizinhança, mas também do estado Zeeman onde ele se en

contra, desde que os elementos diagonais de1eint não são todos



-78-

iguais. Assim, as energias de todas as partículas pertencentes a

um dado estado Zeeman estarão distribuidas em torno da

Zeeman daquele estado.

energia

A figura (111.2.2) mostra uma distribuição de estados em

torne das energias E+ e E .z z

Figura (III. 2.2): Estados Zeeman alargados ~evidQ~ interaçãcO.di
polar.

Etotal
A =

Etotal
B

onde

total = E + EdE -~ o

r~, ,&ae-i1'1lde calculara probabilidade i~e tal trans.:\ção.. , .. .-'.·c
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é usa.r a teo.ria de perturbações calculando-se os~lemetltos de" ma-
•. tt.r' ~ ',", ~.

triZc der(; .:. entre as autofunções de,rrt.A •~~n~~ ~

T&mosque r1J. t é um crperador a du.as pârt{ç~5. Bn"titf',, lU ln- , '"

para que a teoria de perturbaçees dé conta de tQdáS ~<,t;~içõe~,.'i· c.1" ... ' ~

necessárias para mudar a en~rgia Ze.eman do spin :i.e rearr'an'~r a
, ... ,,:"

rede dipolar, deveremos considerar a apliccrção repdda de 1t. t'1> :l.n

tomando produtos do tipo

Como o número de partículas é :.'áu~o gri!f4e',este .>çi~:
"

10 se torna impossível de ser realizado. ", .'"

o que se propõe então, é um método Blis.t~de teoria. de

perturb'açôese o método dos momentos. Para tanto:' trunca':'-se,J(,int

de maneira adequada, similar àquela proposta por Van-Vleck(31),' e

aplica-se teoria de perturbações de primeira ordem aos termos de

1e. t que podem mudar a energia Zeeman do sistema, os quais sao,ln

no nosso caso, os termos C, D, E e F.

No momento nos ateremos apenas nos termos C e D, e mais

adiante veremos a razão disto.

o efeito repetido dos termos A e B é absorvido pela fun

çao forma de linha g(v), a qual dá a densidade de estados em tor

no de cada estado de 160, ou seja, o número de estados com energia

hv dentro do intervalo dv é dado por g(v)dv.

Em outras palavras, consideraremos agora que

lIII.2.6)
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onde A e B provocam os corrimentos de energia que darão uma distri

buição de estados em torno dos estados de~o'

Desta forma, continuamos calculando os elementos de ma

triz dos termos C e D entre as autofunções de ~o' e a contribui~

ção de A e B é fornecida pela função forma de linha.

Então, a probabilidade para que a energia Zeeman h~12 de

um spln seja convertida em energia dipolar é

Wc.D = ~ LP(,i»L1í"2"< ilct+Otlf>ÚIC+Dli> 9(V=O)
li.> If>

Gnde

li> = m·1 m .••• m >
J n

011.2.8)

representa um dos estados iniciais possíveis, If> representa cada

um dos estados finais compatíveis com os estados iniciais, PCli»

é a probabilidade de que o sistema se encontre inicialmente em um

particular estado inicial e. a primeira sorna é sotre todos estes.

A segunda soma é sobre todos os estados f1nais acessíveis a pactir

de qualquer um dos estados iniciais.

Finalmente, cada termo nas somatórias em (111.2.7) repr~

senta a probabilidade de transição entre um determinado par de es

tados.

Definimos o tempo de relaxação cruzada T21 por

L ::Wc.o

121

mas
~ z

l <i Icll>I :; 1< + \ D I L> \
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'1" , I')~ .. 1 1 • ~. 1.

:T:I.:~.lOJ

1idade P ( I i» .

Desta forma, a soma sobre li> nos dã a .édia estatística

sobre todo o conjunto de spins.

Partindo-se do estado inicial dado em (111.2.S), o único

Assumiremos aqui que todos estados iniciais são igualme~

te prováveis, e que cada um tem u~ peso estatístico (25+1)-1. onde

S é o spin de cada partícula.

bilidade de uma tTansi~áo nÁo radiativa, ou seja. sem variação na

lh.: 5 tt: modo.

o fato de apal'e\.'E,:T g('.,::(J) na expressão (1II.2.9) reflete:.i conser

vação de energia no proc~sso, dado que estamos calculando a proba-

Para cada estado inicial, existe apenas um estado final

acessível. Assim. podemos reescrever a expressão (111.2.7), saman

dONse apenas sobre os estados iniciais, levando em conta a probabi

energia do sistema.

Assim .

.\ 1mção densidade de {;·st ••Jo::; g(\I) é assumida para ser UIJl:l ;aUSSl~

na ~ Jffi segundo mome n t o óa .....· 1"01

h2<A,]> ~_ 1; {[(P,+8)~ ~~5ij -~ 5: 5'j (A 4- BJf)

Tr ( ['[ srs,iftj>l J
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(Ir) "l 12.}'.•••. .4 c. l.. •

011.2.13)

••• m.+j ••• m. 0'0 m >1 J nli>:; 111
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Deve.lIos calcular agora o eleJnentode matri~ <fIS~ 5z.1i>.1 J

temos:

<mo ,mo ~s~s ·Im. +l.m.> =m~(SZ+S ••.m~"l'm.)
1 J. 1. ZJ .• .t. J J 1 . 1

Eietuando .•se a soma em J i>. cons iderando que P ( !i>"1 :; (.? S.•1) -1, ,)b

estado fin~l coapatlvel ê

Temos

Então

Substitui.ndo em '(111.2.9),

con.id~ra.ndo"$e que todos os íODsesti()· si*il.:rlllente

podemos efetuar a so.a •• j" substitulndo"'apor NIZ. Assim,

.J/a ~rJ'c ,. t~·lt(~ < Av'>} eifA:s'(S+11 rTij--'."9Ij 'os 6ij ~

*e-&t[- 9~:H:.1 ,1 Il . Z .1+ ). 2 h~(ls-v'>J '

Gnde foi introduzida a expressão (l I 1. 2.ll) para a(v).
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em v = O.

Podemos notar pela expressão acima que o tempo de relax~

çao cruzada T2l aumenta rapidamente quando a diferença de energia

Zeeman entre os estados de cada partícula se torna grande compara

da com a energia da interação spin-spin. Esta é a razão pela qual

desprezamos os processos com ~m = ±2 provenientes dos termos E e F.

Estes provocam transições que modificam a energia Zeeman duas ve-

zes mais que as dos processos com ~m = ±l dados por C e D. Assim,

aqueles termos contribuem para a probabilidade de transição com um

termo na exponencial que é quatro vezes maior que aquele que apar~

ce na expressão (111.2.14).

Por~rn, quando a energia Zeeman tende a zero, ou seja,

quando Ho+O. não podemos mais desprezar tais te~~st pois neste

caso devemos levar em conta as transições com ~m = ±2, pois agora

a diferença de energia Zeeman pode ser da ordem da energia dipolar

do sistema.

Em outras palavras. quando H é da ordem do campo dipoo

lar, devemos calcular o segundo momento de g(v) e o elemento de ma

triz da expressão (111.2.7), considerando todos os termos de~in~

Neste caso,T21e menor que TI'o que significa queo

sistema de spins alcança uma

situação de equilíbriGinternoantes

de alcançar o equilíbrio com a rede.

No caso oposto, quando Ho ~ muito maior que o campo dip~

lar, teremos T21 maior que TI' o que significa que as partes Z~

e dipolar entram em equilíbrio com a rede separadamente.
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Processos de Ordem Superior

Nestes processos estão envolvidas transições de mais de

um spin. Algumas situaçôes onde isto pode ocorrer são

i) Sistema de spins idênticos ond~ cada um possui três

ou mais níveis de energia Zeeman

ii) Sistema onde existem mais de uma espécie de spin.

Alguns exemplos simples destas situações são

na figura (111.2.3.).

: ------!-

mostrados

1 .~ .
.,.),..l~, 1

1

{b) (e)

~t4fr

. -'ti

Figura (I 11. 2.3): Al-gumas sitLrtlçõesonde transições duplas

con~eTvam~~~Bergia Zeeman.~o sistema.

quase.

,
As".f'-íguras (a) e (bX'mostram que os íons isolados tem

~ttes ..•••.1.$. d.e·energia., sendo que :

se 19_$.. Um e.xemplo desta si4:uação é' o Ni ++ l1uJIlcampo çristal'i-

. 1 .... l' d'( 1S)no axJ.a. com um pequeno campo ~agnetJ.co ap lCa o. •

\



No caso

dos outros dois.

rio(l5).
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(b) um dos níveis está aproximadamente no 'meio

~ ..o caso do Ni ++ num campo magnê~ico inte.T.;R.ediá-

No caso (c) temos um sistema com spins S = 3/2. onde: ap!

recem dois pares de níveis com espaçamentos quase iguais. ~ o ca

so do Cr+++ num campo cristalino axial. com um pequeno campo magné

tico aplicado na direção do eixo de simetria(l5).

No caso (d) temos um sistema que contém duas espécies de

spins com S = 1/2, sendo que os fatores giromagnéticos das duas es

pécies são aproximadamente iguais, e o campo magnético aplicado

relativamente pequeno(15).

-
e

Notemos que, para os quatro casos, os processos de rela

xaçao cruzada, onde a energia Zeeman é aproximadamente conservada.

devem envolver a transição simultânea de dois spins. Desta forma,

a diferença de energia h(v8-va) pode ser contrabalanceada

energia dipolar. Analisaremos aqui apenas o caso (d).

Análise do Caso (d)

pela

Consideremos um sistema constituido de duas espécies de

spins S = 1/2, e com fatores giromagnéticos ga e ge

diferentes, ou seja

Ig - ga I « ga ~ a

ligeiramente

(111.2.15)

Seja N= N + Na O nfimero total de partículas do sistema, sendo Na p a

e NS os nfimeros de partículas que compõe cada espécie.

Chamemos de ~ e t os operadores de spins das espécies a

,
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e S respectivamente.

o hamiltoniano de interação pode ser o mesmo dado em

(IIr. 2.1), sendo que aqui devemos separar as interações entre spins

da mesma espécie e as interações entre spins de espécies diferen-

teso

Baseado na suposição (111.2.15), desprezaremos os termos

C, D, E e F de~int. Como o termo A não altera a energia Zeeman

do sistema, não faremos tal separaçao.

o termo B fica

(I I I .'2. 16)

onde
~CIr

B -\ 1 2 2 -3 ( 2.)( T - - +)~-L-43Of.]JBrí.j 1-3cos6ij Si5j+5iSi (111.2.16a)
j> l
N,.

Bp =-'[. - ~ 9;)-1: nj~(1-3col 6q)/ It 1] + li Tj) (IIl.2 .16b)
} > l

NCl N"

8 _\\ _1-0 2 -~(1 ') 2 ")(5+ r- 5- +)Ct(i ~~ 4 VOc~p}J81ij -;,cos 9lJ i j Ti. Tj (III.2.16c)
L J

Podemos ver que os termos B e BB são responsáveis pora '

transições onde a energia Zeeman é conservada, ma-s que podeJllJlodi-

ficar a energia dipolar do sistema. Já o termo Ba.B é responsável

por transições que provocampm pequeno desbalanceamento na energi~

Zeeman. Neste caso, aplicaremos a teoria, de pertUrbações de ,pri'·

meira ordem sobre o termo Baa e, o efeito dos ter'1llOsA. Ba e Ba

absorvido pela função densidade de estados fa.~(v).

Coasideremos então o hamiltoniano

,

.•e
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(I11.2.l7)

Rigorosamente deveriamos calcular os elementos de matriz
I

de E,a entre as autofunções de1t . No entanto, os termos A, B e~u o a

BS apenas provocam corrimentos nas energias de cada estado.

Assim podemos contInuar calculando os elementos de ma

triz de BaS entre as autofunções de /to' e atribuir os efeitos de

A, B~ e Ba ã forma de linha.

Assim, a probabilidade por unidade de tempo para o pro-

cesso no qual o spin i do tipo a aumenta sua energia Zeeman de hv ,cr

o spin j do tipo S diminue de hvS e, a diferença h(vcr-vS) i supri-

da por um rearranjo da rede dipolar é,

_.' --.- -- -- ,-- -- .-- -2

c.J'i "L p( li>JLi;-~I< fi ~'i 1(>1 f•.,.(v= O)
li> \f)

(111.2.18)

onde1t .. ê um dos elementos da soma em i e j dada em (II1.2.16c).1)

A parte de 1t .. que envolve as coordenadas de spin ê da1J J

forma
+ -

S. I .•1 J

Partindo-se de um estado inicial

I i> = \m()
• ••. m .

cr1 maN 
cr

m • • •
81

existe apenas um estado final acessível

I f> == lma
••• m .+1 ••• m m ••• m .-1 •••

()1 aN 81 SJ
cr

Podemos então reescrever a (111.2.18) como

\
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. ( .1 ~ t ~ --(1 3 26 )1\ p( . )~-2Wtj=li 9fÀ3,}Je rij . - (OS li L It) n x
Il>

)(I< mar i +1J m#,j -1\5iIj \rn 6'i I m f3j ), 2 fDI,. ( Y = O)

Então,

J'ii=i~3: 9:f':ri.j"(1- 3c Ol(}ilL P(II>)t/ X,í)

)( ( 5 ar + rn Ol i +1)(50. - m Ol,) ( 5li - m~j + 1)(Sp f m~j)f Oc ,. ( V = O)

Sendu Sa = S8 = 5, e efetuando-se a soma sobre li>, obtemos

, ( ._ 1 2 2 •• - 6 (1 3 2 ..)21:" 2 2( ) 2 ( )Wi) - 21 9()c 9p J-'81lj - (OS 8,) n 5 5+1 f(>.,. V = O

(111.2.19)

A função forma de linha faB(v) ainda é interpretada como

a função densidade de estados em torno dos níveis Zeeman, e pode

ser calculada de dois modos:

o modo mais exato é dado pelo método dos momentos.

Kiel(32) calculou o segundo e estimou o quarto

para este processo.

momento

o cálculo de momentos superiores ao segundo se torna ex-

cessivamente complicado, de forma que é comum aproximar a função

forma de linha por uma gaussiana, calculando-se apenas o segundo

(32) (33) (34) .• d ..•. dmomento . Portanto este meto o aInda e aproXIma o, e

pode causar erros nas caudas da funçã~.

o segundo momento de faS(v) é dado por

\
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h2 <6V2> =_ T•..{[ 1e:, BoelSf}

I Tr { Betfi r~
onde1e e E ro já fOTam deíi.nidos anteriormente.o r.t I:)

o outro método de se calcular fae(v) só dá bons resulta

dos se a concentração de ~entros paramagnéticos for alta(32).

Calcula-se f S(v) a partir das linhas de ressonância de. a

cada espécie, f~ (v) e fS(v), com máximos em v = v e v = 'Je respecu a-
t:vamente.

Temos que o número de estados tais que, um spin do tipo

tenha uma energia total hv' dentro do intervalo hdv', e um spin

10 tipo 6 tenha uma energia h'J" dentro do intervalo hd\)" é dado

por

(I I 1 • 2 '.2 1 )

onC.E:

E~otal
=E"+Ed"hv" = o

(111.2.22)
hv'

Etotal
= E'+Ed'e =

o

Tomando a diferença h,) = h\)" - hv', podemos escrever Vil = V + v'.

Se quisermos saber o número total de estados entre os

quais podem haver transições duplas, de modo que a"diferença na

energia total seja h~, devemos integrar a expressão (111.2.21) con

siderando-se o vínculo na energia dado por ó[ v"- (v+v')] .

Assim,

f"" (v) =J1 f.JI») fp(v1 Ó[v"- (v+v11 Jv'dv"
(111.2.23)
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Como estamos interessados em transições que não alteram

a energia total, devemos ter v = o.

(111.2.24)

As funções fa(v) e fS(v) são consideradas gaussianas, com segundos

momentos calculados como na refer~ncia (31), ou seja, substituindo

-se B Q por S na expressão (111.2.20).aI-> x

Neste caso,

e (111.2.25)

.. 2 24) obtim-se

. ral em II1T .... • 2 1
Efetuando-se a lnteg . -'/2 (,) ••-.J_)

fc<~(v= O) == [2'1[( (t.v,,' > +(6."'">1 exp {-2[<6"'>+<11 v;,>.)
(111.2.26)

Substituindo-se a expressão acima em (111.2.19), vem:

ufij ==2~ 9; 9;Jl;n/(1-3coS2.9(JtrzS2(S+lt "

x [2'f«AV':> +<AV:>r2exp{_ (Ver-vIi }2 [< A vol ) .•< A v;>J

(111.2.27)

Cálculos mais rigorosos para as funções forma de linha.

para qualquer destes processos abordados aqui, podem seI encontrados



-91-

na referência (35).

Definimos aqui o tempo de relaxação cruzada T21 pela re-

lação(lS)

ou

N~

L ufij ~~
j =.1

(111.2.28)

onde p.e ~ a probabiliriade para que o spin j do tipo B se encontre
J

nc estado de maior energia para uma transição
a

pa ra P .•1

, e analogamente

a 2.

Para o caso em que S = 50 = 1/2, podemos ter p. = P.~.a p 1 J

\. N N Ta T8 - ...'-\SSlm, se a = I l3' os tempos 21 e 21 serao IguaIs.

"Rate Equations"

As "rate equations" dadas na Seção (1.2) devem agora ser

modificadas de modo a levar em conta a relaxação cruzada.

Abordaremos explicitamente aqui, apenas o caso (d).

Caso Çd)

Aqui consideraremos o caso de dois dubletos de . '~t!ámers

com fat.oresgiromagnéticos ligeiramente diferentes,·,ga e ge'

Se. <Um campo magnético é aplicado a este ,sistema, os· du

bletos da e~pécie a se desdobrarão em dois níveis de energia:.sepa-
I

rados p.or AE =hv e, os do tipo e se desdobrarão em doisa a

,

...nIveIS
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separados por'AEe = h\JS' corno mostrados na figura (111.2.34), a

qual reproduziremos aqui.

1 ,
I;igura (II1.2.3d)

Supondo que a diferença de energias hCv,-va) seja da or

da energia devida a lnteraçio dipolar entre as esp~cies, a re-

J2xação cruzada pode ocorrer.

A suposição que iVe-\Ja! « \ia nos garante que a relaxa

çau cruzada só ocorre através do processo que envolve uma transi

ção de um spin do tipo a, simultaneamente com uma transição contrá

ria de um spin do tipo e.

Sejam na
+

e na as populações dos
, .

nlVClS 1 e 2

as populações dos níveis 3 e 4 respectivamente. Est,es níveis es-

tio mostrados na figura (II1.2. 3d) .

Devemos ter

+

Na
=n+na a

+

-e Ne
=

ne
+

ne

os numeTOS tatais de spins dos tipos a e 8 .

.Defini'Blospor

(111.2.29a)

(III.2.29b)
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+

6n = nn (III.2.29c)a
aa

+ -

e t,nB = nS - nS (lI!.2.29d)

as diferenças entre as populações.

o sistema de spins alcança uma situaçio de equilfbrio i~

terno adiabaticamente numa temperatura Tad'

As populações nesta temperatura são

+
n . na ' a 'ad ad

A probabilidade de ocorrer a transição dupla envolvendo

(, i 9 spin do tipo o.e o j 9 spin do tipo B é J...1)

Porém, quando ocorre a transição do i9 spin do tipo ~,

pode ocorrer a transição oposta de qualquer spin ~o tipo 8. Neste

caso, a probabilidade do processo fica

Neste processo, as variações das populações em

ao tempo, devem satisfazer as seguintes condições':

relação

dn; d n,t-=-- Jt jt
d n;

d n';.-..- :: - dt dt

d bnoc

dN ••
:= ----dt

dt

(lII.2.30a)

(I II .2 . 30b)

(III.2.30c)

Para tanto devemos ter
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ííII.2.31a)

Usando-

f. ~ Dnll) = 1- [1\ n _ r~p _h -.j{3 l. -1-. r 1\ nN _.ti! h-J1l< 1d 1 -,- P U fl f) Ii -T' J T t.( l U 2 -r I\ l Rc 121 C 1\ dd \21 Y\. 'ao j

(111.2.32)

I [i t r o d : ; .. 1 J i »

, ;! 1 ~ca ç. ã o j c

(lI1.Z.31a)

(lII.Z.3Jb)
~

. 4 .~
C '.:'t-_

.~ p .. ~t~,

j}~=<t,(~hp - ~p ~~}+t;(nn~-.t~j~
_ -L :-(..,..I\··n _ N,s h Vii )-g.;~,,~13 2 \...<' -r• CI.' .. r 'I I" d

!~- •••

o nd e T ~~~e T 2 ~ e 5 tão d e f i n i ti os': rn (I li. 2 . 2 ~), c m li liC :J S Sumifl ~:~rf;
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Podemos reescrever as expressões (111.2.33):

.:L b. nec = - .1.. ~ n Cll + 1-,. L) nfi +- A (I I!. 2 .3 4a)dt r",' 1;1

sL 6nOt = - ~ Lj.nfi + -4-0< ~nOL +- B (lI r. 2. 34b)dt 1:",. 12l

onde estamos considerando apenas os processos de relaxação cruzada

1 1 J--- +-
- fJ fi~ T1 T2t

Podemos obter então

d2 ~ nO! + (.!. +.l..) ~ ~ n ()c + (_1_ - j ,.) lin ~ ==
cl t2 te>. Lf3 dt ror YfI 1;; ~s .

= .,J:... A + ~ ti B (I I 1. 2 • 35)'G, '21
Agora faremos as seguintes suposições:

T n = T ~ = T e111

o que fornece
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~este caso

A solução da parte homogênea desta equaçao e

onde

6n)Cti : C e-t/T1 + De-t/T lIJI.2.37)

1 _ 1
-1- - 11

2
+ -,

121

A solução particular de (II1. 2.36) é independente do tem

po, e chamaremos aqui de ~n~, que é a magnetização de equilíbrio.

vll seja, a magnetização após um tempo muito longo.

Para t = O. temos que 6n (O)deve ser zero.Q ,

Neste caso,

o
C+D+lm =0

Q

De onde vem a relação

c = -6no - Da

o
Chamando D = -a6n obtemosa

o
C = (a-l)6n a.

Então,

,

(111.2.38)
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A n..{t) =: t. n~[( o: -1- O: êct/TU) ét/T, + 1] (I I 1. 2.39)

Como a magnetização é proporcional à diferença de popu

lações podemos escrever

(111.2.40;

o que nos dá a evolução da magnetização no tempo.

Discutiremos esta equação posteriormente. quando discu

tiremos os resultados.

,
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CAP!TULO IV

PARTE EXPERIMENTAL

Ir.l. O EQUIPAMENTO

O equipamento utilizado na detecção de tempos de relaxa

çao consiste basicamente de um espectrômetro de RPE de banda x, ou

seja, opera em frequências da ordem de 9 GHz, e q.e pode trabalhar

em modo superheterodino de detecção.

Os sinais de RPE das amostras utilizada. se saturam com

um nível muito baixo de potência de microonda quando em baixas tem

peraturas. Neste caso a de~ecçio superheterodina i impo~tánte-,

pois permite"nos trabalhar com •.níveis de potênciai:de microoua -9••.•

ficientemente baixos para não saturar os sinais .*.}. figura (IV.~l.) .

mostra um diagrama de blocos simplificado do equ~~mento.

,•. Como fonte geradora de micrqondas i utAizado um K1ystTQl1.
-

Reflex V26S-Varian, que opera "0 intervalo de fretiuência de 8-,5 a

9,6 CRir e com potência de saída entre 660 a800·aW. Ada mic~cmda·"ueChega à amostTa podes:er controlada pelo

dor v~p.veJ:-'l, o qual pode atenuar de zero a gej'8.
-... ..~.

potência

Atenua-

<A ai c:ro-onda que chega ao T-mágico se .divide de 11l0db que
-.~~.



(.l

8ob"", ••

-

(f )

----.-7----{

~L
---11

-1L-
-l'r-

--1-)

GUIO d. ondo

Term,noçõo

Acoplodor 0,(\". ,1,0(.'

T - MÓ\lI~O

Curto - CirCUIto

Cone cIo r tIpO N

Cobo e Coneelor

llpo BNC

I
\.O
\.OI

Figura (IV.I.I): Diagrama de blocos do equipamento utilizado

medir tempos de relaxação.

para
J4

Te,t

SaidoAC 40 amplifico".r

de frequenc:ia Int.I•••••IÓt~

Saótl0 De do 0lll9ljfiUll.,
de frequinCla "'.rmelliÓ'i"
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metadi de sua pot~ncia vai para a ~avidade onde esti a amostra, e

a outra metade é totalmente absorvida por uma terminação. Supondo

que a frequencia da microonda é igual i frequencia de ressonincia

da cavidade, temos que esta absorve urna parte da potencia da miere

onda incidente e reflete outra, sendo que á :e~ação entre a poten-

cia absorvida e potencia refletida depende do acoplamento entre

~avidade e a linha de transmissãor36~.

Para a detecção superheterodina utiliza-se um mistura-

Jor-preamplificador XBH---60-12-50-LEL \"arian. que recebe uma mi-

~roonda proveniente da cavidade e outra proveniente do oscilador

local, um Gun Oscilator - PM78l3 - Philips. O sinal que sai do

~isturador é amplificado pelo Amplificador de Frequencia Interme

diária (AFI) e posteriormente é graficado na forma usual.

Os blocos que estão na parte superior da figuia (IV.l.l.)

e maIS a Chave Moduladora são utilizados para modular por

a microonda que chega a amostra.

pulsos

A frequencia de oscilação do Klystron é controlada auto-

maticamente com o auxílio de um amplificador sensível a fase

ckin - PAR 120).

Técnica de Medidas

(Lo-

A técnica utilizada neste trabalho é a de saturação u~

sinal de RPE por pulsos de microondas.

Esta consiste basicamente em manter o campo magnético e:::.

terno estável sobre a ressonância paramagnética e, aplicar um pul-

50 de microonda de maneira a saturar o sinal de RPE. Após a
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aplicaçio do pulso, a pot~ncia da microonda cai para.um nível tal

que este sinal não se satura. Mantendo-se este nível de potência

durante um intervalo de tempo maior que o tempo de relaxação s~in

-rede, observa-se a recuperação do sinal de absorção em função do

tempo.

Para tanto, utiliza-se uma chave moduladora de microon-

das (8735B - Pin Modulator - HP), que tem a propriedade de atenuá

-Ias quando lhe é aplicada uma tensão negativa. A atenuação é fun

ção da tensão aplicada.

Assim, mantem-se uma determinada tensão negativa na cha-

ve e, num dado instante, lhe é aplicado um pulso d~' tensão

de

..""

dUTa.ção~é esco.J.hida pelo experimentador); tal qu~turante .st,~.~in-

tervalo ,'de.t...eç<>, a. tensão aplicada ã JIle1Jmavai .::~~O. Ne~ ca

50, a chave ~ej.xa dca tenuar; aumentando assim a:o't~ll<ti. ~i;;;.j.~p·!
onda incidente na amostra. Se a duração e intens.lda~~,,~o p:"'l~,cle

'.'s' -.' 1:. '.

microómta fOl"ell adequados,' o sinal de absorção se~.s:8ttutar~ ttUtatlte
, ~' .~

aap1i~ção:">do mesmo. ~t-:·
Após o término do pulso~ a tensão na c.h!!e·vôlta:~a<~ ser

negativa, mant.en1ioassim um baixo nível de po~ên~'s01>re :f'~~"-S
tra durante um intervalo de telllpo no qual se ob",-va a.. r!~upera

ç~o do UAal<de,IPE. Enquanto isto , este é obse~do ~. tela
1 '.•• ·~""t f

um lRul~i:4~!-al"'{~4S()B - Memory Display ... HP).

hte éij)arelho possui 1000 canais 'de __ ti'a, ,·nos q.u8i's é

possí'vel '~l'1IIi&zeu.arinfo.rmações, fazendo·se uma val"')'edura em ,tempo.
J ' k' -.- -- - - .~:;>"

Desta farma, ao se iniciar uma vaIredu~. um sinal que e:~.

,
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função do tempo é aplicado à entrada do aparelho, aquele e armaze

nado ponto a ponto em cada canal. Durante o processo de varredu

ra, o sinal em questão pode ser observado na tela de um tubo de

raios cat6dicos, que possui um feixe eletrónico para cada canal.

Outra propriedade deste aparelho é a de fazer médias en

tre os sinais em varreduras consecutivas. Detalhando melhor, um

sinal é armazenado na memória do aparelho durante uma varredura~ Em

seguida, inicia-se outra, e o multicanal faz a midia ponto a ponto

entre o sinal já armazenado e aquele que está sendo introduzido du

rante a Gltima varredura. O nGmero de sinais entre os quais se

faz a média pode ser escolhido pelo experimentador, bem como o tem

po de cada varredura. A vantagem da utilização desta propriedade

reside em melhorar a relação sinal/ruído. pois, normalmente os

ruídos que acompanham o sinal tem frequências e fases aleatórias,

de modo que a média entre várias varreduras sobre aqueles, tende a

zero. A relação sinal/ruído será tanto melhor quanto maior for o

nGmero de varreduras.

Sincronizando-se o pulso de microonda com o multicanal,

de modo que aquele é aplicado a amostra toda vez que se inicie uma

varredura, ternos que o processo de médias não anula o sinal de RPE

em recuperação, mas filtra os ruídos que o acompanhem.

Após algumas varreduras, o sinal resultante pode ser gr~

ficado por registrador X,Y.

Controle Automático de Frequência

A frequência de microonda é controlada automaticamente,
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de modo que esta fique sempre igual a frequ~ncia de ressonância da

cavidade, mesmo quando a última varie devido a passagem pela Tess~

nância paramagnética. Este controle automático é obtido, utilizan

do-se o sinal de referência do Lockin 2 para modular a voltagem do

refletor do Klystron numa frequência de 10 kHz, modulando também

aSSlffi a frequência da microonda.

A potência da microonda refletida pela cavidade e.~ tun-

çao dafTequência do Klys tron tem a forma mostrada na fi~gllra

(IV .1. 2 . ) .

Figura (IV .1.2)

A figura (IV.l.3.) mostra um pequeno intervalo em' torno

da frequência ~o de ressonância da cavidade.

p

Figura (IV .1.3)
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As figuras lIV.l.4.) mostram o sinal da modulação que

chega ao detector quando a frequência de microonda é igual a fre

quência de ressonância da cavidade, e quando está ligeiramente des

locada desta.

p p

Q/V\/\
~I

I I
I I

I I I
I I I

Figura (IV.l.4)

I I

~I

I I
I I

I I
I I I

v

Quando a frequência de ressonância da cavidade é igual a

frequência da microonda, o sinal detectado não contém nenhuma com-

ponente da mesma frequência que a de modulação (10 kHz). Quando a
•

frequência de ressonância da cavidade se afasta da microonda, apa-

rece uma componente de 10 kHz no sinal que chega ao detector, e es

ta é tanto maior quanto mais a frequência da cavidade se afasta da

frequência da microonda, desde que o desvio da frequéncia Vo nao

seja muito grande.

o sinal que sai do detector é aplicado na entrada do

Lockin 2. Deste modo, quando a frequência da cavidade se modific~

~ componente AC de 10 kHz do sinal se altera em amplitude, resul-

tando um sinal DC na saída do Lockin, que depende da amplitude da

componente AC de 10 kHz. Aquele é adicionado à voltagem do refle-

tor, corrigindo assim a frequência gerada pelo Klystron.
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Deste modo, o sinal de RPE observado é sempre o sinal de

absorção, sem nenhuma mistura com o sinal de dispersâo(56).

A Detecção

Umdetector superheterodino se baseia no seguint-e: () 'Si

nal de ,lJlicroonda de frequência '\)0 proveniente da cavidade é Jli-stu-

rado c9,m .~.tro sinal de. microonda de frequência "L' pro;venien!~ do

oscilado.r local. Estes sinais chegam ao mistura'o? - Pl'eallpl:ifi~á"

dor qQ",faz~ a '''$01Ia e a diferença entre as duas f~,7'Iuênc-ias.:' t\1'~~Y')t"

e que't~ll'uDla banda lie passagem de 12 m.Hzem torne) de 60 lDHz •. Jlvil .~ -

dente~tea soma '\)o+'\)Lé muito maior que 60 mHz e portantç f1~,C>' é,'L .' ',' ..
amplif\><;.ada. Em nosso sistema, o sinal que sai do lIisturaâeT tem

a fl'~qiil1~,ia intermediária, "'L-'\)o = 60 mHz., e é modul'ado éa~~apli ...

tude pêl() -sinal de RPE. Aquele ê amplificado pelo' AFI, qu~, ',' tem

uma h~a ',de pasaagem de 8 mHz,em torno de 60 JRHz.,• "i.~'s.,guida é
'" '< d', .:, . 't'

de~tlo:~,,~u"a':,$er graficado na forma usual. o,.~nal"âP6's a'i.de-

JIlOdul~()." S~lIpTe carrega consigo 'uma componente·Qt •. No eat:â'itt o \
~ .oj.~

a sai'4a",J;i( -do, .AFI fornece apenas a sua componente AC, ,enquanto que,
;"b . ' , ,

a sa~,d.âi:-"f1J;"'r,,fornecea componente AC sobre a comp~~ente DC.

De-vido os sinais de absorção produzidos~'.pelas amostras
"l;· .",

utilizadas terem componentes AC muito pequenas, utilizou-se um am-

plificador' Lockin PAR-HR8, cujo sinal de referência ê ut'ilizado 'P!

ra modular o campo magnético em torno da ressonância.

o sinal proveniente da saida J4 do AFI ê aplicado na en

trada do Lockin 1, que pode ser ajustado para amplificar apenas o

primeiro harmônico da frequência de modulação que estiver em fase
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com o sinal de referência. Deste modo, obtemos um sinal na saída

do Lockin que ~ proporcional i primeira derivada do sinal de absor
__ ~. (37) -

çao em relaçao ao campo magnetlco' . A grande vantagem· deste me

todo de detecção é a diminuição dos ruídos, dado que estes tem fa-

ses e frequências aleat6rias, não sendo pois amplificados

Lockin.

Sistema de Pulsos

pelo

Daremos aqui os detalhes mais impoT~antes sbbte o apara

to utilizado para pulsar a chave moduiad0ra d~ microondas.

Este cons i ste ba sicamen te d(~ um gerador de pulso s (PG5C'J-

Tektronix), cuja saída esti ligada i chave moduladora por interm~

dio de um circuito, que chamaremos aqui de Ajuste Variável, que tem

a função de modificar os níveis de tensão que são produzidos peLo

gerador de pulsos. O esquema do Ajuste Variivel esti mostrado na

iigura (IV.1.5.)

I.~V

Entrado
OV

-5V

0.1 JlF

Figura (IV.l.5): Esquema do Ajuste Variivel.

,
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A experiência consiste de aplicar pulsos de microonda s~

bre a amostra a intervalos regulares de tempo, e observar a recu~

peração do sinal de RPE após cada pulso, na tela do multicanal.

mo veremos mais adiante, o intervalo de tempo entre dois pulsos

Co

~
e

determinado pelo multicanal. O sinal observado na tela do mesmo,

durante uma varredura, após um dado pulso de microonda, já é a mé

jia entre o último sinal e todos os outros observados em varredu-

rdS anteriores.

Para que o processo de médias não anule o sinal, é neces

sãrio que os pulsos de microonda e o sinal de RPE em

estejam sincronizados com o inicio de cada varredura do

recuperação

multica-

~dl. Para tanto. o gerador de pulsos deve ser disparado

que o multicanal inicie uma varredura.

sempre

A sequência de eventos que possibilita tal

será descrita na Secção IV.2.

Equipamentos Auxiliares

sincronismo

Para se trabalhar em baixas temperaturas, foi utilizado

um Dewar 8DT - Janis,no quala amostra ficaimersa em héliolíqu.i

do.

Pode-se alcançartemperaturas mais baixas,diminuindo a pres-

sao de vapor do hélio

líquido com oauxílio de uma bomba de vaçuo.

Controlando-se a velocidade de bombeio, pode-se controlar a tempe

ratura do sistema, dentro do intervalo de 1,8 K até 4,2 K.

A amostra é colocada numa cavidade ressonante de refle~

xao, num local onde o campo magnético da microonda é máximo. Esta

é uma cavidade de latão COffi dimensões 21,8x22,8xlO,2 mm, rec~berta
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por uma fina camada de aUTO, e que opera no modo TEIOI. O seu fa

tor de qualidade quando imersa em hélio líquido é em torno de 2000.

Para se utilizar esta cavidade, a amostra deve ser fina,

e deve ser colada em uma de suas paredes internas, onde o campo

elétrico da microonda é nulo, pois a introdução de um dielétrico,

numa região da cavidade onde o campo elétrico da microonda não e

nulo, prejudica tanto o acoplamento como o fator de qualidade da

cavidade.

IV.2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Os sinais observados na tela do rnu1ticanal foram obtidos

Ja sã-ída (recorder output) do Lockin 1. Isto porque as amostras

utilizadas davam sinais de absorção muito pouco intensos, tornando

assim necessário a sua amplificação. Utilizando-se o multicana.l

é possível se obter um sinal de absorção razoavelmente limpo de

ruídos mesmo sem o auxílio do Lockin.

No entanto, para se obter um resultado correto, é neces

sário que o equipamento mantenha as mesmas condições durante todo

o processo de medida, pois uma pequena variação nas condições pode

prejudicar bastante o processo de médias realizadas pelo rnultic3-

nal. No nosso caso, estas condições dificilmente são mantidas,

dado que o tempo gasto numa medida é muito longo (da ordem de um3

hora), aumentando assim a possibilidade de ocorrer alguma variação

nas condições do equipamento enqua,~t~ se realiza a experiência.

Já com o auxílio do Lockin este problema praticmrente nãc

,



-109-

ocorre, pois o número de varreduras do multicanal necessário para

se obter uma boa relação sinal/ruído é pequeno, djminuindo assim o

tempo necessário para se obter um bom resultado.

Por outro lado, o campo magnético externo não é estabili

zado sobre o máximo do sinal de absorção, mas sim spbre o

de sua derivada em relação ao campo.

máximo

A figura (IV.2.l.) mostra passo a passo a sequência de

eventos que possibilitam a aplicação de pulsos de microondas sin-

cronizados com o multicanal. Como os pulsos são aplicados a inter

valos de tempo regulares, a figura (IV.2.1.) mostra apenas um pe

ríodo de sequência de pulsos. O período entre dois pulsos é igual

ao tempo que o multicanal gasta para fazer uma varredura, mais um

intervalo de tempo que o mesmo pode esperar entre O final de uma

varredura e o início de outra (post analisis delay). Este tempo

de espera pode ser escolhido pelo experimentador, entre zero e dez

segundos. A razão desta espera é aumentar ainda mais o
#

per1odo

entre dois pulsos, para que o sinal de RPE possa se recuperar to

talmente antes de receber o próximo pulso.

Os eventos mostrados na figura (IV.Z.l.), os quais sao

descri tos abaixo, ocorrem nos pontos (a), (b). (c), (d), (e) e (f)

da figura (IV.I.l.).

o início de toda a sequência é dado pelo multicanal que,

ao iniciar uma varredura emite um pulso de 3 ~seg em (a), que
-
e

utilizado para disparar um gerador de rampas (RG-SOl - Tektronix).

Em (b), a rampa é utilizada para disparar o gerador de pulsos. A

função do gerador de rampas é a de atrazar o pulso de microonda em

relação ao início da varredura do multicanal pos$ibilitando .ssim

,
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a observação do sinal de RPE antes de receber o pulso. Este,a.tra

zo é devido ào fato de que o gerador de pulsos é d,isparado- ajeil~
quando o sinal aplicado na sua entrada (external tTigg~) tem~m

nível superior a 1,4 volts. Podemos então escolher este
.

téJàpo" de

veI ã ~4ída do geradoT de pulsos .

atrazo, contr9lando-se a amplitude e duração da r~a. A dureçio

dos pulsos';pode ser con tro lada, operando o geradQlt lU) JftOdo, itt't.erno

ou externo ·de duração.

Qua.ndo no modo interno, pode-se obter pulsos de duratções

entre lQ nseg até lQO mseg, pulsos mais longos. que. 100 ~seg:.~dem

ser ob(~do~ 'óperando-~ o gerador no modo 'e)Çte~n(),.J1\.N'este 'cas-e ;:if. O,.

início <.00pulso' é dado",quando a rampa atinge 1.4 ~lts e. OJ.~';:f'i ':"
nal Co~"~i,de->C6m o término da rampa.' , ~.(

-',
Em ·(c), é utili zada uma continuação de·':-~.o(1 para acqprar

~,

a impedâAci:a --da.chave modulado,ra de microondas ecÔ'O A~ust&:, V~~iã-

Em (d), os nlveis -'11"" t~h$ãó-;t; da
•. ""0'"

saída ciO:-garlldorde pulsos são modificados pelo Ajust~'.Ya'T,~f, e~ _. l<, .._~~

chega icha.Ye modulad~ra em (e), possibilitando,assim:ulIl çont-toLe
li j

sobre a.potência do pulso de microon~a~.~ i
• \ , I '

Em (f). o sinal ~mplfificado pelo Lockin~ 1 é intro~uzido

no mul ticanal. Após um determ~nado número de varl'-eduras de~te, o

sinal resUltante é graficado por um registrador X,Y.

Nas medidas realizadas com KeN não se utilizou o gerador

de rampas, sendo que o gerador de pulsos era disparado diretamente

pelo mUlti~anal. De~ta forma não nos ê possível determinar com

precisão a intensidade do sinal do RPE antes de receber o pulso de

microdnda.
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Esta experiência foi realizada desta forma porque na ép~

ca nao nos ocorreu a outra possibilidade.

Já as medidas com KC~ foram realizadas com o equipamento

completo.

Na figura (IV.2.1.) temos que:

:=0: instante no qual o multicanal inicia a primeira varredura ê

emite um pulso de 3~seg que ~ utilizado para disparar o ger~

dor de rampas;

t=t_: instante em que a rampa atinge a tensão suficiente para disr
parar o pulso;

t: tempo de duração do pulso;

tR: "tempo de duração da rampa;

tE: tempo de espera do multicanal entre o final de uma varredura

e o inicio da outra;

t c: tempo de recuperação do sinal de RPE;re

t tempode umavarredura do multicanal;v

nivel

detensão
.,.

entrada do gerador de pulsosv· : mlnimo na
1

que

este dispare,

para

\R: amplitude da rampa;

"p: amplitude do pulso que chega à chave moduladora;

p: potência da microonda na qual se observa a recuperação do 5i-

nal de RPE,

P. potência da microonda de saturaçio que chega a amostra duran-

te o pulso.
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Com o KCt, realizamos medidas aplicando-se pulsos de cu!.

ta duração ( 100 mseg), e aplicando-se pulsos de longa

(2 a 5 seg)~ Os grificos (c) e (c') da figura (IV.2.1.)

duração.

mostram

(b)

as durações dos pulsos utilizados nos dois tipos de medidas expli

cadas acima, ou seja, numa dada experiência ou ocorre (c) ou (c').

A figura (IV.2.l.) se divide em:

(a) t=O: inicio da sequincia de eventos;

t=tp: a rampa atinge o nível vi;

(c) t=tp: o pulso ~ disparado. sendo 6t controlado pelo modo inte!.

no de duração

ta duração);(c ' )

t=tp:
o mesmo que

no de duraçãoga duração);

dos pulsos (experiência com pulsos de cur-

em (c), sendo 6t controlado pelo modo exte!.

dos pulsos (experiência C01Il pulsos de'lon-

(d) t=t : pulso que chega ã chave moduladora após deixar o '~j»step
Variável;

(e) niveis de potência que chegam a amostra antes ,'.durantee de-

pois do pulso;

(f) recuperação do sinal de RPE observado na tela do multicanal.

A atenuação dada pela chave moduladora pode ser control~

da no intervalo ent re zero e 90 dB, conforme o nível de 'tensão ne

gativa que lhe ê aplicado.

,
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IV.3. PREPARAÇAO DAS AMOSTRAS

As amostras de KCN foram preparadas a partir de monocris

tais puros, crescidos pelo método Czochralski.

A coloração destes cristais foi obtida pelo processo de

coloração aditiva. Este método de coloração consiste em colocar

as amostras juntamente com uma pequena quantidade de potássio met~

lico no interior de um tubo de aço inoxidável, em atmosfera de NZ'

e, em seguida aquecer o tubo a uma temperatura próxima do ponto de

fusão do cristal. Após algumas horas, as amostras devem ser es

friadas rapidamente, para se evitar a locomoção térmica dos cen-

tros F dentro do cristal, evitando assim a formação de pares de

centros. A figura (IV.3.1.) mostra alguns detalhes do equipamen

to de coloração.

As amostras devem ser mantidas na escuridão, para evitar

a excitação dos centros para a banda de condução do cristal por ra- -
diação ultravioleta.

Os centros F obtidos desta forma não apresentam a estabi

lidade que se otserva em alguns halogenetos alcalinos. Mesmo gua~

dando as amostras em caixas escuras os centros desaparecem após a!

guns dias. Já em temperaturas de nitrogênio líquido ou mais bai-

xas, eles são bastante estáveis.

Para a realização das nossas experiências, os cristais

coloridos eram colocados no criostato, ã temperatura de nitrogênio

líquido, imediatamente após serem retirados do tubo de coloração.

Foram realizadas várias tentativas de coloração, variando

l
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Figura (IV. 3.1r: Equipamento- para a coloração aditiva.
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uma pO'E ver. a.s condições; pressão de N.,dentro do tubo. teaperatu-"

rae o tellPo de exposição ao vapor de potássio. As eondi~ões nas

quais obtivemos os melhores resultados foram:

Pressão de K.,: 2 atmt.

Tewperatura: 550 °e

Tempo: lZ horas.

o resultado obtido com estas condições foi a coloraçãc

de uma fina camada do cristal, de menos de 1 ma de profundidade.

Devido as dimensões da cavidade d.e ressonância utilizét-

da. e a geometria do campo de microonds. centro da lResm~. as dimen-

sôes das aI:lOstTas eram aproximadamente lOxSx2 mm. A var~açac Ü~

concentração ao longo da espessura era mui to gra.nde, pois. ~nquan-

to uma das façes da amostra apresentava uma alta concentração"

outra estava praticamente dEscolorida.

A espectroscopia ópLica acusou u.a concentração de 2xl01f

t ,3 )" - -d' dcen ros/em. ~o entanto esta era a concentraçao me 1a a amostra.

o que nos leva a crer que a concentraçio na face ~ais colorida erõ

bem mais alta. A coloração pela técnica de irradiação do cristal

com raios X apresenta uma coloração mais homogêneJ. No

as medidas de ressonância paralllagnética mostram o aparecimento ,Jt'

uma linha de absorção localizada no centro do espectro devido ao;

centros F. Esta linha não aparece nos espectros obtidos das alli09-

tras COloI'idas adit:ivamente, {}que ~lOS leva a r-rer que este .ét:1..·<.1.t
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As amostras de KC( utilizadas foram coloridas aditivamen

te, sendo que a concentração nestas é bastante uniforme ao longo

de todo o cristal, e os centros F são bastante estáveis mesmo em

temperatura ambiente.

A concentração de centros F nestas amostras, obtidas por

. -. d 1018 ; / 3espectroscopla optlca era e centros cm .

,
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CAPITULO V

RESULTADOS E D1SCUSSOES

V.l. APRESENTAÇAO GERAL DOS RESULTADOS

Na Seção (11.2) foram apresentados alguns espectros de

RPE relativos aos centros F em KCN, e também alguns

sobre as propriedades deste sistema.

comentários

Aqui, apresentaremos e discutiremos apenas os resultados

obtidos nas medidas de relaxação. Para realizar tais medidas, uti

lizamos o equipamento e a técnica apresentados no Capítulo IV.

Nesta seção apenas apresentaremos os resultados, sobre

os quais discutiremos mais adiante. Dividiremos os resultados em

dois grupos:

i) Medidas detempos de relaxação em centros F em KCN;

ii) Medidas de tempos

de relaxação em centros F em KCl.

As medidas

relativas ao KCl foram realizadasobjetivando

a comparaçao com os

resultados do KCN e,com outrostrabalhosrea-

lizados com aquele cristal.

Ambas as amostras continham aproximadamente a mesma con-

- d 18 3centraçao e centros F (- 10 centros/em).

,
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Compo mognético onde
se mediu o relaxação {H R )

.&.

20 gauss

Ho = 3285 gauss

fo =9,18 GHz

HR =3262 gauss

Figura (V.I.I): Sinal de RPE dos centros F em KCN ã 4,2 °K.
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Cronologicamente, realizamos primeiro as medidas com o

KCN, onde observamos um comportamento diferente daquele esperado

pela relaxação spin-rede de centros F isolados.

Então realizamos as medidas com o KCl!O que possibili-

tou concluir que aquele comportamento não era exclusivo do KCN, co

mo veremos mais adiante.

A figura (V.l.l) mostra a derivada do espectro de absor

çao de microonda pelos centros F em KCN, em relação ao campo magn~

tico externo.

o campo magnético no qual realizamos nossas medidas e

mantido fixo sobre o máximo da derivada do sinal de absorção, como

está indicado pela seta na figura (V.I.l).

A figura (V.l.2a) mostra a recuperação do sinal de RPE

em função do tempo, após a aplicação de um pulso de microonda. As

condições experimentais estão descritas abaixo.

- Condições experimentais ni 1

Sistema: Centros F em KCN

o
Temperatura: 4,2 K

Campo magnético: 3262 Gauss

Duração do pulso: 100 mseg

Atenuação da microonda durante a observação da recupera-

ção: 73 dB

Atenuação da microonda durante o pulso: 33 dB

Frequência da microonda: 9,18 GHz

Constante de tempo do lockin: 10 mseg

Tempo de varredura do multicanal: 20 seg

Tempo de espera: 10 sego
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1,6 sego

I
I
I--------,--N

b

Figura (V.l.2b): Z(t) obtida a partir da Figura (V.l.2a).
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Observação: As figuras de recuperação obtidas no laboratório con

tém um pouco de ruidoso As figuras apresentadas aqui foram obti-

das tomando uma média entre os ruídos. Esta média foi

manualmente.

realizada

Para obter a figura (V.l.2b), estimamos o valor de equI

líbrio do sinal de absorção, o qual esti representado pela ?linha

base na figura (V.l.2a), medimos as distincias da,curva i linha b!

se em virios instantes e, lançamos estes pontos num papel monolog.

Neste caso, a figura (V.l.2b) representa a função tn Z(t) em fun

ção do tempo, com

Z(t) (V • 1 • 1)

onde M é a magnetização de equilíbrio e M(t) a magnetização noo

instante t.

Se o sistema de spins trocasse energia apenas com a re

de, obteríamos uma reta noJpapel monolog, cujo coeficiente angular

seria Til, o que caracterizaria um comportamento exponencial para

a recuperação da magnetização. No entanto a figura (V.l.2b) mos-

tra que tal não ocorre.

Realizamos também uma medida à 1,8 °K e obtivemos o re-

sultado apresentado nas figuras (V.l.3a) e (V.l.3b), com as segul~

tes condições

- Condições experimentais n9 2

o
Temperatura: 1,8 K

Tempo de varredura do multicana1: 50 seg

,
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Figura (V.1.3b): Z(t) obtida a partir da Figura (V.1.3a).
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As outras condições são as mesmas da experiência

Para o KCl, utilizamos a mesma técnica de medidas.

ante-

Os resultados apresentados nas figuras (V.1.4c) e (V.1.4b)

foram obtidos com as seguintes condições:

- Condições experimentais n9 3

Sistema: centrosF em KCl

Temperatura:

4,2 °K

Campo magnético:

3266 Gauss

Duração do pulso:

100 mseg

Atenuação

durante a observação:71dB

Atenuação durante o pulso: 24 dB

Frequência da microonda: 9.23 GHz

Constante de tempo do lockin: 10 mseg

Tempp de varredura do multicanal: 20 seg

Aqui também podemos observar que a recuperação não é ex-

ponencial.

As amostras utilizadas tinham concentrações de centros F

razoavelmente altas. Desta forma, a interaçio entre centros pode

produzir outros tipos de relaxação que concorrem com a r~laxação

~pin-red.e ,t~i.;$ cOJn.()_arelaxação cruzada (15) (35), a difusão espec

'traI da magnetização(38) e outros(39).

sobre a relaxação cruzada estão apresen-.;!,\,-.'

t~.d~s na

Alguns detalhes,

s~~o···(~I.I. ?) ..
~;~~':t-1'~1..c'"t,,',:,,

-'Quanto, a difusão espectral, faremos algumas considera-

yões mais <adiante.e, uma discussão mais detalhada a respeito pode
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Figura (V.l.4a): Recuperação da magnetização dos centros F em KCf

após um pulso de 100 mseg de duração.
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Figura (V.l.4b): Z(t) obtida a partir da Figura (V.1.4a).
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ser encontrada na referência (36).

Se os tempos característicos destas relaxações forem me

nores ou da mesma magnitude de T}, o que se observa é uma mistura

de relaxação spin-rede com os outros tipos de relaxação. Estas de

vem ser as causas do comportamento não exponencia1 observado.

A seguir discutiremos os resultados obtidos. Primeira-

mente consideraremos que estão envolvidas a relaxação cruzada e a

spin-rede.

V.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Consideremos que a magnetização evolua para o equilíbrio

segundo a equação que foi obtida na Seção (111.2):

(V .2.1)

onde
1

F=
1 2-+-
I; ~1

(V.2.2)

Aqui, TI' T2l e a são parámetros desconhecidos, os quais tentare

mos obter experimentalmente. Calcularemos estes parámetros de mo-

do a ajustar a expressão (V.2.l) com as curvas obtidas experlmen-

talmente.

A expressão teórica que tentaremos ajustar é:

-t/1i( -tIo.)- e l-o.+o<€ (V.2.3)

onde a = T2l/2.
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Figura (V.Z.l): Ilustração do processo de obtenção de TI e TZl'

,



-131-

A figura (V.Z.l) ajudari a ilustrar o procedimento que

descreveremos a seguir. Esta figura foi obtida da expressão

Z(t) = e-t/23,3 (0,6 e-t/3,6 + 0,4)

ou seja, fizemos TI = 23,3 seg; T2l = 7,2 seg e a = 0,6.

(V .2 .4)

Observação: Estes resultados foram obtidos com o auxilio

de um computador, ajustando-se pelo método dos minimos quadrados,

a expressão (V.2.3) à curva experimental (V.l.3a).

Da equação (V.2.3) obtemos:

Então

en Z{t) =-~ + en(l-O<+CXêtIO)
11

(V.2.5)

.5i 2nl(-i:) =_..!.
dt li

-tIa
_ cx e

d(l_(X ..•..~ét/Cf)
(V. Z .6)

nos dá a inclinação da reta tangente à curva no papel monolog num

instante t.

Para t = O

Chamo

oc+-d

O<--
d (V • 2 • 7)

(V.2 .8)

Tomemos agora uma reta tangente à·curva num ponto t=to»L

l
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Chamando ZI a ord~nada do ponto de intersecção desta re

ta com o eixo t = O, obtemos a sua equação:

ln Z(t) = ln ZI - 6t

Então

ou seja

f3 ::; 1- + ~ -t/d
~ 1+0< e

Mas, se t »a, podemos dizer queo

Isto equivale dizer que para t » a o sistema de

(V . 2 .9)

(V.Z.IO)

(V . 2 .11 '1

(V • 2 • 12 '1

spins

já atingiu um equilíbrio in~erno e, agora só troca energia com a

rede.

No instante t = to' in : = in ZI - to/TI' a qual substi

tuida na equação (V.2.5) fornece

-t /a
Zl = 1 - a + a e o (V.2.13)

onde utilizamos a aproximação ln(l+x) ~ x para x « 1.

Chamando ~ = A podemos reescrever as equações (V.2.8) ea

(V • 2 • 13) :

1 _ ..!..
A==T li (V .2 .14 )
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Z1 :: 1- aA (1- é to/C( )
(V.2.1S)

Aqui conhecemos TI' b e, portanto A. Neste caso, o único parame

tro desconhecido é a.

Seto
»a podemos dizer que

'I

-..,

'"'1a
:::

A

ou seja
1

-
L., 1

T 21

"2

A

(V.2.l6)

(V . 2 .1 7)

Analizemos a figura (V.2.l).

o coeficiente angular da reta tangente ã curva em t = O

e -l/b. Identificamos na figura que b = 5,2 sego

-1
Portanto l/b = 0,19 seg

A reta que passa por t = 28 seg tem coeficiente angularo

Pela figura, TI = 23,6 sego Então l/TI = 0,04 seg-1. Ne~

te caso, A = 0,15 e, Zl' que é obtido diretamente da figura vale

0,4.

Utilizando-se a equação (V.2.17) obtemos T21 = 8,0 sego

Também obtemos a = 0,6.

Os valores de TI' T21 e a assim obtidos estão bastante

próximos daqueles que aparecem na equação (V.2.4), a qual gerou os

pontos da figura (V.2.1).

Os valores de TI e T21 obtidos desta forma. para o KCN
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est,ão apresentados na Tabela (V.2.l), e para o KC.l na Tabela (V.2.2).

Tabela (V.l.l) - TI e T21 experimentais (KCN).

I Número I1 1
\
1 !

?i'-

T (oK)

4,24,24,21,8

TI (seg)

9,68,013,023,6

I T21 (seg)

8,5
3,1I4,4 8,0

ii

Tabela (V.2 .2)- TI e T2l experimentais(KCI) .

Número

I3i 3

TI

(seg) 9,0I12,4
I

!

T21

(seg) 3,1I
3 , 5

Os 'nümeros que aparecem no topo das tabelas indicam as
J

experimentais, as quais estão descritas no texto.

condições

Analisaremos primeiramente o caso do KCN. Observando a

Tabela (V.2.Y) podemos notar que, para as mesmas condições, obtive

mos resultados diferentes, principalmente para T21.

Ainda mais, em se tratando de um tipo de relaxação que

nao envolve a rede, o valor de T2l obtido à 1,8 °K deve "ser o mes

mo que aqueles obtidos à 4,2 °K.

Estas divergências nos resul tados nos, pernÜ te aval iar o

erro experimental.

Apesar do número de medidas ser pequeno, calcularemos um

~---- _ ... _--~--------- - ----- ----
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valor médio para T2l e TI' e calcularemos um desvio médio deste va

lar. Neste caso,

T21 = 6,0 seg
e -;:':--T - 2 ..,

..... 21 - ,.) seg

TI = 10,2 seg e 6T1 = 1,9 seg ( 4 , 2 o K)

Então o erro experimental nas quatro medidas de T2l é de 38% e,

nas três medidas de TI é 19% .

Faremos agora uma breve análise sobre algumas

fontes de erros nas medidas destes tempos.

.. .
posslvels

i) O cálculo de T2l envolve o valor de TI' O erro come

tido na medida de Z(t) aumenta conforme a curva de recuperação se

aproxima da linha base, o que provoca um erro na obtenção de TI'

o qual afeta o cálculo de TZ1'

ii) Não sabemos com rigor o valor da magnetização ~

equilíbrio, de modo que a linha base não é bem determinada. Para

avaliar quanto isto afeta as medidas, tomamos uma linha base I cm

acima daquela que forneceu os resultados que aparecem na segunda

coluna da Tabela (V.Z.I) e, obtivemos T2l = 3,6 seg e TI = 9,0 sego

iii) Mesmo ap6s fazer médias, com o multicanal, entre va

rias varreduras, a relação sinal/ruído nas curvas de recuperação é

um pouco pequena. Isto pode introduzir erros na avaliação das eur

vas apresentadas na Seção (V.I).

iv) Devido o sinal observado ser muito pequeno, trabalha

mos no limite de sensibilidade do aparelho, o que pode

certas instabilidades no equipamento.

provocar

O tempo necessário para se obter três medidas consecutivas
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é longo (em torno de 30 minutos) e, durante este tempo observamos

variações no ganho do amplificador de frequência intermediária. Es

tas flutuações provocam variações na amplitude do sinal que chega

ao multicanal de forma que as três curvas de recuperação se apre-

sentam ligeiramente diferentes.

Certamente não ocorrem variações na temperatura do cris

tal, dado que este encontra-se imerso num banho de hélio líquido.

Estes fatores, agindo conjuntamente podem causar flutuações obser-

vadas na Tabela (V.2.l). Para este trabalho não realizamos nenhum

modelo teórico que nos permite prever valores para T2l.

Análise sobre TI dos centros F em KCN:

Baseado nos modelos apresentados na Seçio (111.1), pOde-

mos prever os valores para TI'

A Tabela (V.2.3) fornece os dados sobre o KCN necessa-

rios para efetuar os cálculos de TI' Os dados apresentados nas l~

e 3~ linhas da tabela pressupõe que o cristal é cúbico. Já as 2~

e 4~ linhas supomos que a rede é ortorrômbica.

Os valores de TI previstos teoricamente estão apresenta

dos na Tabela (V.2.4). Esta tabela compõe-se de:

Coluna n9 1: Processo direto - rede cúbica

Coluna n9 2:Processodireto-redeortorrômbica

Coluna n9

3 :Processodireto+ processoRaman-redecúbica

Coluna n9

4 :Processodireto+ processo Rarnan-redeortorrôrnbica

Coluna n9

5:Processodireto-redecúbica

\



TABELA (V. 2-3)

T \! Vp
a

N
rQ,\!

n9
5

(g/cm3 )
o ss

(oK)
nso

(G Hz) (10 crn/seg) (A )(A )(MHz)

1

4,29,121,01,583,262,4063,2617,06

2

4,29,121,01,583,072,40
N == 2
~1 == 3,07\)1 == 20,001

N := 4

r
9-2 == 3,27 \)2== 16,501

3

1,89,121,01,583,262,4063,2617,06

4

1,89,121,01,583,072,40
N == 2

rQ,l = 3,07\"1== 20,001 N == 4

r
Q2=3,27 \)2=16,501

Dados sobre o KCN

v~
~J
I



-

TABELA (V. 2-4)

n9 123456

T
4,24,24,24,21,81,8

(oK)

TI (teórico)

39,2
34,038,233,091,679,4

(seg)

'rI (exp)

10,2
,0,210,210,223,623,6

(seg)

Valores de TI teóricos e experimentais

I
•.....

(,M
00
I
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Coluna n9 6: Processo direto - rede ortorrômbica

o valor experimental de TI ã 4,2 °K apresentado na tabe

la é a média dos valores da Tabela (V.2.l).

Podemos notar que os resultados previstos teoricamente

sao maiores que aqueles obtidos experimentalmente por um fator apr~

ximadamente 4. A principal razão disto é que o nosso modelo pres

supoe que a relaxação spin-rede se dá através da interação de cen

tros isolados com a rede; suposição que só é válida se a concentra

ção de centros for baixa.

Numerosas tentativas de medir TI de centros F em haloge

netos alcalinos já foram realizadas(39)(40) (41), e sempre houveram

discrepâncias não apenas entre os resultados experimentais e teó

ricos, mas também entre os resultados experimentais obtidos por

diversos autores.

(39) ~
No entanto, Feldman et aI apontam uma posslvel causa

das dificuldades de se medir o tempo de relaxação intrínseco aos

centros isolados. Esta está basicamente na formação de conglomer~

dos de centros quando se trabalha em concentrações suficientemente

grandes para permitir o uso de técnicas ressonantes.

Considerando-se a interação hiperfina e o processo dire-

-1 - ?
to, espera-se que TI seja proporcional a H-. No entanto, o que

Feldman(39) observou foi que, para campos superiores a g KGauss, o

comportamento de TI coincide com aquele previsto pela teoria. Mas

em campos mais baixos, os valores de Til se desviam daqueles espe

rados, de urna maneira tal que os tempos medidos são menores que os

previstos. Isto porque em campos altos, a energia Zeeman dos
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centros isolados pode ser grande o suficiente para que as pertur

bações devidas às interações entre centros se tornem desprezíveis.

Num trabalho posterior(42), os mesmos autores realizaram

medidas de TI para os centros F em KCi em diversas

e, diversas condições de exposição à luz.

concentrações

Observaram que, quanto maior a concentração, menores
-

sao

os tempos observados. Mais ainda, o desvio do comportamento In

trínseco aparece em campos cada vez mais elevados.

Incidência de luz sobre a banda F mostrou que TI depende

do tempo de exposição de maneira similar à dependência com a con

centração.

F ld (42) -. - . de man et aI' propuseram entao a eXIstencIa e um

outro centro, o qual chamaremos de centro X, para o qual o centro

F pode entregar energia Zeeman de diversas maneiras e, cujo tempo

de relaxação spin-rede, Lx' é menor que aquele do centro F isolado.

Algumas maneiras'pelas quais os centros F podem entregar

. Z - (42)energIa eeman aos centros X sao :

i) Difusão espacial da energia Zeeman;

ii) Relaxação cruzada:

iii) Difusão espectral da energia Zeeman.

Se o tempo característico de alguma destas formas de tro

ca de energia for

sicamente o tempo

1 1
da forma -- = ---

L Lx

menor que TI

de relaxação

+ __1_
TI

do centro F, o que se observa é ba-

Lx' ou urna combinação deste com TI'

Evidentemente, os tempos envolvidos dependem da "hist6~

ria" da amostra (concentração, temperatura, luz, método de colora-

,
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çao, ete ... ).

Glinchu1c et a1(43) propuseram um modelo paJ'a o centro X.

Este consiste em admitir a existência de pares de centros)

distâncias entre os centros de um mesmo par sào pequenas o

ciente para' Aa"ver wna interação de exchange apreciável.

cujas

sufi-

o mecanismo de interação pelo qual se dá a relaxação

spin-recle é a modulação da interaçào hiperfina. Neste caso. o ha

miltoniano deste sistema é

onde o primeiro e o segundo termos descrevem as interações Zeeman

eletrônica e nuclear respectivamente. o terceiro termo 4escreve a

interaçã6 de exchange entre os centros de um par e) o q~arto termo,.''., I'~ ....
descreve a interaçào hipertina.

Observação: No caso de centros F em KCl. podemos escre

ver a parte da interação hiperfina da seguinte forma

1thfs ;;;L AI'ft ( s: ·1...+ 52'12••• )
••••

onae a soma ê sobre todos os núcleos '

(V.2.19)

~pandindo (V.2.18) numa série em termos dos desloçamen

tos relativos dos nficleo5 e eletron obtemos

J

,
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onde 1eo contém as interações Zeeman mais as interações de exchange

e hiperfina consideradas nas posições de equilíbrio dos centros e

núcleos e, V é a expansao

v = V + V + •••
1 2 (V • 2 • 211

onde VI' o termo de primeira ordem nos deslocamentos é responsável

pelo processo direto e, V2, o termo de segunda ordem, é

vel pelo processo Raman.

#

responsa-

do centro~X.

A Figura (V.2.2) mostra a dependência do tempo de rela-

. d d 1 . (43).xaçao spIn-ree espera o pe a teorIa, t , Juntamente com os

pontos experimentais obtidos na referência (42), para várias con

centrações de centros F, à 4,2 °K.

As curvas teóricas foram obtidas admitindo a existência

da relaxação spin-rede_d~ centro F isolado simultaneamente com a

2
-2

~ JO

~ 5.
-~ 2 ~. _ tIÓ3" + ~ IL/I

5 :",: ~ /lõ~tl~/I
0.01 0.05 02 0.5 1 2 5 ()

0.02 0.1 H.0.
Figura (V.2.2)(43): Dependência do tempo de relaxação previsto pe-

la referência (43) com o campo magnético, à 4,2 °K, para várias

concentrações de centros F. Os pontos experimentais sao aque-

les da referência (42).
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A referincia (43) previ que ~ tem a mesma dependincia

com a temperatura que TI do centro F isolado, o que pode ser veri

ficado também na referincia (39).

No nosso caso, podemos supor a existincia de conglomera

dos de centros F e, também verificamos, para duas temperatura~ que

a dependincia com esta é aquela prevista pelo processo direto.

o o
Com os resultados da Tabela (V.2.2), para 4,2 K e 1,8 K

obtemos:

o
TI (1,8 K)

o
TI (4,2 K)

Altas Temperaturas

= 23,6

10,2
= 2,3 e = 2,3 (V.2 .22")

Medidas de TI de centros F em KCN pela técnica de satur~

çao por onda contínua foram realizadas por Farach et al(22) em tem

peraturas acima de 77 °K.

Esta técnica fornece uma medida'indireta de TI' o que to!

na necessário a realização de certas hip6teses de trabalho. Neste

caso, supos-se que a linha de absorção 'dos centros F é homogenea-

mente alargada.

Esta hip6tese prevê um tempo de relaxação maior que o

tempo rea1(22). Portanto, os resultados apresentados estipulam um

teto máximo para TI'
Estes resultados sao:

T = 300 °K

-TI <7,2xlO~6 seg

T =

90 °K
TI <

-6
- S,8xl0 seg

T =

77 °K -3- TI < 4,lxlO seg



-144-

Calcularemos agora os valores de TI para estas temperat~

ras, util izando a equação (II1.1 .67), a qual supõe o processo Raman

e, que a aproximação de Debye para os fonons é válida.

Assim obtemosT :::300 °K

-7- TI :::2,8 10 seg

T :::

90 01 -S- TI = 1,8 10 seg

T ::

77 °K -S- TI = 4,9 10 seg

onde, para 300 01 supusemos a rede cfibica e, para 77 01 e 90 °K s~

pusemos a rede ortorrômbica, ou seja, util i zamos a equação(III.1.71)

fazendo

-1 , 2
T 1 = (C 1 + C 2) r (V • 2 • 23)

onde C1 corresponde i interação com os dois potássios mais pr6xi

mos e, C2 aos quatro mais distantes.

Nestas temperaturas vimos que os tempos de relaxação

spin-rede dos centros F isolados previstos pelo nosso modelo,
J

são bem menores que os tetos estipulados pela experiência.

Usando a equação (111.1.71) para centros F em KCi obte-

mos

(V.2.24a)

A referência (11) fornece o valor experimental da const~nte de pr~

porcionalidade entre Til e T2 para os centros F em KCi. Dai obte-

mos:

-1 -1 2
TI (exp) = S,2xlO T (V.2.24b)

Fizemos 8D :::230 °K(44) nas equações (V.2.23) e (V.2.24). Este

\
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resultado também é coerente com os apresentados na referência (39).

Supondo vilida a aproximação de Debye esperamos que o

nosso modelo seja mais correto em 77 °K que em 300 °K.

o
Para 77 K obtemos para o caso do KCf:

~ . - 3
T1(teorico) = 3,3xl0 seg

-4
TI (exp) = 3,2xlO seg

Ou seja, para os centros F em KCl, o nosso modelo erra

por um fator 10 no sentido a dar tempos maiores que os experimen

tais. No entanto, o resultado obtido por Farach(22) ã 77 °K esti-

pula um teto 100 vezes maior que o valor dado teoricamente.

Supondo que, também para os centros F em KCN o nosso mo

delo erra por um fator da ordem de 10, no mesmo sentido que para o

KCl, podemos dizer que o valor provável para TI esteja em torno de
-4

5xlO sego

Para T = 900 o nosso modelo prevê um valor para TI mais

próximo daquele para T = 77 °K, No entanto o teto estipulado por

Farach(22) está mais próximo daquele obtido para T = 300 °K. Pode

mos supor que este comportamento é devido a medida de TI ter sido

realizada numa temperatura pouco acima da temperatura da segunda

transição de fase do KCN, Provavelmente se dão grandes mudanças

nas constantes elásticas do cristal quando a temperatur~ se apro

xima de 83 °K.

Faremos agora uma breve análise sobre os parâmetros que

afetam mais criticamente o cálculo de TI'

Para o processo direto temos
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e para o processo Raman temos

(V .2 • 25)

-10
v (V.2.26)

Os dois parâmetros mais críticos são a temperatura de Debye e a

velocidade do som no cristal.

As informações que temos a respeito destes dois parame-

tros nao sao muito precisas.

A temperatura de Debye ~ avaliada a partir de um modelo

~ . (18) ~. dteorlCO proposto por Suga et aI ,o qual envolve uma serle e

suposições. Baseados no trabalho de Suga(18) , assumimos que

8D = 220 °K, o que parece um resultado razoável comparado com a

temperatura de Debye do KCl.

Para avaliarmos a velocidade do som em temperaturas abai

xo de 83 °K, partimos dos resultados experimentais obtidos por

Rehwald et al(2~), os quais.mencionamos na Seção (111.3).

Rehwald(29) apresenta valores experimentais para ClI e

C44, o que nos permite calcular as velocidades transversal e longi

tudinal na direção [lOOJ do cristal em temperaturas entre 50 °K e

100 °K.

Sabemos que neste intervalo de temperatura o cristal de

KCN já se encontra na fase ortorrômbica e, mais ainda, já não ~ um

monocristal, e-simum sólioo cx:m:x:>sto de seis domínios monocri stal ino s

ortorrômbicos. Desta forma ~ difícil determinar uma direção cris

talográfica no cristal como um todo.

ApaTentemente Rehwald(29) supos que o cristal ainda tem
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estrutura monocrista1ina.

Acreditamos que o erro cometido na avaliação da velocida

de do som é maior que aquele cometido em 8D.

Um erro por um fator 2 em v provoca um desvio em TI de

um fator 32 para o processo direto e, de um fator 1024 para o pro-

cesso Raman.

Em todo caso utilizamos os resultados obtidos

h d(29) -Re wal 'para o calculo de v.

A velocidade que utilizamos foi calculada por

por

111
(V.2,27)

._::0 __ + __ v vI..vt

com
vI..=.y' C11/0

.

vt =VC44/r

.
e

onde p é a densidade do cristal. Assim obtivemos:T = 4,2 °K

5- v = 1,OxlO cm/seg

77 °K

5
T =

-v = 1,OxlO cm/seg

T =

90 °K 4- v = 9,5xlO cm/seg

T = 300 °K

4- v =7,7x10 cm/seg

Na Seção (111.1) dissemos que o fato do cristàl nao ser

cúbico não alteraria significativamente o cálculo de TI' Entretan

to fizemos os cálculos para TI para o processo direto e para o pr2

cesso Raman a 77 °K, considerando a rede ortorrômbica. O erro co

metido quando se considera a rede cúbica está em torno de 10% no
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sentido de aumentar os tempos de relaxação.

Podemos dizer que este erro é pequeno comparado com o

erro cometido devido a velocidade do som, e com o erro devido a

hip6te~e de que os centros F se encontram isolados.

Notamos também que a contribuição do processo Raman a

4,2 °K contribui muito pouco para o valor de TI teórico, como era

de se esperar.

Sumário dos Resultados Teóricos

Dependência de Til com a temperatura:

- Baixas temperaturas - v = 1,Ox105 cm/seg.

Processo direto - rede cúbica: Til =

Processo direto - rede ortorrômbica:

- -1
Processo Raman - rede cubica: TI =

Processo Raman - rede ortorrômbica:

- Altas temperaturas

Processo Raman

-3
6,06x10 T

T;:l = 7,OxlO-3 T

3,19xlO-8 T7

-1 -8
TI = 3,86xlO

o -1 2 5 /T perto de 77 K - TI = 2,83 T - v = 1,OxlO em sego -1 2 4T perto de 90 K - TI = 7,0 T - v = 9,5xlO cm/seg
o -1 2 4 I

T perto de 300 K - TI = 57,3 T - v = 7,7xlO cm sego

Análise dos Resultados para o KCl

A análise feita sobre TI para centros F em KCN em baixas

temperaturas é válida também para o KCl. Inclusive as referências

ali citadas sobre o comportamento extrínseco dos centros F se
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referem a estes centros em KCL. Também no KCL observamos um com-

portamento não exponencial para a recuperação da magnetização em

função do tempo.

A Tabela (V.2.2) apresenta os valores de TI e 121 obti

dos pelo procedimento já descrito anteriormente para duas medidas

sob as mesmas condições experimentais.

Duas medidas não são suficientes para calcularmos o erro

experimental cometido. No entanto podemos supor que o erro ê de

pelo menos 4 segundos para TI e 0,4 segundos para T2l.

Esperando que o comportamento não exponencial fosse cau~

sado pela relaxação cruzada ou pela difusão espectral, realizamos

experiências com pulsos mais longos com o objetivo de saturar a li

nha toda.

A menos da duração do pulso, as condições experimentais

foram as mesmas anteriores.

Os resultados obtidos para pulsos de 2 seg e de 5 seg es

tão apresentados na Tabela (V.2.5).

Tabela (V.2.S): T2l e TI experimentais com pulsos longos.

Pulso 2 seg \2 seg
5 seg5 seg5 seg

Ir
!

.20,9 I

(seg) 11,2 I12,620,817,31

T21

(seg)
4, o I

2,5
6,15,9I

6,5 Ií

Observação: para os pulsos de 5 segundos, o tempo de varredura do

multicanal é de 50 sego
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ruido que acompanha
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Figura (V.2.3a): Recuperação da magnetização dos centros F em KCl,

após um pulso de 5 seg de duração.
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Figura (V.2.3b): Z(t) obtida a partir da Figura (V.2.3a).
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Apresentaremos aqui apenas a figura de recuperação da

magnetização e a curva no'papel monolog do resultado relativo ã úl

tima coluna da Tabela (V.2.S). Estas são as figuras (V.2.3a) e

(V.2.3b) respectivamente. Podemos ver que desta forma não conse-

guimos saturar a linha toda.

Se isto ocorresse, deveríamos observar apenas a relaxa

çao spin-rede, dado que o sistema de spins ji estaria em equilí

brio interno após o pulso. Neste caso a curva no papel monolog s~

ria uma exponencial. Podemos interpretar este resultado baseado

no fato que quanto maior a diferença de energia Zeeman entre dois

pacotes de spins, menor ~ a probabilidade de ocorrer a

cruzada entre eles.

relaxação

Assim, mesmo que se sature uma região da linha de absor

çao por um tempo longo, haveri sempre parte da linha que não esta

ri saturada. Isto porque o tempo de relaxação spin-rede de uma re

gião da linha, cuja energia Zeeman esti distante de onde se apli

cou o pulso, pode ser menot que o tempo de relaxação cruzada entre

estas duas regiões. A figura (V.Z.4) ilustra esta situação.

o~or~

Ho H

Figura (V.2.4): TZl entre regiões A e B pode ser maior que TI da

região B. •
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Suponhamos que um pulso de microonda de longa duração
-
e

aplicado na região A da linha da figura (V.2.4). O tempo de rela~

xação spin-rede da região B pode ser menor que o tempo de relaxa·

çao cruzada entre as regiões A e B.

Neste caso, mesmo que a região A entregue energia para a

região B, a última entrega energia para a rede numa razão maior e,

portanto nunca se saturará.

Quando realizamos as experi~ncias com pulsos de 5 sel~n·

dos, aumentamos o tempo de varredura do multicanal. Desta forma,

o intervalo de tempo entre um pulso e outro e, o tempo em que se

observa a recuperação da magnetizaçao são maiores que aqueles das

experi~ncias anteriores. Observamos um aumento sensível em TI pa~

ra este tempo de varredura.

Isto nos leva a crer que o tempo de observação da recu~

peraçao, nos casos em que o tempo de varredura do multicanal é me

nor, nao ê suficientemente grande para que o sistema de spins atin,..

ja o equilíbrio com a rede. Neste caso, os valores de TI e

f· - . - d 3a 4a 5amaIS con lavelS sao aqueles apresenta os nas ., - e -

da Tabela (V.2.S).

Para estas calculamos um valor médio e um desvio

deste valor:

colunas

médio

TI = 19,7 seg
e6T1 = 1,6 seg (V.2 .28a)

T2l = 6,2 seg

e6T21 = 0,2 seg (V.2.28b)

O desvio médio 6Tl é da ordem de 8% do valor médio TI e, tT21 é da

ordem de 3%.
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Fazendo, para o KC~

!5 25 (10)
v = 16,9xlO cm/seg

Ys = 21xl06 Hz(lO)

fi = 2,44(30)

I = 3/2

s
9

v == 9,13xlO Hz

3

p = 2,08 g/cm , r~l = a
-8

= 3,14xlO cm (l O)

N == 6s

e aplicando estes dados na equação (111.1.47) obtemos

-1 -4
TI (teor.) == 4.4xlO T

que nos fornece para T == 4,2 °K

TI == 540,1 seg

Como era de se esperar, este resultado ~ maior que aque-

le obtido para os centros F em KCN, dado que a velocidade de prop~

gação dos om no KC~ é ma ior que no KCN . Na eq LI ação (III .1 .69) iden

tificamos então que

A(teor.) 4,4xlO-4 seo-1b

Dos resultados experimentais obtemos

A(exp)

Aqui também observamos que a teoria prevê tempos de relaxação spln

-rede maiores que os obtidos experimentalmente.

Por ser a linha de absorção de microonda pelos centros F

em KCt e, em KCN em baixas temperaturas, inhomogeneamente alarga

da, é de se esperar que um pulso de microonda com uma dada frequê~
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Cl~ aplicado sobre uma região da linha, satura apenas esta reglao.

A este fenômeno chama-se "cavar um buraco" na linha.

E de se esperar que T2l seja o tempo que o "buraco" gas

ta para recuperar-se, ou seja, o tempo necessário para que o sist~

ma de spins apenas alcance um equilíbrio termodinâmica interno.

NOble(45) observou experimentalmente a recuperação de um

"buraco" cavado no centro da linha de ressonância dos centros F em

o - d 17 / 3 - oKC~, com uma concentraçao e 4,8 10 centros cm , a 4,2 K.

o tempo observado para a recuperação do "buraco" é de

6,2 segundos, o qual coincide com o valor obtido por nós, o

está apresentado na equação (V.2.28b).

qual

Uma outra maneira pela qual um "buraco" numa linha inho-

mogeneamente alargada pode se recuperar é pela difusão da magneti-

zação através do espectro de ressonância. O mecanismo pelo

ocorre a difusão é a interação dipolar entre centros. A

qual

maneira

pela qual se_i a difusão é similar ã da relaxação cruzada.

Consideremos uma linha inhomogeneamente a1argada, onde

apenas uma região da mesma está saturada, ou seja, uma linha com

um "buraco".

Mims et a1(38) propuseram uma forma lorentziana para o

"buraco", ou seja,

M-
Mo

1- w/
Wl 12I + a

(V . 2 .29)

Podemos supor que a saturação do buraco se deu devida a um pulso

de microonda, cuja amplitude do campo magnético é dada por Hl=w1/y

onde y = g8/,h .
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M é a magnetização de equilíbrio e M é a magnetização,o

durante o pulso, observada numa frequência w=wo+ô onde Wo é o cen-

tro da linha.

Aqui consideramos que a frequência da microonda é w .o

Após o término do pulso, a magnetização evoluirá no tem-

po da seguinte forma

(V.Z.30)

onde K(t,ô-õ') é o "kernel" da magnetização e, representa a magne

tização no instante t, numa frequência afastada ô do centro da li

nha wo' a qual resulta da difusão de uma magnetização unitária pa~

tindo de uma frequência afastada ô' de w em t = O. Mims(38) assuo

miu uma forma Lorentziana para K(t,6-ô'):

(V • 2.31)

onde m é um parâmetro de difusão.

A equação (V.Z.30) representa então a superposição de

K(t,ô-ô') para todas as frequências, se~do que para cada frequên

cia ô, a magnetização tem um peso dado por 1-[wi/(wi+óZ)J-1.

Se a experiência consiste em aplicar um pulso.em 6'=0 e,

observar a magnetização também em ô'=O, a solução de (V.Z.30) fica

onde T = w1/m.

Mlt)
Mo

i
1- 1 .•.t 17:

(V. Z .3 Z)
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Desta forma a equação (V.2.32) fornece que, a recupera

çao de um "buraco" cavado no centro da linha se dá hiperbolicamen-

te. Quando t = T, a magnetização alcança a metade da magnetização

de equiiíbrio. Chamaremos T o tempo característico para esta rela

xaçao.

Fazendo Z(t) =
M -M(t)oM

o
, vemos que

f(t) ::
I

Zm - 1 = t/l.

Neste caso, o gráfico f(t)xt em papel linear e uma reta

com coeficiente angular l/T.

Supondo que os nossos resultados experimentais sao supe~

pOSlçoes de efeitos de difusão e relaxação spin-rede, mas com

Tl>T, o que esperamos obter é:

i) Para t«Tl, predomina o efeito da difusão. Neste ca-

50 a curva

pende de T

fexp(t)xt

e TI.

deve ser uma reta cujo coeficiente angular de

ii) Para t>T a curva f (t)xt deve se afastar da reta,
exp

pois aí a relaxação spin-rede começa a predominar.

a curva

iii) Para t»T, predomina a relaxação spin-rede.

f (t)xt deve ser uma exponencial do tipo e-t/Tl.
exp

Então

Então para calcularmos os parâmetros T e TI usaremos o

mesmo procedimento utilizado para determinar os parâmetros envolvi

dos na relaxação cruzada.

As figuras (V.2.S) e (V.2.6) mostram as curvas f(t)xt p!

ra os seguintes casos:
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•

+

+

+

+

•

•

Figura (Y.2.S): f(t)xt obtida experimentalmente para 05 çentros F

em KCN i 1,8 °K.

,
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ro,o
+
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::J-
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+

•
•

•

•
+

+

+

•

f

I
4.0 sego

1 (seg.l

Figura (V.2.6): f(t)xt obtida experimentalmente para os centros F

em Kel, com pulso de 5 seg de duração.

~----

l
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figura (V.2.5): centros F em KCN â 1,8 °K

figura (V.2.6): centros F em KCl, pulso de 5 sego

Levando em conta também a relaxação spin-rede,

escrever(36)

Então

1 O<

...fL etl Z (t = O) =- T. - ""Fdt

Chamo

podemos

(V • 2 • 33)

(V.2.34)

Para t = t »To

.1 _ .1- --
b 11

G\+-r (V.2 . 35)

(V.2 .36)

nos dá a inclinação da reta tangente a curva no papel monolog em

t = to' Portanto, identificamos TI diretamente no gráfico monolo~

Para calcular T, tomaremos a função

t I Tt "") - 1.f lt) = e (1- <X -to .1 t t Ir: - 1 (V • 2 • 3 7 )

A inclinação de uma reta tangente â curva f(t)xt no papel linear,

no instante t = O é dada por

\

+-r 1- -
- b (V.2.38)
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como dissemos na observação (i), calcularemos ~/1 = A pela equaçao

(V.2.38).

Tomando f(t) num instante t = to no gráfico de

podemos calcular ~.

f(t)xt,

to!T, ( 1 IX ~ (X )
(V.2.39)-f(to) = e - 1+ rxt/A

Conhecendo

, podemos obter

~

(V.2 .4O)
1 =- A

Os resultados experimentais obtidos desta forma

estão

apresentados nas Tabelas (V.2.6) para o KCN e (V.2.7) para o KCi.

Aqui também não elaboramos nenhum modelo teórico que nos

permita prever os valores de 1.

Tabela (V.2.6): Valores de 1 para o IeN.

T (oK) 4,24,24,21,8

1 (seg)

2,03,41,84,7

Como o processo de difusão deve independer da temperatu

ra, suporemos, que todos os valores da Tabela (V.2.6) são flutua

çoes em torno de um valor médio.

O valor médio T e o desvio médio 61 sao

T = 3,0 seg e 61 = 1,1 seg

o que nos dá um desvio de 36% devido ao erro experimental.

,
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Tabela (V.2.7): Valores de T para o KCt.

duração

100 mseg 12 seg

!
!

100 mseg 2 seg I 5 seg5 seg5 seg I
do pulso

I
i

T

(seg) 1,4I
1 ,OI

1,7
2,0

I2,3
3,3
2,7 I

I

!

Aparentemente os valores de aumentam sistematicamente

com a duração do pulso. No entanto, por termos poucos resultados

experimentais e, devido o erro experimental ser razoavelmente gran

de, não podemos afirmar isto com convicção absoluta.

Devido a esta suspeita, apresentaremos o valor midio re

lativo apenas As três ~ltimas colunas da Tabela (V.2.7):

T :;;:2,8 seg

ou seja, o desvio médio ê de 13%.

e t:.T = 0,4 seg



PROPOSIÇAO PARA NOVOS TRABALHOS

1) Realização de medidas de ressonancia dupla (ENDOR)

.{ue possibilitem determinar com maior precisão os parimetros envol

-idos na interação hiperfina isotr6pica e anisotrópica com, pelo

menos até os segundos vizinhos do centro F, em várias temperatura~

2) Medidas de tempos de relaxação spin-rede pela técnica

de magneto-óptica, utilizando, para tanto um sistema para pressio

nar as amostras, de modo a obter monocristais ortorrômbicos após a

transição de fase cristalina.

turas.

3) Medidas das constantes elásticas em baixas tempera-



-163-

BIBLIOGRAFIA

(1) Physics of Co1or Centers - W.B. Fow1er - Academic Press (1968).

(2) Color Centers in Solids - H.Schu1man and W.D.Compton - Perg!

mon Press - New York

(1962) .

(3)

H.Panepucci e outros - Solid State Comm.,16,1147(1975) .

(4)

L.C.Scavarda - Tese de Doutoramento apresentada em 1976- De-

partamento de Física - PUC,

RJ.

(5) B.S. Gourary and F.J. Adrian - Solid State Phys., 10 - Academic

Press (1960).

(6) H. Seide1 - Z. für Physik, 165, 218 (1961).

(7) A.M. Portis - Phys. Rev., 91, 1071 (1953).

(8) G.E. Pake - paramagnetic Resonance - W.A. Benjamin, Inc., New

York (1962).

(9) CharIes P. Slichter - PrincipIes of Magnetic Resonance - Ha~r

and Row, New York (1963).

(10) H. Panepucci - Tese de Doutoramento apresentada em 1971 - CBPF.

(11) Maria Cristina Terri1e - Tese de Doutoramento apresentada em

1976 - Instituto de Física, Universidad Nacional de Cuyo

(Argentina) .

(12) A. Abragan and B. B1eaney - E1ectron Paramagnetic Resonance of

Transition Ions - C1arendon Press, Oxford (1970).

(13) Menenkov and Orbach - Spin Lattic e Re1axation in Ionic Solids.

Harper and Row (1966).

(14) r. Wa11er, Z. fur Physik, 79, 370 (1932).

(15) N. BIoembergen e outros - Phys. Rev., 114, 445 (1959).

(16) P.S. Pershan - Phys. Rev., 117, 109 (1960).

(17) J.C. Castro - Tese de Mestrado apresentada em 1977 no lnstitu

to de Física e Química de São Carlos - USP.

(18) Hiroshi Suga e outros - BulI. Chem. Soe. Japan, 38, 1115 (1965).



-164-

(19) J.M. Rowe e outros - J.Chem.Phys., 58, 2039 (1973).

(20) J.M. Rowe e outros - J.Chem.Phys., 62, 4551 (1975).

(21) L.C. Scavarda e S. Costa Ribeiro - J.Phys.C., 8, L527, (1975).

(22) Horácio A. Farach e outros - 11 Nuovo Cimento, 39, 123 (1977).

(23) H.J. Verwe11 e J.M. Bijvoet - Z.Krist., 100-201 (1938).

(24) A. Cimino e outros - Proc.Royal Soe., A-252, 445 (1959).

(25) J.C. Castro e outros - Phys. Stat. Sol., 77,865

(26) W. Du1tz - Solid State Comm., 15, 595 (1974).

(1976) .

(27) J.M. Rowe e outros - Internationa1 Conference on Lattice Vibra

tiona1 Modes - San Juan, Puerto Rico (1975).

(28) S. Hausüh1 - Solid. State Comm., 13, 147 (1973).

(29) W. Rehwa1d e outros - Phys. Stat. Sol., 42, 669 (1977).

(30) B.S. Gourary and F.J. Adrian - Phys.Rev., 105, 1180 (1957).

(31) J.H. Van V1eck - Phys.Rev., 74, 1168 (1948).

(32) A. Kiel - Phys.Rev., 120, 137 (1960).

(33) U.K. Kopvi11em - Fiz.Tverd.Te1a, 2, 1829 (1960). (Tradução pa

ra o inglês: Soviet Phys. S01id. State, 2, 1653 (1960)).

(34) M. Hiromo - J.Phys.Soc~ Japan, 16, 766 (1961).

(35) W.J.C. Grant - Phys.Rev., 134, A1554-A1565-A1574 (1964).

(36) Claudio J. Magon - Tese de Mestrado a ser apresentada em 1979

no Instituto de Física e Química de São Car10s - USP.

(37) Charles P. Poo1e - Electron Spin Resonance - Interscience Pu

b1ishers - John Wi1ey, New York (1967).

(~8) W.B. Mims e outros - Phys.Rev., 123, 2059 (1961).

(39) D.W. Feldman, R.W. Warren, J.G. Castle - Phys.Rev., 135, A470,

(1964) .

(40) G.A. Nob1e e J.J. Markhan - Bu11.Am.Phys.Soc., 5, 419 (1960).

(41) W,D. Ohlsen, D.F. Holcomb - Phys.Rev .. 126, 1953 (1962).

(42) D.W. Feldman, R.W. Warren, J'~-G.Cast1e - Phys.Rev., 136, A1347

(J964) ,



-165-

(43) M.D. Glinchuk, V.G. Grachev e M.F. Deijen - Sovo Phys.

State, 8, 2678 (1967).

Solid

(44) Theory of Crystal Lattices - Max. Born and Kun Huang - Claren

don Press, Oxford (1968).

(45) G.A. Noble - Phys.Rev., 118, 1028 (1960).

}




