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RESUMO

Um espectrofotômetro de duplo feixe, especular, para

medidas de absorção ótica em amostras sujeitas a controle de

temperatura e campo mangético, foi projetado e construído. Com

este aparelho obtivemos espectros de absorção de amostras de

vidro de fluoreto dopado com cr3+ com a seguinte composição

ZrF4(54%), BaF2(35%) , CaF2(7%) , A1F3(2%) , CrF3(2%) , provenien

te do "Laboratoire de Chimie Minerale, D (University de Rennes

- France).

Deu-se ênfase ao estudo do efeito de antirressonância

tipo Fano, Apresentado pela amostra.

ABSTRACT

We built a two channels totally reflective light

spectrophotometer for measuring absorption and transmission of

samples submitted to variable high magnetic field and

temperature. with this equipament we measured the optical

absorption of fluride glasses of composition ZrF4(54%) ,

BaF2(35%) , CaF2(7%) , A1F3(2%) , CrF3(2%) , prepared by the
"Laboratoire de Chimie Minerale", D - University of Rennes 

(France) •

Fano type antirresonance has been studied both

theoreticaly and experimentaly.
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CAPí TULO I

INTRODuÇÃO

A pesquisa em ótica tem-se caracterizado pela contínua descoberta

de novas fontes de luz, novos métodos de espectroscopia e uma grande

variedade de aplicaÇÕes. No Brasil, a pesquisa em ótica está

predominantemente voltada para a Física da Matéria Condensada. Áreas

modernas como espectroscopia não linear com lasers, espectroscopia de

pulsos ult~a-rápidos, entre outras, vão aos poucos sendo estruturadas

no pilÍ s.

Paralelamente, em áreas mais convencionais como espalhamento de

luz, absorÇão linear e luminescência, o interesse volta-se para o

estudo das propriedades de simetria de sÓlidos, com vários trabalhos

relacionados com transiÇÕes de fase estruturais em certas famílias de

SÓlidos.

O trabalho realizado pode ser dividido em duas partes: construção

de um espectrofotômetro de alta resolução e análise da curva espectral

de absorÇão de uma amostra de um vidro fluoreto dopado com cromo.

Na primeira parte, utilizamos o potencial técniCO-Científico do

DFCM-IFQSC-USP, em especial as oficinas de ótica, Mecânica e

Eletrônica, bem como os instrumentos científicos eKistentes no

LaboratÓrio de Luminescência. Projetamos e construímos um

espectrofotômetro de duplo feiKe, especular, capaz de permitir a

obtenção de espectros de absorÇão ótica de amostras, sujeitas a campos

magn-ticos e temperaturas controlados.

O espectrofotômetro foi construido em função dos equipamentos já

eKistentes no laboratÓrio a que se destinou, onde encontra-se

funcionando desde o inicio de 1985.

Apesar das facilidades eKistentes no laboratÓrio de luminescência

do Instituto no que se refere à obtenção de espectros de luminescência,

este laboratÓrio não contava, naquela ocasião, com aparelhagem

destinada à obtenção de espectros de absorÇão ótica das amostras.

Como um espectro de luminesc9ncla está associado a um espectro de

absorção, torna-se útil o conhecimento dos dois tipos de espectro.

Assim, a construção de um espectrofotômetro de alta resolução,

para obtenção de espectros de abSOrÇão ótica, constituiu-se numa

contribuiÇão para este laboratÓrio.
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A segunda parte do trabalho consistiu no levantamento das curvas

de absorÇão de um vidro fluoreto utilizando o espectrofotômetro

construido. Para efeito de comparação, determinamos as curvas de

absorÇão desta mesma amostra num espectrofotômetro comercial (Car~

modelo 17). A análise destas curvas mostrou a ocorrência do efeito de

anti-ressonância tipo Fano. Uma discussão deste efeito foi realizada

com auxílio de análises numéricas dos dados experimentais.
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CAPíTULO II - MEDIDAS ESPECTROSCÓPICAS

2.1 - Espectroscopia

2.1.1 - Conceitos básicos

Os vários tipos de espectroscopia estão intimamente ligados aos

fenômenos quânticos em estudo. Assim, paralelamente ao desenvolvimento

da teoria quântica, encontra-se o desenvolvimento da espectroscopia.

De acordo com a teoria quântica C1J a descriÇão dos átomos,

moléculas e núcleos é feita associando a estes uma função de onda ~n

com as seguintes caracte~sticas:

1. Vln
écomplexa

2.

HVJn
=En~n

3.

J Vln~mdT= 0,param ~n

f Vln~m

dT=1,param=n

CX)

4.
~n= E Cn "n

n=1
(2. 1)

(2.2)

(2.3a)

(2.3b)

(2.4)

5. VyJ (r, t )n

ilt

= VZVl (r. t) + V (r) VI (r. t )n n
(2.5)

As relaÇões (2.3) nos afirma que duas funÇÕes de onda são

ort090nais e normalizadas. ou seja ortonormalizadas.

Da relação (2.4) vemos que existe um conjunto de bases

ort090nais" no espaÇo em que descrevemos a função de onda. e aon

combiná-Ia com (2.3) obtém-se os coeficientes C cuja interpretaçãon
física reflete ü n~tureza proDabilística da mecânica quântica. isto

é. CZ nos dá a probabilidade de que ~ seja idêntica a "n'n n

A equação (2.5) é a equação de SchrOdinger. dependente do

r C:;,'I1Vlrn I'l~ DID' I ,p~~~'
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ondi piri

enfrentado

spins. A

o problema

equação de

conta ostempo, não relativística, e não levando em

importância desta equação é fundamental, pois

pela teoria quântica consiste em resolver esta

situaÇÕes distintas.

A equação (2.2) é a forma compacta de representarmos um

problema quântico, onde H representa a Hamiltoniana do sistema, ~n

uma função de onda correspondente a uma energia & Observemos quen

após a substituiÇão de H, por H = P + V, onde P = energia cinética

do sistema em estudo e V = energia potencial, e utilizando iS relaÇões

de operação da mecânica quântica, cairemos na equação (2.5), cuja

solução nos levará à resolução do problema. No formalismo utilizado a

equação (2.2) é uma equação de autovalor.

Apesar do exposto acima a relação (2.2) nos mostra claramente que

a solução de (2.5) não nos leva a uma única função, mas a um conjunto

de soluÇões, fisicamente permitidas, obtidas a partir das condiÇÕes de

contorno impostas sobre (2.5), cada uma associada a um valor

especÍ fico da energia, E, que caracterizam os estados quânt icos

acessíveis ao sistema. Estes valores de E constituem o "espectro de

energias" da equação de Schrodinger. Este espectro pode ser

constituído de pontos isolados, no caso de niveis discretos de

energia, e porÇões continuas. No caso do valor de E ser o menor

possi veI então o estado estacionário def inido por VI én
denominado de estado fundamental do sistema e todos niveis discretos.

com energia mais alta são classificados como estados excitados.

Assim, podemos concluir que, do ponto de vista quântico, o continuo

representa o espectro de energia de uma partícula livre,em um campo

uniforme, isto é V(r) - ~ ,quando r - ~, sendo portanto o limite

entre as soluções estacionárias discretas, do mais alto estado

excitado ainda ligado ao sistema e a solução cuja energia de

ligação é nula (o que caracteriza a particula livre).

Quanticamente sabemos que uma energia E, é definida por:

E = hW (2.6)

• -27
onde n e constante de Planck/2n = h /2n = 1.0545 x 10 erg seg =

-zz . A •

6.5919 x 10 MeV.Seg e W e a frequencia caracter~stiça da

função de onda correpondente à energia E.

Em geral (2.6) pude ser escrita conro:

E = hWn n
(2.7)
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Uma interpretaçãQ para W está relacionada com tempo de vida do. n
estado. Se considerarmos o átomo de Bohr [2J, o periodo associado

~ é ~aos estados atomicos da ordem de 10 seg, tempo de revoluÇio de

um elétron em uma 6rbita de Bohr. Assim, se o tempo de vida
. -.

associada a um dado estado for da ordem de 10 sego temos:

-t5 _
Tb = 10 s (tempo de uma revoluçao)

-8
T = 10 s (tempo médio de um estado)

de (2.8) e (2.9) obtemos:

(2.8)

(2.9)

w = .T ?
= 10 revoluÇões (2.10)

de (2.10), (2.7) e (2.8), quanto mais excitado for o nível, menor

ser~ sua estabilidade e mais rapidamenta decairá para um nível de

energia inferior, emitindo um fÓton, ou uma particula, cuja energia é
dada por:

AE = h (W'" (2.11>

correspondente ao nível emonde n é o número quAntico principal,

estudo.

De maneira análoga, respeitadas as condiÇões impostas

mecanica quAntica, um sistema ~sico pode mudar de

passando do nivel n, para o nível n + 1, desde que lhe

fornecida a diferença de energia.

pela

estado,

seja

AE = h (W - W)"'+~ '" (2.12)

As relaÇões (2.11) e (2.12) representam fenômenos físicos

distintos: a primeira delas ocorre naturalmente, enquanto a

segunda exige um agente externo, capaz de interagir com o sistema e

levá-Ia a um estado excitado, contudo a variável comum entre elas é
a energia envolvida. Os valores destas energias são os dados

experimentais, que, -relacionados com os processos físicos envolvidos

na interaÇão sistema físiCO-VizinhanÇa, permitem ao homem investigar

o camportamento quântico da natureza.



11

ser investigadas

nas medidas da

refração. constantesde

como

Por e~emplo, se desejamos inve;tigar a carga elétrica de uma

partícula desconhecida, o mais indicado é a aplicaçio de um campo

elétrico sôbre a amostra. Por outro lado, se a questiao a ser

investigada é a presenÇa de spin, a montagem e~perimental

indicada deve incluir a presenÇa de um campo magnético, como foi o

caso da e~periência de Stern-Gerlach [3J.

As propriedades óticas de um meio devem

através da interação fÓton-matéria,

reflect1ncia, absorbancia, indices

dielétricas, etc.

Como vemos, a informação desejada é fortemente dependente da faixa

de energia envolvida e da interaÇão a ser utilizada. Assim, os dados

experimentais normalmente são dispostos em um gráfico onde os valores

da absissa correspondem as enegias enquanto na ordenada estão os

valores da grandeza rtsica em estudo. Este gráfico assim obtido.

denomina-se "espectro", e a "espectroscopia" constitui a parte da

ciência responsável pelo desenvolvimento de métodos e técnicas para

obtenção dos espectros. Dai os vários subt6picos em que está

dividida, por exemplo:

- espectroscopia de absorÇão 6tica

- espectroscopia de massa

- espectroscopia de luminescência

espectroscopia de raios x

- espectroscopia nuclear, etc.

Qualquer que seja a espectrosopia desejada, a técnica

utilizada constitui-se essencialmente das seguintes partes (4J:

1) Uma fonte de energia primária, para excitação da amostra

cujo espectro deseja-se obter.

2) Uma amostra.

3) Um sistema analisador.

4) Um sistema de deteÇão.

A absorÇão 6tica é o método mais fácil e rico de informaÇÕes de

que dispomos para investigação das transições eletrônicas em s6lidos.

(53. Do estudo e análise de espectros de absorÇão. é pos~vel obter as

propriedades relacionadas às transiÇões eletrônicas assim como formas
• »

das bandas de absorção com seus respectivos picos. caracterizando as

energias dos diversos niveis eletrônicos. Estes picos ocorrem quando a

frequência da radiação incidente está em ressonância com a energia do
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nivel em questão. A pesquisa dos espectros de luminescência e do tempo

de vida dos estados excitados mostra uma grande semelhanÇa com as

bandas de absorÇão: se uma transição no espectro de absorÇão é

altamente provável, então, espera-se que a emissão tenhrt uma

caracteriestica semelhante, de formas que a eficiência quântica para a

emissão é também próxima da unidade.

No estudo da luminescência de centros F, a baixas temperaturas,

encontra-se uma eficiência quântica da ordem de 1, conforme o esperado

[6]. Como, num espectro, a largura das linhas é proportional à

prObabilidade de transiçio do estado fundamental ao estado excitado,

através dos espectros de absorÇ~o esta informaÇ~o pode ser obtida.

Um sumário destes processos eletrônicos radiativos (emis~o de

~tons) en~o radiativos (via fonon) é mostrado na (Figura 2.1) (7J.

2.1.2 - Caracter1sticas de um espectro de absorÇão

Quando incidimos um feixe de radiaçAo eletromagnética de

intensidade 10 e frequênc ia w, sobre uma amost ra (s61ida, 11quida,ou

gasosa), o efeito inicial constitui a excitaç~o dos elétrons de

valência para níveis de energias mais altas. Nos s61idos cristalinos

iônicos, estes níveis excitados podem estar localizados como, por

exemplo, no caso da excitaçAo de uma impureza, ou dopante. A radiação

incidente pode ionizar os elétrons para um estado caracteristico de uma

banda de condução mais alta (6J. Em qualquerumdoscasosa energia do

campo eletromagnéticoé absorvida, de forma que podemos escrever, para o

fluxo de enE'rgi~l,à ml'c1id.l(1111' !,'f.tE'PE·rll'tr.l.1 ,lmo,.lr.l,.1 ·.f'guinte

reIaçi.o:

d1/dx = aI = I ae-axo (2.13)

onde:

depende

dentro do

ponto dedopartira"medida

I (w) = intensidade do feixe transmitido

10 (w) = intensidade do feixe incidente
a(w) = coeficiente de abSOrÇão

x = espessura do material,

incidê~cia.

Pela equação (2.13), vemos que o fluxo de energia

fortemente do produto da distância percorrida pelo feixe,
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material, x, pelo coeficiente de absorÇ~o a

Por sua vez, o coeficiente a = a(w), é uma função

fortemente dependente da energia do fÓton incidente, de formas que,

para um feixe monocromático, o coeficiente de absorÇão total, para

uma distância x, é dado por:

n

a(W) = l
i.=i

a, (W)" (2.14)

onde a. constitui cada contribuiÇão atômica do meio, de forma que"
a energia absorvida pelo meio torna-se uma funÇ~o complicada de x (6J.

Para o caso particular de um meio homogêneo, no qual as

componentes absorvedoras são distribuídas uniformemente, a

absorÇ~o da energia do campo irradiante segue a lei de

Beer-Lambert (6J:

I (W) = 10 (W)
-<ll(W)xe (2.15)

Caso a luz

interpretação para

esteja polarizada

a<w) é:
na direÇão x, então a

I aX<w) dW = -1- I aX<w) dW
N

onde N = número de centros de absorÇão.

Definamos a'(w) tal que:

então

a' = log e

Substituindo (2.18) em (2.15) obtemos:

I (W) = I (W) 10-<ll' (W)xo

<2.16)

(2.17)

(2.18)

(2.19)

Experimentalmente o parâmetro medido é a relação l(w)/lo(w) e o

espectro de absorção é p1otado de formas que o eixo ~ corresponda

aos valores de 10g 10(",)/I(w) e o eihu dos )(corresponda aos

alores da energia. O termo 109 10(w)/1(w) é denominado densidade

6tica ou absorbância da amostra em estudo.

Uma análise mais detalhada do espectro nos permite dividi-Io em:

a) Caso de absorbância nula - o material em estudo é
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completamente transparente à radiação incidente ou seja: I(w) = Io(w)

e independe da espessura da amostra, neste caso o espectro toma a

forma da (Figura 2.2a) e tem-se:

1 og [ 10 (W) / I ( W ) ] = 0 •• 10 (W) / I ( W ) = 1
(2.20)

b) Absorbância entre zero e 1 - Banda larga. Utilizando a

definiÇão de absorbância devemos esperar um gráfico como o

mostrado na (Figura 2.2b). Neste caso pode-se notar a dependência com

a frequência da radiação incidente e com a espessura da amostra.

c) Quando a frequência da radiação é próxima da frequência de

ressonância da exitaÇão eletrônica da amostra, obtém-se um pico

estreito e bem localizado - (Figura 2.2c).

d) A baixas temperaturas aparecem

denominadas "transiÇões de zero fonon ", além

"multifonons" - (Figura 2.2d>'

as

das

transiÇÕes

transiÇÕes

Observemos que, em nenhuma hipótese, podemos ter pontos

negativos, em relaÇ~o ao eixo ~, como ilustrado na (Figura 2.2e). Caso

isto acontecesse o meio estaria fornecendo energia ao campo

eletromagnético. Da forma como está definida, vemos através da relação

(2.20) que a densidade 6t ica é uma grandeza fisica cuj as

caract erí sticas não permi tem tal comport ament o. Assim, se

obtivermos um espectro onde aparecem tais valores negativos, devemos

procurar erros na metodologia e instrumentação empregados.

Exemplos tipicos de espectros podem ser observados em [8J, onde

uma descriÇão das transiÇÕes de "zero fonon" é apresentada.

Os espectros de absorÇão obtidos com espectrofotômetros de duplo

feixe caracterizam-se pela presenÇa de duas curvas, uma semelhante

à (Figura 2.2a), caract erizada por I (w) = Ij < W) à qua1 se superpõe o

espectro da amostra, cuja função é própria da absorbância do

material em estudo (veja Figura 2.2b). A "linha de base" carrega

consigo todas as imperfeiÇÕes do sistema, além, eventualmente, do

espectr~ de uma 3mcstra padrão com a qual desejamos comparar o

espectro da amostra em estudo. No caso particular deste padrão ser

O ar, então Ij<w) = I~<"').

A segunda linha, correspondente à curva de abSOrÇão da

amostra, carrega também consigo as imperfeiÇÕes do sistema.
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Assim, com estas duas curvas, podemos obter o espectro "limpo" da

amostra em estudo, subtraindo da curva de absorÇão a linha de base.

No caso particular de estarmos comparando duas amostras, onde

uma é padrão, a diferenÇa entre as duas curvas obtidas fornece,

também, o espect ro "Iimpo" . Este método ti muit o uti1izado, por

eKemp10, em laboratório de an'lises clinicas t15J.

Em resumo podemos escrever:

"Espectro limpo" = "Espectro obtido" - "linha de base".

2.1.3 - Caract erísticas das Bandas de AbsorÇão

Uma característica marcante dos espectros de absorÇ50 de

várias amostras, em especial os t~o bem estudados centros F, de

haletos alcalinos, e outros defeitos puntuais em sólidos, é a

simetria que apresentam. De forma predominantemente gaussiana, sua

posiÇ~o, largura e intensidades bem definidas, dependem da banda de

absorÇ~o que est~o representando (F,K,B, etc.) (6J.

To~ozawa (9J, estudando as formas de linhas de absorÇão de um

exciton, desenvolve uma teoria geral a respeito das mesmas, obtendo

duas formas b~sicas: A GAUSSIAHA, presente quando o acoplamento

exciton-fonon é forte e resultantes do principio de Frank-Condon

aplicada a excitons localizados sujeitos a potenciais adiab~ticos ,e A

LORENTZIAHA,caracteristica dos picos assimétricos, .presentes quando o

acoplamento exciton-fonon é fraco , resultante dos termos de

interferência ,obtida a partir da teoria de perturbaç50 de segunda

ordem. A lorentziana assimétrica representa um produto de termos de

interferência.

De forma an~loga Crawford (pg 409)(6J discute formas de bandas

e propriedades vibracionais, colocando o problema da assimetria de

algumas bandas de abSOrÇão: segundo este autor, ainda não foi

encontrada uma explicação satisfatÓria e sem controvérsias para estas

assimetrias. Como To~~zawa, sugere que algumas destas bandas

possam ser explicadas considerando a superposiÇão entre duas ou mais

bandas. Contudo, evidências experimentais mostram que o problema

não é assim tão simples, refletindo propriedades mais b~sicas e

intrinsicas dos centros F+. Fica a indic~ção de que uma simples banda

estaria envolvida no processo. Medidas de meia largura em função da

temperatura têm sido investigadas em haletos alcalinos (6,10J.
Seja uma transição ocorrendo entre A e a, onde A pertence ao
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estado de mais baixa energia (estado fundamental) e B ao conjunto de

estados excitados. No caso especifico de um potencial parabólico

,(HHS), as forÇasque atuamsobreo sitemasio diretamente proporcionais ao

deslocamento, tendo' o sistema a propriedade de um ocilador harmônico

simples. Se a transição entre A e B ocorre verticalmente, então a

posição do núcleo na rede não muda apreciavelmente durante a quase

instantânea transição eletrônica. Esta é a aproximação de Frank-Condon.

Como B varia rapidamente em energia, se A sofre variaÇões devido a

vibraÇões da rede, isto leva a uma banda larga de absorÇão (6J.

Esta aproximação pode ser ilustrada com ajuda do diagrama de

níveis mostrado na (Figura 2.3), onde a envoltória dos níveis é uma

par~bola. O ponto A corresponde ao estado fundamental, B a um estado

excitado e o sistema comporta-se como um oscilador harmônico simples.

Admlt inclo ',I' v~l id,l .1 c1IJrnHimaÇi.o de Frank·r.orufon, te'mos r1,6J:

."1) ~jJ IKon-er uma transição eletrônica de A para a, através de

absorÇão da energ ia incident'e, então durant e o tempo gast o por est a

transição, o núcleo situado em A praticamente não se desloca,

pois a forÇa restauradora é proporcional a este deslocamento

(pelo modelo do oscilador harmônico).

b) Pequenas variaÇões em A, devido a oscilaÇÕes

deslocamentos r~pidos em B, gerando desta forma

absorÇão larga com um consider~vel espalhamento de

observado experimentalmente).

da rede, provocam

uma banda de

energias (como é

c) Como as vibraÇÕes da rede são proporcionais à temperatura, os

desvios de A da sua posição de equilíbrio são bastante sen~veis a esta

grandeza.

Admitindo-se a aproximação de Frank-Condon, fica explicada a forma

gaussiana das bandas de absorÇão para os movimentos de fonon-zero nos

estados fundamentais. Do ponto dp vi-.!.I cI •• IJII'lânilrl quântica, e

admitindo v~lida a aproximação de Borhn-Oppenheimer (20J a

probabilidade de uma transição do nível vibracional do estado

fundamental n = 0 para qualquer estado excitado j". = m é dada. para

T = 0 K, pela distribuiÇão de Poisson:

P _ -S mOm - e S / m!
(2.21)
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Onde:

(2.22)

é o fator de Huang-Rh~s - uma medida adimensional do coeficiente de

acoplamento A, entre o modo vibracional Qo e Q, isto é:

ÂQ = Q - Qo
Sendo M a massa efetiva envolvida no modo Q(como está

fig. 2.9).

(2.23)

mostrado na

No limite S • m , (2.21) aproHima-se de uma gaussiana.

Do eHPosto, somos levados a concluir que as assimetrias

apresentadas pelas bandas de absorÇão constituem um problema cuja

solução n~o é t~o obvia quanto a soma de duas ou mais bandas

simétricas. Vários são os autores que à procura de uma boa eHPlicação

para o fenômeno.utilizam o modelo conhecido como antiressonância tipo

Fano.

2.2 - Componentes Básicos de um Espectrofotômetro

Na SeÇão anterior discutimos alguns conceitos básicos , que

envolvem os problemas relacionados com aobtenção e análise dos

espectros , entre os quais resaltamos a dificuldade na interpretação

das formas de linhas assimétricas , apresentadas por alguns espectros

de absorÇão , o que nos levará ao estudo do Erei~o de an~iressonAcia

~ipo Fano.Entretanto, antes de prosseguir em nosso estudo ,é
interessante conhecermos com maiores detalhes o aparelho utilizado para

determinaÇ~o de um espectro de absorÇão.

Como insistimos anteriormente, a espectroscopia ,apesar de suas

subdiviSÕes,pode ser representada pelo diagrama de blocos abaiHo.

onde

1 1-->-1.-: --->-- 3

1 - perturbação dos estados quânticos da amostra

2 - amostra

3 - deteÇão da resposta dada pela amostra devido

perturbadores.

Assim podemos concluir que um espectroTotômetro

constituido de componentes capazesde satisfazerem o mesmo

aos agentes

deve ser

diagrama de
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blocos anterior.A descriÇão destes componentes é o objetivo desta

seÇão

Podemos de maneira simples resumir um

seguintes componentes:

I. uma fonte

11. um monocromador

111. um sistema colimador

IV. uma foto multiplicadora

V. um registrador

espetrofotômetro nos

Desde a escolha da fonte até a do registrador, devemos ser

cuidadosos, pois qualquer destes componentes pode ser um fator

limitante do tipo e qualidade do espectro obtido.

2.2.1 - Fonte

Atualmente existem v'rios tipos de fontes, tais como

lâmpadas de Xen6nio, Arg6nio e Mercúrio, assim como os lasers, sendo

que a característica espectral de cada uma destas fontes nos

fornece resultados diferentes. Assim é que, se desejarmos trabalhar

no ultravioleta, as lâmpadas de mercÚrio deutério 510 indicadas.

Para a faixa espectral infravermelho (IV) - visível as mais

indicadas 510 as de kript6nio.e ~nonio. As pesquisas de

propriedades 6ticas da

matéria que exigem um feixe intenso, polarizado e monocromático

recorrem a lasers como fonte.

Para obtenção de nossos espectros utilizamos como fonte uma

lâmpada de ~nonio de 1S0 Watts

2.2.2 - Monocromador

É utilIzado para isolar pequenas porÇões do espectro. Nestes

aparelhos o espectro de uma Tonte luminosa é obtido através de um

prisma ou rede de difração, e uma fenda de saida seleciona a faixa

dl".l'j.1I1.1 de compr ilOentos de onda. Através do movimento angular do

pr i·.Jl\d nu da ll?dl' I'IIlJ.· ..•• '.'dl ;.,r i ~ti; ..•.• i"'" ".1 1:11 Idl'rdl' na fenda.

Do exposto acima vemos que o componente ótico

importante e sensivel do monocromador é a rede de diTraÇão.

mais
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2.2.2.1 - Rede de difração

Uma rede de difraÇão usada para espectroscopia ética

constitui-se de um conjunto de sulcos sobre uma superncie

transparente (denominada rede de transmissão) ou sobre uma

superficie onde se deposita um filme refletor metálico (redes de

refração refletoras). Uma rede tipica tem da ordem de 600

linhas/mm sobre uma superficie de aproximadamente 10 em de

largura, o que fornece uma potência de resolução da ordem de 60000

n, onde n é a ordem de difração utilizada. Na prática, redes com

90X desta potência te6rica são obtidas. A condiÇão essencial para

obtenção de uma rede altamente eficiente é garantir a

uniformidade entre o espaçamento dos sulcos, dentro da ordem de

fraÇões de comprimento de onda, o que exige um equipamento e

técnica de construção altamente apurados.

Feita a matriz, normalmente em vidro, réplicas de plástico podem

~er produzidas, reduzindo desta forma o custo. A maioria das redes

utilizadas em espectroscopia são do tipo refletoras com uma superfície

côncava, eliminando desta maneira espelhos ou lentes colimadoras

do feixe, pois elas mesmas dispersam, fOlril'?am e colima. a luz

em um espectro, o que não acontece com as redes planas.

Conforme a região do espectro a que se destinam as redes de

difraÇão podem ser cobertas por filmes refletores especiais, como AI +••
MgFa para a faixa de 1100 A - 1700 A, e pt + Au (platina + ouro)••
para 300 A - 1100 A.

D~ um modo geral as redes são revestidas com filme de AI,

devido à alta refletAncia deste metal na região IV - visível;

contudo devemos estar atentos para a sensibilidade deste filme, pois

trata-se de uma superfície desprotegida. como dizemos: todo

cuidado é pouco. Experiências tem demonstrado que uma limpeza do

filme de Al seguida de nova evaporação não recupera de maneira

satisfat6ria a rede de difração. A inspeÇão visual nem sempre é um

bom indicador da qualidade da rede, ap6s receber um novo filme de AI.

Contudo, quando usadas com o devido cuidado, possuem longo tempo de

vidrl

Ao colocarmos uma rede de difração em seu lugar, devemos

fazê-I0 seguindo a regra básica usada para qualquer instrumento ótico

de precisão, como por exemplos evitar pressões, colocá-Ia na posição

correta, etc.
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são várias as montagens com redes de difraÇão por

transmissão e por reflexão [11J, desde sistemas mais simples

(Figura 2.4), até sistemas mais complexos, envolvendo redes de

difração côncavas, como por eKemplo a montagem da rede de

difração no circulo de Rowland (Figura 2.5).

Com o surgimento dos lasers tornou-se pos~vel o desenvolvimento

da holografia, cujos principios básicos foram desenvolvidos em

1948,entretanto com as fontes luminosas da época não foi possivel, a

realização experimental, o que ocorreu a partir de 1963. Com esta

técnica surgiram também as redes de difração, obtidas pelo método

holográfico .São ,feitas sobre um filme holográfico como é o caso das

redes de "difração sinusodais" obtidas através da transformada de

fourier do holograma de um objeto pontual (14J.

Na obtenção dos espectros da amostra estudada, com oaparelho

construido (Figura 4.1) , foi utilizada uma rede de difração plana,

refletora, com 1180 linhas/mm, cuja disperÇão linear, em primeira ordem
oé de 16 A/mm, com dimensões 52mm x 52mm, colocada sobre um suporte de

58mm x 58mm , permitindo uma va.edura espectral, em primeira ordem,
o -s o

correspondente à região de 1900 A (52631.58 cm ) a 9100 A (10989.01
-s

cm )

2.2.2.2 Poder de resolução, dispersão e

distribuiÇão da intensidade do feixe.

função de

De acordo com as teorias de difração - (Figura 2.6) - a de

Fraunhofer (12,13,14J é a mais aplicada no caso das redes de

difraÇão em seus diversos usos, pois ambas as ondas incidente e

refratada são planas.

Consideremos o caso de uma Única fenda , ilustrado na

(Figura 2.7), onde S representa a fonte, b a largura da fenda e L o

espessura da fenda,r o valor de r para ~ = 0 . Podemos escrever:o

r = r + ~ tan e • r + ~ sen eo o

da = Ld~

~lim e ..• 0} (2.24)

(2.25)

Da fórmula integral de Kirchhoff, em sua forma simplificada.

obtém-se:
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-i Jc U e

-ivt
i.k(r+r')

[ cosnr - cosnr'] dA

U
= QII e (2.26)p 4n rr'

onde

né..lnormal àrr-!nda,r e r'definemasdireÇõesde

propagação da onda em relação à fenda.

A equação (2.26) é a expressão matemática do

Hu~gens, obtida através da equação de onda

princípio de

VZu = 1 Tu
v2 " t2

(2 (7)

Do teorema de Green:

(2.28)

Com a hip6tese de U e V representarem uma onda esférica cujas

expressões são:

U =

V =

U ei. ck.r '-vt.)o
r '

V ei.ck .r+wt.>o
r

(2.29)

(2.30)

desprezando-se os termos radiais

termos exponenciais no numerador,

rresnel-Kirchhof'f:

A reIação de Kirchhof'f' (2.26) pode ser. simplicada

no denominador, comparados aos

resultando na f6rmula simples de

(2.31>

utilizando a relação (2.31) para a fenda simples obtemos:
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b/z b/z

U = eIS i.JcCr l' y •• n 8> i.kr II i.Jcy •• n 8e o ld~ = ele o e d~
-b/2 -b/2

(2.32)

~r sen(1/2 kb sen 8)

U = 2C e o l = C'( sen ~ )k sen8 . ~

onde

1
~ = --- k b sen e

2

Lkr o
C' = e CbL (2.34)

Como a intensidade da luz refratada é dada por:

I = I U 12 = 10 ( se: (3 t (2.34)

Obtemos as franjas de interferência através de

simples, tais que:

uma fenda

e = 0 • MÁXIMO PRINCIPAL (CENTRAL) (2.35)

~ = ± 11 , ± 21t, ... , ± n1l •• MÍNIMOS (2.36)

caindointensidade

e são denominados máximos
...

commáximosdevaloresOutros

rápidamente, ocorrem para ~ = (2n + 1)n/2

secundários.

Note-se que o primeiro mínimo ocorre para:
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1
~ = n ~ sen e = ---- --- =

kb b

-
b

(2.37)

A relaçio (2.37) nos mostra que a distância angular na

figura de difraç10, para um dado comprimento de onda, varia

inversamente com a largura da fenda. Assim, para cada comprimento de

onda que incide sobre uma mesma fenda, teremos valores

diferentes de 8 para o primeiro mLnimo. este o princípio que nos

permite separar os diversos comprimentos de onda existentes em um

feixe luminoso.

Lembrando que uma rede de difração não passa de um conjunto de

fendas igualmente espaÇadas e de mesma largura - (Figura 2.8)

podemos escrever no lugar de (2.32) a integral:

I e~ky••n9 d~

bh+b2h+b(N-.t>h+bi.ky••n9

=I
+ I+ I+ I e=

A
oh 2h(N-.t>h

2b i./1i.<N-t>)'

( se~ ~)( sen Nr )
(2.38)

= e e
sen )'

onde

1
- kb sen 9

2
, )' 1

= - kh sen
2

9

De (2.38) obtemos a função de distribuiÇão da intensidade para

o feixe difratado pela rede:

1 - 10 ( S;" /1 r ( sen Nr )N sen )'
(2.39)

2

de maneira an~loga ao ~aso anterior ( sen ~ )~
figura de difração e os máximos principais ocorrem

Combinando esta condiÇão com a definiÇão de

relação:

h sen9 = nÀ

é o enveiope da

para n = 0, 1, 2.

r, obtemos a

(2.40)
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que é a fÓrmula da rede de difração que nos fornece a relação entre

o comprimento de onda e o ingulo de difração correspondente.

Um cálculo importante é a determinação da separação angular entre

a franja principal e o minimo adjacente. Para isto faÇamos:

Nr = n •• âr = n IN •• 1:8
N

=
~-

Nhcos8
(2.41>

Utilizando (2.40) obtemos:

n (À. + AÀ)

AÀ

=

= lim
bS .• 0

h(sen6 + bS)
bS

nt.À-
hcos6

(2.42)

De (2.41) e (2.42) obtemos:

= n N (2.43)

As relaÇÕes (2.42) e (2.43) merecem especial atenção. A

primeira delas fornece a separação angular entre duas linhas

espect rais, À e À+t.À ,ou seja, o "coefic iente de dispersão" da rede.

A relação (2.43) é o "poder de resolução" da rede, ou seja, "quais

comprimentos de ondas m1nimos a rede pode separar". Como vemos, o

poder de resoluÇSo é funÇSo do número de sulcos por milímetro (N) e

da ordem do máximo de difraÇSo considerado (n).

2.2.2.3 . Oulrac; características de uma rede de difração

Além do podt"r iJe n~solução e dispersão de uma

difraÇão, outros fatores que influem na escolha deste

ótico, tão sensível e sem o qual nSo podemos

monocromador de alta q~aíldade, devem ser

destacando-se:

rede de

instrumento

obter um

considerados,

a) região espectral - este parâmetro define o tipo de rede a ser
_ i

utilizada - uma rede plana ou uma rede cOncav~ .
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b) velocidade de varredura ou razão focal - determina as distâncias

focais bem como as dimensões dos componentes óticos

(espelhos, redes de difração, lentes, etc.) a serem utilizadosz.
8

c) região espectral livre

d) sistema de saida4..

e) limitaÇões quanto às dimensÕes do sistema5.

2.2.3 - Sistema Colimador

Normalmente a luz emitida por uma fonte é formada por um

conjunto de ondas esféricas que se propagam em todas as direÇ6es. Os

apareI hos 6t icO~ ut i 1i •••am 11m ff'i )(,' 1umino•.•o lH'nt Ilefinido quant O ao

di&metro e à direÇ~o de propagaç~o, de prefer6ncia com frentes de

ondas planas. A um feiKe de luz com estas caracteristicas

denominamos de ..feiKe co1imado" e para consegui -10 a part ir das

fontes eKistentes, sitemas 6ticos envolvendo fendas e prismas

1 .!)e 4CI'IdI ann. C2. 40:> Q. GOJJ,Q. u4l6Jt. dA À d4 lua ~ ó6~1t.e tun.(l.

4M& dA ~o , ~ lH> ~ó ~ <:>a8 C8Uv:U:ten.t~~. m.n.A ~-m

~ ~ nlI# 6C8JVt.e (l4A4. ~ AWl8~. ~ta. ~~ a. ca.d.4. (1<:J.Ú'1l.. cte. n.

~-ó. um. ~~ C8~. ~ • q..u.e ~ ()(I# 6.0

~ dA. À. eu~ ~ .o.c.owf'W1iÚô (IAtl4. JWd,e C8'VW1ófl44\d,o,m. Q4Ô dA.

~~. ~ .o.Jo. • .0 ~ó dA. ~ ~ D.o u4l6Jt.eó

Úó ~ó dA nuto, (l4A4. 6ó q.wU.ó no = 1. em. C2. 40:> • ~ a.

~ ~ dA. UfA4 J&.etÚ dA. ~.

2 .til ucl6C(d.{Ad~ dA u~ ~ 6 ~ a.

~.o fl4Jt. tMIIó 6.0 ~.o dA ~ 6~.

'tuIW2. J&.edA. dA~. ~ d,eo.tQ. ~~

~ d4 J&.etÚ dA. ~.

3 .til ~ ~ lWJt.e C8~NJ.e d. {4J:x4 ~ d4 ~

~ q.\U ~ ~ 't.f.UUatUiA. ~~ d4 mlN4gem.
JWd.e.

4 .K~ tte(\6'4.0 dA. ~ ~ó ~ó dA. ~.

()#lef;::.", 4. ~ Q.t.Ia.(w4ó dA. um.a. ~ C8~44 e ~44 d4

5 A ~ e /81WlA dA. .vde c:teue ~ C8~ C8ffl, Q..() ~qe() d4

~. :P.,.. ~: ~~. áA,.eQ..ate.

-



34

são

ótico

após

aindaatualmenteeforam(para desvios angulares do feixe)

bastante utilizados.

Nos aparelhos mais modernos, com a facilidade de se

fabricarem espelhos via evaporação de filmes altamente refletores

(Aluminio: IV - Vis) sobre superficies de vidro de alto polimento

ÓI i111, ,l', lr'nl"":o e os pr ismas estão sendo subst ituidos por

espelhos planos e côncavos. Estes oferecem a vantagem de não

filtrarem determinados comprimentos de onda, o que ocorre mais

frequentemente com os elementos refratares. Desta forma os

sistemas de colimação refletores oferecem qualidade ótica

superior aos sistemas refratores. Além disso, um bom elemento

refrator é construido com quartzo, enquanto um refletor pode ter como

base um vidro 6tico, sobre o qual se faz evaporar o filme reflptor.

Isto de certa form.1 climinue os custos dos componentes.

Assim, um feixe luminoso bem colimado tem o seu caminho

definido em função do fim a que se destina e, normalmente,

percorr6-lo, deixa o aparelho passando por uma f("'rul.1

2.2.4 - Detector

A foto multiplicadora é o elemento capaz de amplificar

eletronicamente os efeitos ocorrido!-t(um .1 .IRIII'.tr,1 t'm E·~,tUtlll.

causados pela presenÇa de um agente perturbador, como um feixe

luminoso, um campo elétrico. etc. Em resumo, podemos afirmar que é o

componente capaz de analizar as transiÇÕes eletrônicas ocorridas

com a amostra, fornecendo via efeito foto-elétrico as energias

envolvidas nestas transiÇÕes. Os sinais gerados pelos seus

foto-sensores, cuja escolha deve ser feita de acordo com a região de

espectro a ser estudado (o mais comum é termos uma foto IV - Vi~vel

e outra para Vi~vel - UV), são a seguir amplificados e

filtrados (através de um Lock-in).

Um dos parâmetros importantes a ser levado em consideração na

escolha de uma fotomultiplicadora é seu tempo de resposta, pois deve

'.pr cI.1 cHdf?m de gTtindeza da'; ml'i.1<' vicl.-\'':' cI.l''; t.ran5iÇÕc", I'm c",tudo.

A razão para esta preocupação é fácilmente explicável. uma vez que

em todos fenômenos fisicos. as transiÇÕes ocorridas numa amostra.

devido ao processo de excitação. tem um tempo caracteristico de

decaimento.durante o qual a energia associada à trasição ocorrida é
possi vel de ser detectada. através do fÓton (ou fonon) emit ido pela



35

amostra.Assim adete~ção da energia envolvida em uma transição é

limil.uJ.l pI'11l "'I'ml''' nédll)" di' duração dp',:>ld I. i-lnc; ição (excitação ..•~

desexitação'+ energia).

De forma análoga os elementos fotossenssores da

fotomultiplicadora,associados aos circuitos eletrônicos, que

a constituem, tabém possuem um tempo de rsposta, isto é, ap6s

processarem um sinal é necessário um intervalo de tempo, as Ve7t·l,

denominado "tempo morto" para que a fotomultiplicadora esteja pronta

para processar novo sinal.Caso este intervalo de tempo seja maior que

o "tempo médio" da transição em estudo, perdemos imformação ou teremos

uma superposição de sinais. Por outro lado se o tempo de

fotomultipIicadora for muit o menor que o "tempo méd io" das

problema transfere-se para a sens~bilidade do restante do

(Lock-in. registrador etc).

2.2.5 - O Registrador

resposta da

t ransiÇõeso
equipamento

Uma vez gerados os sinais eletrônicos pelo detector, e
ampliados pelo Lock-in,ou outro tipo de amplificador, devemos de

alguma forma guar~-los. Esta é a função do registrador, um

aparelho eletrônico que, captando os sinais pré-amplificados, traça

um gráfico do fenômeno em estudo ou escreve uma lista numérica

ou, em casos mais sofisticados, registra-os diretamente na memória de

um computador.

2.3 - Tipos de Espectrofotômetro

Podemos dividir os vários modelos de espectrofotômetros em dois

tipos básicos: os espectro-fotômetros "de um SÓ feixe" e os de "duplo

feixe".

O primeiro grupo caracteriza-se pela presenÇa de um único feixe

proven'ente do monocromador que, após incidir sobre a amostra,

é analizado tendo como padrão de comparação a intensidade

inicial do feixe Io(w), fornecendo desta forma um espectro do qual

não é pos~vel retirarmos os ruidos próprios de qualqu~r sistema de

medidas. A análise dos dados experimentais, neste caso, é dificil,

exigindo do pesquisador uma vivência no assunto, de forma a separar

os efeitos de ruído, dos efeitos resultantes do fenômeno em estudo.

Uma Única curva espectral é obtida com este tipo de
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F~GURA 2.9 _ Diagrama de coordenadas de configuração, de acordo
com o principio de Franck condon para os modos vi-

bracionais Q
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espectrofotômetro.

Um avanÇo na construção dos espectrofotômetros foi obtido ao

projetarem-se aparelhos de "duplo feixe". Nestes sistemas temos como

resultado final duas curvas, resultantes da excitação eletrônica

de duas amostras, a partir do mesmo feixe luminoso proveniente do

monocromador. Como as duas curvas estão sujeitas, com boa

aproximação, ao mesmo ruído, este método permite a comparação

entre os dois espectros, eliminando os efeitos dos ruidos. Assim, se

conhecermos bem o espectro de uma das amostras, denominada padrão,

então a curva da amostra em estudo poderá ser estudada via comparação

com a da amostra padrão.

Como ambos os espectros apresentam o "mesmo" ruído, esta

comparação atinge alta precisão [15J. O espectro padrão é
denominado linha de base, pois é em relação a ele que obtemos os dados

experimentais da amostra em estudo.

Quando não estamos comparando amostras e um dos feixes

percorre um caminho ótico através do ar, então devemos esperar para

a linha de base uma reta paralela ao eixo das energias.

Devido a alta precisão que atingem, o uso dos espctrofÔtometros de

duplo feixe está sendo ampliado apesar de muitas medidas utilizarem-se

de espectrofotômetro de um SÓ feixe. Atualmente para aumentar a

T l"~n luÇão destes aparelhos as amost ras estão sendo clJ 1111 ,uJas no vácuo

[32 J. Mesmo se uti1izássemos um espect rofotômet ro dI' um SÓ feixe para

obtermos os espectros de uma amostra padrão e a seguir o espectro da

amostra em estudo, isto não é equivalente aos espectros obtidos por um

"dup 1o feixe". No Ú 1timo como os espect ros são obt idos simu ltâneament e

estão sujeitos as mesmas flutuaÇões de ruido, enquanto no primeiro caso

isto não ocorre, o que leva a uma maior imprecisão.

A~~im, ~e admitirmos a mesma qualidade dos componentes

utilizados num espectrofotômetro de um SÓ feixe e num

espectrofotômetro de duplo feixe, este Último apresenta maior

resolução.

Atualmente está-se construindo espectrofotômetros de duplo

feixe, de alta resolução e intensidade (15J.

2.4. O Efeito Fano

Em vários espectros de absorção ótica de gases e sólidos, como
-a+

por exemp 1o vidros dopados com Cr (F i gura 4.1), torna-se di fici 1 a
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análise dos. mt!smos [19J. A dificuldad.e reside em

simultaneamente a largura·da banda como um todo e a forma e

de banda de cada. uma das três sub-b'andas. A decomposiÇ10

banda assimétrica em sub-bandas gaussianas (Figura 2.10)

mostrou satisfat6ria para tais casos.

o primeiro a apresentar um modelo para análise deespectrosque

apresentavam este comportamento

foiFano,combaseemaná 1isede

espectros de amàstras gasosas.

A partir de ent10talmodelo temsido

amplamente

empregado,comsucesso,naana Iisedeespectroscom

caracter!sticas semelhantes.

2.4.1. Breve histórico sobre o efeito Fano

Ao estudar as formas das linhas obtidas experimentalmente por

Silverman e Lassetre com espalhamento de elétrons por átomos de Hélio,

Fano, em 1961 (16J desenvolveu um modelo capaz de levara um bom ajus

te dos picos assimétricos presentes nos dados experimentais.

Segundo o modelo proposto, as interferências de um estado

autoionizado "discreto" com um cont1 nuo, d~o origem ao fen6meno de

"autoion izaÇ~o" , cujos n1vei s se man ifestam nos espect ros de absorÇão

como picos assimétricos. Com base na teoria desenvolvida, interpretou

quantitativamente estes picosassociando-os com os níveis autoionizados.

2S2P1, através de dupla exitaÇão: a primeira excitação: 152 __ 151251,e
1 1 1 1

a segunda lS25 • 25 2P correspondente ao pico de 60 eU. Para este

pico o espalhamento foi feito com elétrons de 500 eU e a perda foi de

60 eV, o que caracteriza a transição.

Em 1965, em co-autoria com J.W. Cooper, U. Fano (17J estende a

teoria desenvolvida anteriormente, aplicando-a na análise quantitativa

e qualitativa da absorção 6t ica em gases raros (Ne, Ar, Xe, Kr), na
o o

faixa de energias compreendidas entre ~0 eU e 100 eU(124 A - 6200 A),

5egundo os autores a grande disponlbilidade de dados experimentais

confiáveis permitiu aobtenÇão de informaçÕes teóricas a partir de

cálrulos baseados nos principios desenvolvidos anteriormente, Um avanÇo

considerável foi a explicação das transiÇões dependentes das camadas 5

mais internas.

Nos anos seguintes. estudos de espectros

sólidas revelaram características semelhantes

pelos gases raros. Uma cronologia destes estudos

óticos de amostras

àquelas apresentadas

pode ser vista em
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C9,16,19J. Estudos em vidros dopados com Crl+ a baixas temperaturas,

tem usado como modelo a antirressonância tipo fano [19J.

2.4.2. DescriÇão do efeito fano em gases

Após a construção do aparelho, este foi utilizado para

determinação dos espectros de absorÇio de uma amostra de vidro fluoreto

dopada com Crl+ com a seguinte composiçio:ZrF.<S4X), BaFa<35X),

CaFz(17X), AIFI(2X)I CrFa<2") , a várias temperaturas ecampos

magnéticos. Todas estas curvas, mostraram-se semelhantes às descritas

em outras publicaÇÕes [19,27J, onde os autores utilizaram-se do modelo

proposto por Fano para o estudo dos espectros obtidos.

Assim, para compreendermos nossas curvas, e delas tirar algumas

conclusÕes devemos antes conhecer o modelo que as regem, ou seja, o

"Efeito Fano".

Antes de comeÇar descrever este efeito, gostarí amos de

lembrar algumas de suas caracter1sticas:

- As bandas de absorÇão são assimétricas, apresentando um

alargamento não homogêneo, com comportamento em ambos os extremos, do

tipo gaussiano, entretanto ao contrário do esperado, a curva espectral

sofre um decréscimo real na abSOrÇão, após passar por um dos picos,

comportamento aparentemente irregular, pois o mais comum é a existência

de uma banda gaussiana . No Efeito Fano a forma das bandas de absorÇão

são lorenlzianas, conforme veremos adiante.Atualmente vários são os

exemplos que podemos citar com vidros dopados Cr~ [19J.

NestaSeÇãoprocuraremosdemaneira breveesuscinta,

descrever

asidéiasbásicaspropostasporFano[16,17Jao

construir

o modelo dasformas delinhasdeabsorÇão paragases

raros.

Acreditamosque taisidéias adaptam-se ao estudo de nossos dados

experimentais.

Como o modelo trata de transiÇÕes eletrônicas que ocorrem em

átomos e moléculas, a questáo básica consiste em descrever

corretamente as funÇões de onda, assim como explicar as

pos~veis transiÇÕes e interaÇões entre os estados eletrônicos

responsáveis pelas assimetrias mostradas pelos picos de absorÇão das

amostras de He, por exemplo, e a seguir do~ outros gases raros [16,17J,
e posteriormente observadas em'sólidos [9,10,18,19J.

Ao atacar o problema, Fano não considerou um overlap" de

bandas, mas introduziu uma nova função de onda, resultante da
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mistura de duas con figuraÇões: a pr imeira' represent ando auto

estados discretos, cujas autofunções designou por tp , com um'n

continuo, representado por, , O que origina um conjunto de auton

funÇões designadas por _ .As auto fa~~ões' _ , misturas de P en n n·
VI ,obtidas desta forma, resultam do fenqmeno de "autoionizaÇão",n '
representando níveis autoionizados.

Para estas transiÇÕes, aplica-se a teoria do efeito Auger

(20J. O fenômeno de autoionizaÇ10 ocorre quando temos um estado

excitado, com energia de excitação superior à energia necessária para

deixar um elétron num continuo, ou seja, para ionizar o átomo. Ao

ser distribuída entre dois elétrons, esta energia é inferior àquela

necessária para dei><ar os dois elétrons 1ivres. Então a questão é:
como irá se distribuir esta energia? Neste caso um dos elétrons

vai para o continuo e o outro fica num estado e><citado

correspondente à diferenÇa de energia. Desta forma temos uma

mistura de autofunÇões, uma caracterizando o continuo e outra

caracterizando o estado discreto e><citado. Para sermos mais

claros citemos o caso do átomo de He: consideremos a hamiltoniana do
2

sistema, cuja configuração é 15 :

H =Ho
+V

onde

p2
p2
2e2

2• 2 _EH = - +
-

o 2J.l 2J.l
rr• 2

2
v(r)

e
=

-
Ir .- r21

(2.44)

(2.45)

(2.46)

o estado e><citado no qual ambos os elétrons ocupam o nivel 25 do

átomo de Hidrogênio tem uma energia de 6 >< 13.6 eV = 81.6 eV,acima do

estado fundamental, enquanto a energia necessária para libertar apenas

"um" elét ron para o cont1 nuo com energ ia c inét ica nu 1a é igua 1 a 54.4

eV. Est amos diant e da sit uação descri ta nos parágrafos ant eriores. pois

a energia para a transição ao estado e><citado 252 é superior à energia

de ligação do est?d:: funaamental 15. Isto e><emplifica o fenômeno de

autoionizaÇão. caracterizado por uma mistura de estados eletrônicos

pertencentes a dois tipos de configuraÇões. uma discreta,

correspondente ao elétron no estado 15. e outra continua. correpondente

ao elétron no contínuo. permitindo-nos escrever para o átomo de Hélio:
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ou, em termos de função de onda:

(2.48)

A equação (2.48), é equivalente a colocar estados continuas,

~sujeitos a condiÇÕes de contorno periócicas, definidas pelos estados

excitados ~ (20J.

Na formalizaÇão do problema, Fano partiu do seguinte conjunto de

equações, para descrever um sistema atômico:

( ~ I H I ~ ) = E ~ (2.49)

( lpE'I H (2.50)

("E"I H 1 "E') = E' Ô (E" - E') (2.51)

Admitindo as seguintes hip6teses:

1) 9 pertence a uma configuração discreta

2) lpE' representa um continuo

3) VE, representa a componente perturbativa da hamiltoniana

total H = Ho + H', através do qual os estados WE, e 9 estão
relacionados.

4) todos os estados são não degenerados. Desta forma se E" = E'

entl.o (2.51> implica ( wE,,1 H IlpE') = 0
5) A energia dos n1veis discretos E, constituem um subconjunto

dos n1veis E', que caracterizam o continuo.

O interesse fundamental é obter os estados misturados de 9 e WE'ou
seja, diagonalizar a porção da matriz que representa esta mistura, no

caso a equação (2.50). Um dos parâmetros que aparece ao se efetuar

estes cálculos é o "deslocamento de fase" tf!lvidoà interaÇão entre lpE 
auto valores da matriz representada por (2.48) - e os estados 9,

deslocame~to este dado por:

onde

A = arctan ( 7l / Z (E) J " (2.52>
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comparando (2.52) 'e (2.53), obt emos para Â

Â = - arctan [

n I VI: 12

E - E9 - F(E) ] (2.54)

Pelas propriedades da função arctan, temos que:

{ 0. a = 0,...,nR (a)
arctan a = ± 1 • a = ± (2n + 1) n / 4 (b)

± ~ • a = ± (2n + 1) R / 2 (c)
(2.55)

Fisicamente interessa a relação que leva ao fenômeno de ressonância, ou

seja, a equação (2.55c>.

Comparando (2.55c) a (2.54) podemos concluir que, quando o

deslocamento de fase varia entre - -R/2 a n/2, ou seja de R, e passa

rapidamente através do intervalo IvEI2 então o sistema passa pela
ressonância, cuja energia é dada por:

E = E9 + F (2.56>

Como E9 corresponde à energia do estado discreto 9, definida por

(2.49) então de (2.56) F representa o deslocamento na posição de

ressonância, em relação a E .

Este tratamento é um dos únicos meios através do qual

e)(perimentalmente determina-se o análogo ao "lamb shift" observado em

sólidos. O "lamb shift" resulta dos efeitos interativos entre os

elétrons e o campo magnético: é o deslocamento sofrido pelos niveis

eletrônicos, devido à interaÇão hiperfina entre os elétrons com as

flutuaçôes no vácuo do campo eletromagnético, resultando na separação

dos níveis da estrutura hiperfina (1,20,22J.

Para estudar a variação da probabilidade de e)(citação do estado

estacionário Y'E,autofunçáo da relação (2.49), introduziu o "operador de

transição T", para relacionar o auto estado'~E' proveniente da relação

(2.49) ao auto estado inicial t, ~través do quadrado dp elemento de

matriz (21,22J:

(2.57)
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cuja relaçl0 com a diferenÇa d~ fase ~ obtida é:

= 1-
nv I:

(9 ITI~) sen A +
1

n V I:

P J dE' v - (Y'E' ITli) AE sen Q
E - E'

ande

1- .
n VI:

(2.58)

dE' VE VlE,

E- E'
(2.59)

Nas expressões acima P representa a parte principal da

integral enquanto o operador transição T, para diagonalizar a

matriz energia do sistema, foi desenvolvida por Sugano e Tanabe C22J.

A equação (2.59) estabelece a relação entre

resultante da modificação do auto estado discreto ~ devido à
conti nuos VImistura dos estados discretos ~ com os estados

o auto estado

representando desta forma um auto estado ionizado.

Pela relação (2.58), vemos que a probabilidade da transição ~ •

VII:• dada pela soma de dois termos, onde o primeiro est~

multiplicado por sen4 e o segundo por cos4 de forma que <~ITf~>e

<VlEITI~> interferem-se com fases opostas. Nas vizinhanÇas da
ressonância, um termo provoca o decréscimo no pico de absorÇão

enquanto o outro reforÇa-a, porém em lados opostos. Assim, o

decréscimo observado nos espectros de absorÇão, constitue um

fenômeno fisico explic~vel C19,20J.

A probabilidade de transição <VlEITI~> anula-se em um dos
lados da ressonância. Como vimos anteriormente, a variação do

deslocamento de fase ~ da ordem de n , quando E varia de IvEr em
torno da ressonância e o valor de 4 correspondente a este fato,

l!11 I~'"-'.1' i. 'J li a1dndo a equação (2.58) a zero , obtendo para 4 a valor

b. t a I queo
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1
lim

('I: IT Il)COsàO =nV _<~'T'l)senAO
E ..•• E

O E
O

O

sen A

nVE - <VII: lT 11 )
O

O O -

tan A =

= (2.60)
O cos A. <1f>'T'l>O

onde o indice o foi introduzido para indicar o valor dos

parâmetros nos quais a probabilidade de transição se anula.

Usando a definição de A - equação (2.54) - obtém-se de

(2.60):

t an A =o (2.61>

A relação (2.60) estabelece diretamente

ressonância E9 + F, além de informar sobre o

a energia

elemento de

de

matriz

<~ITI~) que relaciona o auto-estado ~ modificado pela

mistura das duas configurações ~ (discreta) e ~E (continua).
Utilizando-se as equaÇÕes (2.60) e (2.61) os parâmetros

abaixo podem ser definidos:

E - E - F(E)9
I: = - cotÂ = =

E - E - F(E)9

r / 2
(2.62)

q =
<~ITI!..)
•

nVE ("'E ITI~>

(2.63)

a energia reduzida envolvida nas transiÇões, onde é
estado autoionizado 9 eo valor da largura da linha espectral do

definido por (2.63), corresponde a cot ~o em E = Eo ou seja.

q,

na

ressonância. De (2.63) podemos escrever:



Z
q

I <If>ITI!..>lz ~

11Z V: I <VI E I TI!. >12

(2.64)

46

de (2.62) e (2.64) obtém-se:

2
q =

I <If>ITI!.> 12

n2 VI: I <VII: IT li..> 12

=
I (1f>ITI!.> 12

I <VII: IT li.. > 12rn/2
(2.65)

que leva a:

1 2
- nq =

2

I <4>ITI!..> 12

I <VlEITIi..>12

(2.66)

onde 1<~ITI~>12 é a probabilidade de transição do auto estado i.. para o

estado discreto modificado ~, 1<~EITI~>la é a probabilidade de

transição do auto estado i.. ao estado não perturbado VlE

pertencente ao contínuo com largura de banda r Desta forma o

parâmetro q relaciona a mistura de estados discretos P a estados

contínuos VI dando origem ao estado ~ , proveniente dos estados P
via auto-ionizaÇão.

Por outro lado, considerando q, F<E), r e o deslocamento da

linha E - Ep - F(E) , como independentes da energia, E, num
dado intervalo, obtém-se para a probabilidade de transição de um auto

estado inicial i a um auto estado discreto P , a relação:

rn

2 (2.67)

comparando (2.67) e (2.66), obtém-se o resultado:

(2.66) e (2.68) nos mostram a importância do parâmetro q.

(2.68)
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Onde os P." significam as probabilidades de transiÇões de

Pt P%PI

IL>
~ IlI's:>'IL>•. 19> e IL>• I~>·

F'B/ Pt

2
a q

P2/ pt

2
a (1 - q )

Neste caso

(2.69)

(2.70)

Em termos dos parâmetros & (eq. 2.62) e q (2.63),

linhas naturais são dadas pela equação:

as formas de

I (lI's: IT IL> ,2

I (lI's: IT IL> I
=

{ q + & )2

21 + &

=

2 2
q + 2q& + &

21 + &

(2.71>

2
q - 1 + 2q&

2 2
1 + & + q + 2q&

= = 1 +2
1+& 1 +&

Da análise do nivel 2S 2p1 P do Hélio conclui-se que:

1). O pico apresent a uma assimet ria;

2) A e~plicação desta assimetria, não pode ser feita pela

superposição de duas transiÇões permitidas, uma devido a um estado

discret o e a outra devido a um cont1 nuo, masae~p 1icação p1ausi ve 1

encontra-se, quando se supõe~ uma mistura de estados, resultando em

estados auto ionizados cuja forma é dada pela equação (2.71), uma

lorentzianai

3) De uma maneira semi-quantitativa, (2.71) foi utilizada como modelo

para ajustar uma curva e~perimental (espalhamento de elétrons por

átomo de He), obtendo os valores dos parâmetros q e &

4) Parece não e~istir um Único valor para r capaz de ajustar o
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pico, igualmente bem, em ambos os lados. (O que justifica, como

veremos adiante, o uso de uma dupla gaussiana assimétrica para o ajuste

dos nossos dados experimentais).

(2.66a)nqZr
1-
2

=Como
PI.....

Pt

pelos dados experimentais C16J:

S)

1-
2

2
n (q - 1) r = 0. 15 ev (2.66b)

obtemos

1
2 ft q2 = ( 0.15

+ 1
2 ft ) ev = 5.3 ev

(2.66c)

assim, a relação P3/P1 pode ser determinada experimentalmente.

6) O parâmetro q pode assumir tanto valores negativos quanto

positivos, dependendo das auto funções que estão sendo misturadas para

gerar o~. assim:

{ 2S ~ S + q < 01S ~ 1S + q ) 0

entretanto isto não interfere na razão entre as probabilidades P./P~
uma vez que são proporcionais a qZ

No segundo artigo, Fano continua o seu estudo. aplicando a

teoria desenvolvida anteriormente. estendendo-a a situaÇÕes onde

niveis mais internos estão envolvidos nas tansiÇões. Para isto.

estabelece correlação entre os estados continuos gerados por

autoionização ( no primeiro artigo. apenas um estado era

consid~rado. por isso não se falava de contínuo) e por transiÇÕes

6ticas diretas. introduzindo para isto um coeficiente de

correlação. P. definido por:

P =
estados autoionizados

estados obtidos por tansiÇÕes 6ticas diretas
(2.72)

O continuo de estados auto-ionizados ~ é obtido através dan
mistura de estados discretos e continuas pela relação:
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As transiÇões óticas diretas levam aos auto-estados

através das transiÇões óticas que ocorrem entre as camadas mais

internas, e para o continuo. Neste caso, o elemento de transição T é
substituído pelo vetar dielétrico Z.

2.4.3. DescriÇão do Efeito Fano em SÓlidos

Os espectros de absorção ótica dos gases raros apresentam

peculiaridades em suas formas de linhas, caracterizadas pelo

fenômeno de antiressonância. cujo estudo foi feito por Fano (16J. (17J.

Espectros de absorÇao ótica apresentando formas similares tem

sido observado em sólidos e estudados por To~ozawa e

colaboradores, Sturge et alI, lida e Aegerter (9, 10, 18J. o que

sugere a adaptação do modelo proposto por Fano. ampliando-o para o

caso destas amostras.

ApesardagrandesemelhanÇaentreosfenômenos observados.

estamos

diantede um problema maiscomplexo.pois,segundoo

modelo.

tantonossól idoscomonosgasesraros.deveocorrera

interferência
deuma bandalargacomastransiÇÕesdevidas àumabanda

suficientemente estreita para que a antiressonância tipo Fano.

possa ocorrer. Entretanto. no primeiro caso. o problema a resolver é
mais difícil uma vez que a hamiltoniana do sistema tem uma expressão

mais complicada. pois a interferência é devido a presenÇa de centros

de impureza. responsáveis pelas transiÇÕes finas, o que não ocorre

nos gases raros. Assim. a formulação proposta por Fano deve ser

revista para descrever o problema dos sÓlidos.

Entre os principios básicos desta reformulaÇão. citaremos

alguns:

1) As bandas estreitas de abSOrÇão devem-se

centros ou defeitos. causados pela p-es~~Ça

presentes nos sólidos (sob a forma de dopantes).

geralmente aos

de impurezas.

2) As bandas largas ou vibracionais geralmente são as bandas do

hospedeiro.

3) A interferência pode ocorrer entre esses dois tipos de
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transiÇões, dependendo da energia associada a elas.

as transiÇões excitônicas

resultam numa forma de linha

4) Em geral pode-se observar que

superpostas banda-a-banda com o continuo,

assimétrica atribuída à interferênr.ia

trin~iÇões.

entre os dois tipos de

5) Apesar da complexidade, pode-se estabelecer uma analogia com as

interaÇÕes atÔmicas estudadas por Fano, uma vez que os estados

continuos finais são correspondentes aos elétrons livres de uma banda

de condução, ou seja, similares à antirressonância descrita por Fano.

lida e Aegerter (18J desenvolveram o formalismo necessário à

aplicação do modelo de Fano em s6lidos. Para isto consideraram dois

centros de impurezas A e a, e fizeram as seguintes hip6teses:

- O centro A tem uma banda larga de abSorÇão, devido a

fortes interaÇÕes elétron-fonon.

- O Centro a, ao contrário, caracteriza-se por interaÇÕes

e I etron-fonon fracas, de formas a dar ar i!,I1'm .1'. hl'm dI" F in ielas

linhas de zero-fonon.

Observe-se de passagem que no caso descrito por Fano as interaÇÕes

ocorriam entre os estados discretos e continuos do gás em estudo, aqui

estamos iteressados nos estados do centro A (continuo) e os do centro

a (discretos), enquanto a excitação é devida às interaÇÕes

elétron-fonon, onde os elétrons correspondem aos elétrons de cada

centro e o fonon é devido à vibração da rede.

Na formulação do problema a hamiltoniana considerada é:

onde

H = ho.(Q ) + hb(Q) + H\.+ I,Jo.b (2.74)

ho,(Q), hb(Q) sã" as hamiltonianas que descreverm os estados

eletrônicos dos dois centros A e a.

Hl é a hami I toniana da rede.

Vo.bé termo que descreve a interaÇão entre os dois centros A e B.

Considerando Vo.bcomo um termo perturbativo, (2.74) pode ser

escrita como:
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H = Ho + Vo.b

onde

~=l

( hn- EU. Q. ) + Hl.. nJ J
J

n=<i,b

Da mesma forma que Fano, seja:

'o = estado fundamental de
e

hCl. ( Q ) + hb ( Q )

(2.75)

(2.76)

(2.77)

hW4

primeiros estados excitados destes centros.

De (2.77) e (2.78) conclui-se:

(2.78a)

(2.78b)

então

então

(2.79a)

(2.79b)

Admitindo-se válido a aproximação de Born-Oppenheiner C6J e

desprezando o termo Vab, podemos escrever para os auto-estados

vibracionais da rede, a seguinte relação:

HtX (Q) = E X (Q)op op op

e

(2.80)

( f\ + hWn
= (2.81>

Enquanto (2.80) define o estado ~undamental,

estados excitados para a rede.

(2.81> define os

As relaÇões (2.78a), (2.78b) , (2.80) e (2.81) correspondem às

(2.49) e (2.50) deduzidas anteriormente.

Falta-nos portanto, construirmos o estado resultante da

interferência dos estados discretos ~ e ~L com os continuos X , ouCIo <> np
seja, obtermos a relação equivalente à (2.51).

Nesta formulação os auto-estados, resultantes da mistura de ~n
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e X são dados por:
np

VJnp = 4>n'Xnp(Q)
=

4> n'X . (Q.)n, npJ J
J

(2.82)

Assumindo que a forma de linha para os espectros de absorÇão ótica

à temperatura de 0 K é dada por:

1

ICW) = 11 1m < Vloo IDGDIVloo >
(2.83)

onde 1

G(Z) =
.Z -::

hW-ihr (2.84)Z - H

e o operador H, é a hamiltoniana

excitado:

correspondente ao estado

H = H + H'o (2.85a)

Utilizando (2.81) e (2.82), podemos escrever para Ho, uma vez que n =

E P +
<r.p <r.p

(2.85b)

com H' dado por

H' = v P
<r.b bp'

+ ) (2.85c)

Onde P~p e Pbp' representam os operadores projeção nos eSPaÇos de

~ e ~~. respectivamente.~ Qp

Outro operador relevante, pois carrega consigo o comportamento

eletrônico do sistema, é o vetor momento dipolar elétrico que, como já

havíamos mencionado, deve substibuir o elemento da matriz transição T,

introduzido na equação (2.57). Aqui este vetor é representado por D e
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tem a seguinte expressão:

substituindo (2.86) em (2.85) e utilizando as relaÇões (2.80) e

(2.81), obtém-se para a linha de absorÇão:

I(W) =
1-
n Im L d~ 1< :ta.pl :too>12 < Vla.pl

p
z

1

>

+
( L T + íMT) Gl> (L + íM)

(2.87)

Na equação (2.87), o primeiro termo:

Z

1

H o
)

relaciona o estado fundamental :too aos outros estados não

perturbados do centro A, representados respectivamente por Vloo e Via.'
T T P

No segundo termo: (L + iM ) ~ (L + íM ) estão os
efeitos de interfer6ncia, pois este corresponde ao vetor

dielétrico D, através do qual os auto-estados do centro A e do

centro B estão relacionados, pela equação (2.86).

Como por hipótese a interação eletron-fonon para o centro B é

pequena, a ponto de ser desprezivel, o momento dipolar

elétrico, D, reduz-se a:

+ (conjugado hermitiano) (2.88)

Com este novo D, a função G(Z), dada por (2.84), fornece para a

transição <:tl>p I :too>' a seguinte relação:

1

- A.o - íro
(2.89)
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Se compararmos (2.89) com (2.62)

conclusões:

chegamos às seguintes

•adevidos,

na energia ("Lamb

entre o continuo

auto-ionizaçl0 dos

deslocamento

antirressonAncia,de

- F(E) =

representados pelos auto-estados do centro A e a

estados discretos do centro B.

2) 1/2r = ro é a largura da linha de zero-fonon do centro

1) Aoo = Ao = E - E9

Sh ift") devido ao fenômeno

interaçl0 com os estados de multif'onos do centro A.

Substituindo (2.89) em (2.87),

obtem-se

ti
2- 1 + 2q&da2

1oq1<101I)= 1m F(IoII)+ -
fi

r 2fi o& + 1

onde F(IoII)=

21<.:t~pl.:too > 12

hloll- E - ihr
p

op

(2.90)

(2.91)

q =
Lo
Mo

(2.92)

6: =
hloll- EbO- Ao

ro
(2.93)

Admitindo uma interação fraca entre os dois centros A e B então

a largura de linha definida pela (2.90), é suficientemente pequena de

forma a tornar Lo,Mo,Ao,ro independentes de 101I.Neste caso particular
podemos reescrever (2.90) como:

(2.95)

(2.94)d 2 )2r (w)
~--!..

1m F(IoII)
( 6:+q

fi

2& +1
onde

db

h V Âoq =
+ --.

d
r ro
o o

As

equaç6es(2.90) ,(2.94)e(2.95),estão

com as equaÇÕes propostas por Fano.

no caso dos

em perfeita analogia

gases raros. Isto é.

o mesmo modelo, com as devidas alteraÇÕes. aplica-se aos sólidos.

levando as mesmas formas de linhas de abSorÇão.

Observemos que neste artigo os autores descreveram o
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fenômeno de interação entre uma banda larga, caracterizada por

umcontínuo, devido a um centro A interagindo fortemente com os

fonos do hospedeiro, e estados discretos devido a um centro a,

interagindo fracamente com os fonos da rede, resultando disto os

estados auto-ionizados característicos do Efeito Fano.

Exemplos deste fenômeno em sólidos são descritos por Sturge et

alI [15J, ao estudar o 10n V2+ em uma simetria octaédrica em KMgF3,

com uma concentração de 0,03X.

2.4.4 O Ion Cromo(III) Em Sólidos e Vidros

lI+
Há vários anos as propriedades 6t icas do Cr em s61 idos e mais

recentemente em vidros, tem recebido um tratamento especial, devido as

propriedades inerentes a este metal de transição. A maior parte das

investigaÇÕes tem sido feitas em cristais iônicos e moleculares,
9+

cujos campos ligantes no sitio do Cr são suficientemente altos•
de formas a tornar o nivel de zero-fonon Ta energeticamente mais alto2
do que o nivel E.

nestes

estreita,
z •

E" Aa'
s61 ido onde

9+
Cr ,

ZnWO. '

do

bastante

emissão

linhaullapor

espectro de

denominada de "linha R", correspondente às transiÇões
•

situada prÓxima de 7000 A, como é o caso tipico do Rubi, o
a+

o Cr t.emsido mais estudado, cujas bandas de energia com as

respectivas transiÇões são bem conhecidas. Para este sólido os niveis

da energia dos pares de ion cromo est~o bem apresentados em C30J,

onde as 1inhas Rt e Ra caract eristicas do estado fundament aI" Az
e do primeiro estado exitado aE ,respectivamente, além das outras

transiÇões possiveis, encontram-se tabeladas. Entre outros SÓlidos

também estudados encontram-se o

Consequentemente o

sólidos é caracterizado

camposbaixosemp~rec~ re~ra geral a presenÇa de sitios de•
ligantes, o que permite o nivel zero-fonon Ta situar-se a energias
mais baixas do que a do nivel de zero-fonon zE, além da observação de••
uma banda larga deemissção identificada como as transições Tag~ Aag
quânticamente permitidas, caracterizada como uma banda vibracional de

atenção dos cientistas, pois nestes materiais ao contrario de
9+

Cr

CSzNaInC16, C27J.
Paralelamente a estes s61idos cristalinos hospedeiros, uma nova

classe de hospedeiros, amorfos, ainda pouco estudada está chamando a

exceÇão,

fluorescência.C27J.

Outras características que chamam a atenção ~ o deslocamento das
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predominam sobre os proc@ssos radioativos de

radioativos
. "

deClumento do n1vel TZ9'" "
decaimento T2g" A2gfoge dos padrÕes

lei altamente não exponecial,sem uma

obastassenãoseComo

normais,uma vez que segue uma

bandas principais de absorção, para romprimento de ondas maiores. A

luminescência é bastante diferente da do rubi, onde a linha R bem

definida, é substituida por uma larga banda de emissão centrada proxima
•

de oito mil e quinhemtos angstrons (8500A).

Além disto nos vidros fluoretos os processos não

@xplicação satisfat6ria até o momento, adicionado ao fato de que a

vida do estado é fortemente dependente da posição da banda 4Tz.•4Az.

de

Uma

a+
Cr ,do

além do que a aparência da banda muda no tempo.

Na relaxação de multifonos a forma espectral da banda
3+

fluorescência do Cr , a•.•·.inl tllnUI i'1 sua posição fé. aproxiamdamente a

mesma para todos os vidros. Tais resultados não podem ser explicados

pela dependência do gap de energia entre as bandas

envolVidaS(4Tz" 4Az), para uma estrutura vitrea.
Em resumo, o baixo campo crista1ino nos sitios

apresentados pelas amostras vitreas, como regra geral, tornam estas

subst~ncias de grande interesse [33J.
a+

Os espect ros de absorÇã o 6t ica do Cr em vidros si1icatos é
conhecida h~ ~rios anos, entretanto existem controvércias quanto ~

interpretação das formas de linhas dos espectros obtidos, apesar
.. 4 4 Z 4

de não haver dUVida quant o às transiÇões Ta" ~ e E .• Aa'
das interpretações utiliza o modelo de antirresson~ncia tipo Fano (19,
27J.

As principais caracteristicas nos espectros de absorÇão de

vidros em sólidos com Cra+ são devidas às três bandas largas do Cr~,

facilmente identificadas como transiÇões vibracionais: 4Tz,4Az"
4 Z 4 4 Z

T~(tze) e Az .• T~(tze ), e 2 estruturas finas,associadas à4 4 4 Z 4
transição Az" Tz' determinadas pelas transiÇões Az" E e Az"

zT., que definem as linhas R~ e Rz. Na figura 2.11 mostramos a~
bandas de energ ia caract eristicas do Cra+ no rub i [31J.
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Int rodução

DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL

Como ressaltamos na introduÇ~o deste trabalho, o conjunto de

equipamentos existentes no laboratório de luminescência, permite a

obtenção de espectros de luminescência. de amostras sólidas, submetidas

a temperaturas variáveis. no intervalo de 1,SK (He liquido

bombeado) a 300K (temperatura ambiente). e a campos magnéticos

variáveis (0 KG a S0 KG). Neste caso. a temperatura deve

necessariamente ser da ordem de 4K, pois estes campos ~o obtidos

através de uma bobina supercondutora.

Para obter os espectros de absorÇão ótica, o laboratório dispunha

dos espectrofotômetros do Departameanto, como o Car~-17, nos quais não

é pos~vel submeter as amostras às citadas condiÇões de temperatura e

campos magnéticos. Para suprir esta falta de equipamento, foi

proposta a construção de um aparelho quepossibilitasse a obtenção dos

espectros de absorÇ~o ótica, nas mesmas condiÇões utilizadas para os

espectros de luminescência, aproveitando desta forma o potencial dos

equipamentos disponíveis no Laboratório.

3.1. Componentes Mec~nicos

Aoprojetaroaparelho,váriosfatorestiveramdeser

considerados,

dosquaisresultaramascaract eristicasóticase

mecânicas do aparelho. Para a escolha dos materiais ~

s~rem utilizadosnoscomponentes

mecânicos foi preciso levar em conta as condiÇÕes físicas sob as quais

os espectros de absorção das amostras seriam obtidos; ou seja. baixas

temperaturas (ambiente. nitrogênio liquido, He liquido) e campos

magnéticos variáveis (desde 0 KG até cerca de 50 KG).

Assim. os componentes mecânicos não poderiam apresentar

propriedades magnéticas, além de permitirem uma boa usinagem, o que
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apresentar bai~a

do aparelho), é
na cor

pos$Í.veis

do aparelho

fixação, as

rosca fina

de

de

evitar

acabamento

para

nos levou a construir todos os suportes mecânicos, a base"
e o acabamento e~ter~c, em alu~nio. Os parafusos

molas e as esferas são de aÇo ino~idável. Os parafusos

para pequenos ajustes são de latão.

O alu~nio foi escolhido porque, além de

densidade (o que reduz consideravelmente o peso

anodizável, permitindo dessa forma um bom

desejada, em nosso caso preto fosco

refle~es do feixe luminoso.

3.1.1. Base do Aparelho

Os componentes do aparelho tiveram sua posição pré determinada

durante o projetodo mesmo. Para permitir maior flexibilidade no uso do

aparelho, conseguir pequenas distorÇões durante a montagem ou

acrescentar outros componentes, optamos pela construção por partes.

Const ruimos um pequeno "banco 6t ico" como base do apareI ho, e sobre eIe

fixamos, através de parafusos, os outroscomponentes. o que permitiu

grande liberdade deposicionamento dos mesmos.

Esta base foi const ruida com uma chapa de a1umínio, plana e

polida, de dimensões 1060 mm x 567 mm x 12.5 mm. onde está feita uma

malha de furos passantes, com rosca de 1/4 de polegada WHIT

distribuidos em dois grupos. contendo 108 furos cada, num total de 9

colunas por 12 linhas. sendo 40 mm a distância entre dois furos

consecutivos. perfazendo um total de 216 furos. o que nos fornece

amobilidade desejada. Observa-se ainda uma região central de 320 mm x

567 mm na qual não há furos. isto porque esta região será ocupada pelo

criostato (Figura 3.1).

3.1.2. Suporte para o "Banco ótico"

a

no

forma

bancada

À base do aparelho, foram fixados 4 barras tiealumínio. no sentido

transversal. cujas dimensões são 100 mm x 19 mm x 24 mm para um par e
200 mm x 19 ~~ x 24 mm para as outras duas. Estas barras tem dupla

finalidade a saber:

1) servir de suporte ao aparelho.

2) Permitir um deslocamento no sentido transversal de

permitir ajustes na posição de todo o aparelho, sobre a

laborat6riç onde está instalado.

Para melhorar a mobilidade do suporte. recobriu-se a parte
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inferior destas barras com uma chapa de n~lon de 8 mm de espessura, com

a finalidade de reduzir o atrito entre estas e a superficie de outras 4

destas barras são

no laborat6rio de

peÇas, denominadas "patins" - (Figura

Ressaltemos que as dimensões não

devidas à geometria dos sistemas já

luminescência, dos quais faremos uso.

SSo quatro peÇas mecânicas em

finalidades:

3.2)

simétricas

existentes

a 1um! n io, com as seguintes

1) Estabelecer o contacto direto entre o aparelho e a

bancada de laboratório, a qual estão fixos.

2) Servir de guias para o deslocamento transversal do

aparelho.

3) Permitir, através dos parafusos H.6 encaixados em cada um dos

cantos desta peÇa, um nivelamento horizontal do aparelho,

possibilitando assim, correÇão nas distorÇões porventura encontradas no

nivelamento da bancada e de toda a base do aparelho.

Para obtermos um deslocamento paralelo das barras sobre os

encaixes, foi deixada uma folga mecAnica entre estes e os suportes da
-2

ordem de 10 mm.

3.1.3. Suporte para Espelhos

São peÇas mecânicas, compostas de 3 partes (Figura 3.3), cuja

finalidade é suportarem os componentes óticos do aparelho, no caso

espelhos. Observa-se na figura, uma parte constit~da de uma chapa

plana que pode ter a sua inclinação variada, com relação aos planos x~,

xz e ~z, através de parafusos micrométricos, sobre a qual foram

colados os,espelhos. Os graus de liberdade dados a esta parte do

suporte são essenciais ao alinhamento ótico do aparelho.

No projeto e construção destas peÇas tomou-se o cuidadc de

colocar o centro da parte móvel à mesma altura do centro da janela do

criostato (Espectromag / Oxford Instruments), no qual as amostras a

serem estudadas foram colocadas, facilitando desta forma o alinhamento

ótico do aparelho, isto explica a altura de 165 mm.
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3.1.4. Estrutura para Fixação das Chapas que fecham o aparelho

Foram constr~das em cantoneiras de alu~nio (Figura 3.4) e

fixadas à base do aparelho, através de parafusos M.3. Vários furo$

rosqueados, feitos ao longo destas peÇas são utilizados para aparafuzar

as chapas. Tomou-se o cuidade de colar tiras de borracha (15mm x

5mm)nas junçõe$ da placa com estes suportes, para evitar a entrada de

luz.

3.1.5. Hodulador

Entre os componentes mecânicos, foi o mais trabalhoso de se

construir, devido às caracteristicas exigidas, em especial a

estabilidade no eixo onde está presa a lâmina para modular a luz.

A peÇa tem a forma de um U, e apresenta um furo num dos lados,

cuja finalidade é o encaixe de um motor, em cujo eixo, encontra-se

presa uma polia de diâmetro externo ~e = 40mm, e diâmetro interno ~i =

35mm (Fig. 3.5).

O eixo do modulador, por sua vez, tem em uma de suas extremidades

um disco de alumínio, ~ = 20mm, com 4 furos rosqueados H(2 x 0,4) e na

outra uma polia com diâmetro externo ~e = 15mm e diâmetro interno ~i =

10 mm. A ligação entre as duas polias, é feita através de um pequeno

Oring (~ = 2 mm). Com estas dimensÕes, a relação entre a velocidade

angular do motor Wm e a velocidade angular do modulador Wc é Wc/Wm =

3,5. A razáo de tal escolha veremos posteriormente.

3.2. Componentes Óticos

3.2.1. Introdução

o espectrofotômetro construido utiliza, tanto nas colimaÇões

quanto na mudanÇa de direÇão do feixe luminoso, o principio da

reflexão, sendo seus componentes 6ticos espelhos planos e côncavos

(esféricos) .

Os espelhos foram obtidos através da evaporação de alum1nio com
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99,99Y. de pureza, com feixe eletrônico, sobre superfícies de vidro,

com planicidade da ordem de À/2, o que foi conseguido graças à

evaporadora Balzer, modelo BAK 600, da oficina de ótica deste

Instituto.

3.2.2. Caminho Ótico

Para melhorar a resolução ótica, utilizamos, além do sistema

especular, o método do duplo feixe: após penetrar no aparelho o feixe

luminoso percorre alternadamente dois caminhos óticos diferentes e

simétricos, um através do ar ou de uma amostra padrão e o outro

através da amostra a ser analisada.

Vemos (Figura 3.6) que após penetrar no aparelho o feixe

luminoso é desviado por refleXÕes sucessivas, e segue dois caminhos

simetricamente dispostos em relação à direÇão de propagação do feixe

incidente. O ângulo formado entre o feixe incidente e o feixe

refletido, é de n/2, o que simplifica a montagem e permite obter uma

melhor resolução.

3.2.3. Espelhos Planos

Conforme o esquema ( Figura 3.6 ), estes espelhos, num total de

cinco, têm a função de desviar o feixe luminoso sobre os espelhos

côncavos, apresentando dimensões variadas com planicidade da ordem de

À/2, e espessura de 4 mm, com exceÇão da pá do modulador cuja

planicidade é da ordem de À/4, e espessura 3mm, cuja forma e dimensão

são mostradas ( Figura 3.7 ).

3.2.4. Espelhos côncavos

Estes espelhos são utilizados para concentrar o feixe luminoso nas

porçõe~ ~p~ejadas, amostra, fotomultiplicadora, espelhos planos,

melhoramento a col imaÇão do feixe.

Conforme esquema ótico, se acompa~harmos o feixe luminoso,

proveniente da fonte, vemos que após penetrar no aparelho, este é
o A

desviado de forma a incidir sobre o i espelho cOncavo, cujo raio de

curvatura é Ri = 30cm, focalizando-o desta forma sobre o modulador,
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que o desvia para os espelhos côncavos C2 e C3, cujos raios de

curvatura são ambos iguais a R2 = R3 = 20cm, estes dois espelhos

fo:alizam o feixe sobre a amostra a ser estudada, localizada no

interior do criostato e sobre a amostra padrão. Finalmente após

sofrerem nova mudanÇa de direÇão em dois espelhos planos os dois feixes

são focalizados por 2 espelhos côncavos, um para cada feixe, com raios

de curvatura R4 = R5 = 100cm sobre a foto multiplicadora.Observemos

que os espelhos C1, C2, C3 e C4, possuem um diâmetro ~ = 50mm, o

que nos fornece os seguintes números f: fi = f/3, f2 = 13 = f/2, f4 =

f5 = f/10.

3.2.5. Divisor de Feixe

Para obtermos um duplo feixe existem várias alternativas, entre as

quais podemos citar:

a) incidir o feixe luminoso sobre um espelho 50~ obtendo um feixe

refratado e um refletido.

b) lncidir o feixe luminoso sobre a aresta de um prisma.

c) lncidir o feixe luminoso sobre a superfície de um espelho plano

capaz de girar em torno de um eixo, e recortado de forma semelhante à
pá de um modulador, cujo plano de rotação faz um ângulo n/2 com o plano

de um segundo espelho plano e fixo, colocado por trás do primeiro.

d) Outras construÇÕes poderiam ser imaginadas como por exemplo

uma pá de um modulador, espelhada fazendo um ângulo n/2 com a direÇão

do feixe incidente, de formas que o feixe luminoso ou será refletido ou

passará sem sofrer mudanÇa na sua direÇão.

Em nosso caso, as alternativas a e b foram descartadas de

imediato, pois como afirmamos no início o nosso aparelho tem natureza

especular, utilizando para desvios d~ feixe luminoso, superfícies

espelhadas, 100~ refletoras. No caso "a" a relação de intensidade de

cada feixe além de não ser igual, são também inferiores à intensidade

do feixe incidente. Caso escolhêssemos o método descrito em "b",

poderíamos obter 2 feixes de mesma intensidade. mas por outro lado a

potênc ia do fei.xe incident e deveria ser alta, aparecendo uma Iimitação



76

quant o à fonte.

Desta forma, sobram-nos as alternativas "e" e "d", c;uja escolha

foi feita em função da simetria do aparelho construí do. Assim, para

s~tisfazer nossos requisitos a escolha foi o método descrito em "c" - (

Figura a.6 ) , pois, neste caso, ambos os feixes sofrem uma reflewão,

tendo assim uma mesma perda de intensidade, se considerarmos espelhos

de mesma qualidade, além de sofrerem as mesmas mudanÇas de fase.

3.3. Componentes Elétricos e Eletrônicos

Como os componentes elétricos d~ aparelho utilizam voltagens

diferentes, tornou-se necessário a construção de dois transformadores,

um para alimentar o motor do modulador(220/28V, 30 Watts) e outro para

alimentar um pequeno circuito elétrico, (220/6V, 15 Watts).

O controle da frequência do modulador, descrito no item 3.1.5.,

quando funcionando, difere da frequência te6rica1. O motor utilizado

tem as seguintes especificaÇÕes: Marca S~nchron (USA), 28 V, corrente

alternada, 60 ciclos, 600 RPM, 7 Watts, CÓdigo: 31501 R - 59.74. Para

efeito de referência temporal entre o feixe que atravessa a amostra e o

feixe referencia, torna-se necessário conhecermos a forma de onda

gerada pelo movimento do modulador. O circuito acima referido (Figura

3.8), alimenta um fotodiodo Til, e uma pequena lâmpada Philips (3 V, 2

Watts, CC) dispostos frontalmente, sendo a atenuação do fotodiodo

interrompida durante o tempo em que a pá do modulador se interpÕe entre

os dois elementos. Afim de evitar entrada de luz e difusão da luz da

lâmpada, o pequeno sistema, foi colocado num suporte de acri 1ico

escuro, fechado, tendo apenas a abertura sufficiente para a lâmina do

modulador, no qual está colocado.

Utilizamos também este pequeno circuito para alimentar dois leds,

Para conectarmos os circuitos ao aparelho, u~ilizamos uma

de sete pinos, em cuja base, fixas ao painel, foram feitas as

'flll' no'; indic ..un riO I'.linl'l se (; ,I'!; ", ~ ; ., r Ô ri 11 lJ I "" t á ligado.
tomada

1igaÇÕes

1""" r A'a; a. •••qu.nc\.a. obt.i.da. conei.de••a.ndo rela.çõ.e ent.••• poli.o.e

a.copla.ment.o mot.or-pa. do modula.dor ._ a. fr.quênci.a.
••

do mot.or •• t.a.r

aubm.t.i.do a. nenhuma. ca.rga..n.et.a. e\.t.ua.çã.o t.a.l frequênci.a. 70 hz. D.vi.do

a. ba.i.xa. pot.ênci.a. do mot.o•• (7 Wa.t.t.e>a. f•••quênçi.u. uuLi.du.

foi. de 50 Hz.

o modula.dor
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com as devidas distribuíÇões ( Figura 3.8).

Pinos 1 e 2 - Correspondendo à alimentação do pequeno motor;

Pinos 3 e 4 - Correspondendo à alimentação do fotodiodo e da lâmpada

Pinos 5 - Correspondendo à alimentação do Til;

Pino 6 - Refer4ncia.

Assim um pequeno feixe de 6 fios paralelos, com 2m de comprimento,

aproximadamente, associados aos pinos da tomada, na ordem

pré-estabelecida, serviram de conecÇão entre o aparelho-base de tomada.

3.4. Alinhamento das PeÇas do Aparelho

3.4.1. Alinhamento Mecânico

Apesar de termos as posiÇões dos componentes do aparelho

pré-estabelecidas, conseguir alinhá-Ios na posição correta não foi tão

imediato. A primeira dificuldade encontrada foi colocar os espelhos
o

planos com um ângulo de 45 em relação ao feixe incidente, nesta etapa

fizemos uso de um esquadro de precisão, da oficina mecânica do

Instituto. A seguir fazer os feixes refletidos por estes incidirem

sobre os espelhos côncavos, cujas superfícies espelhadas, deviam fazer
o

um ~ngulo de 180 com os primeiros, e ainda obedecermos as distâncias

relativas previstas, pois a janela interna do criostato tem um

diâmetro de 5mm, e finalmente projetarmos os dois feixes sobre o mesmo

ponto, situado num plano paralelo a base do aparelho a uma altura

equivalente á da janela do criostato, a cerca de 1,5m além do aparelho,

posição da foto-multiplicadora.

Observemos que o projEto inicial não previa esta distância para a

foto-multiplicadora, mas foi alterado devido à utilização de altos

campos magnéticos que poderiam afetar a resposta desta.

3.4.2. Alinhamento Ótico

Terminado o alinhamento mecânico, obtivemos com certa precisão a
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posiçio dos componentes, em rel~ão aos lngulos e niveis ocupados por

estes. Re~tava êntretanto o alinhamento mais fino, cujo resultado, se

obtém oticamente. Nesta. fase utilizamos 3 tipos de feixe:

1) através de um pin-hole

2) através de um feixe laser (HeNe)

3) através de um monocromador, Baush & Lomb. e uma fonte

xen6nio, cujo feixe corresponderia àquele utilizado nas medidas

efetivas, descritas no próximo capitulo. Finalmente ap6s algum

trabalho e mudanÇa do esquema inicial, conseguimos colocar os dois

feixes onde desej~vamos.

Terminada esta etapa, as posiÇões relativas de cada peÇa estavam

determinadas, restando-nos fechar o aparelho e coloc~-lo no local

adequado, ou seja, sob o criostato, sobre a bancada do laboratório,

para o qual tinha sido projetado.

Assim, estava o aparelho terminado de construir, e pronto para ser

utilizado e testado.

3.5. Principio de funcionamento

Seja 10 a intensidade do feixe ao penetrar no sistema.

~ - intensidade luminosa detectada pela foto multiplicadora do feixe
emergente 1.

Iz - Intensidade luminosa detectada pela foto multiplicadora do feixe
emergente 2.

~ - Caminho ótico percorrido pelo feixe 1.
Lz - Caminho 6tico percorrido pelo feixe 2.

a~ - Constante de abSOrÇão 6tica do feixe 1.
az - Constante de abSOrÇão 6tica do feixe 2.

Temos então, a relação entre 2S int':f1S1dades10, It e 12 dadas
respectivamente por:

I=Ie-aLt o 1 1 (3.1)



1- -aL2- 10 e 2 2 (3.2)
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Como I = I(w), a curva de absorÇão obtida é uma função da

frequência da luz incidente.

Considerando também a perda da intensidade luminosa 10 devido

à reflexao, num duplo feixe este problema pode ser minimizado, desde

que façamos os dois feixes sofrerem o mesmo número refle~es em

superfi cies de mesma qualidade 6t ica, dai a importânc ia da simet ria

nestes aparelhos.

Em nosso aparelho, como pode ser visto ( Figura 3.6), o caminho

6tico 1 corresponde àquele seguido pelo feixe luminoso através do ar, e

o caminho 6tico 2, através da amostra (colocada no interior de um

criostato). Neste caso:

a=a
S

eU.

a

=a+a+a2
G2•c

L =

L
S

o.S

L =

L+L+L
2

0.2•c. (3.3.a)

(3.3.b)

(3.4.a)

(3.4.b)

onde o indice a refere-se ao ar, o indice s refere-se à amostra e o

indice c refere-se às janelas do criostato.

Desprezando o efeito do criostato, na redução da intensidade do

feixe, obtemos de (3.b) e (4.b):

a = a + a2 0.2 •

L = L + L2 0.2 •

(3.3.c)

(3.4.c)

Como nos interessa o efeito de absorÇão da amostra, servindo o

outro feixe como padrão de comparação de demais efeitos que possam

interferir nas medidas, faÇamos La1 = La2, o que é permitido devido

à simetria do sistema. Obtemos das equaÇÕes anteriores:
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a= a
t

0.1

a = a

+a
z

o.t •

L =

Lo.tt

L.

= L+L
o.S

•
(3.3.d)

(3.4.d)

Substituindo estes valores nas equÇÕes (3.1) e (3.2) obtemos:

I =i

=
a L
o.i o.i e

a L••

(3.5)

(3.ó)

dividindo (3.5) por (3.ó) temos:

a L- ..e (3.7)

Conhecendo a absorÇ~o ótica do feixe através do ar ou de uma

amostra padrão, podemos obter facilmente e com alta precisão,

informaÇões sobre o espectro de absorÇão ótica da amostra em estudo.

De (3.7) obtemos facilmente:

a• L• (3.8)

Lembrando que a constante Us é geralmente função da energia

incidente na amostra, e que Ls é a espessura da amostra, a equação

t3.8) estabelece a relação procurada entre a intensidade da onda

incidente em função da constante as de absorÇão nas diversas

frequências, uma vez que as = as(W)" o que nos p~rmite a obtenção de

espectros de absorÇão.

Devido à caracteristica refletora do aparelho construido, a região

espectral possível de ser utilizada é função da pelicula refletora, em
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nosso caso alu~nio, que reflete práticamente todo o infravermelho,

visÍ vel e ultravioleta (próximo). Podemos afirmar que poderíamos

utilizá-Io dentro de uma reigão de 15~0Ã a 25000Ã.Entretanto, algun's

fatores restringem a faixa espectral do apreIho construido entre os

quais podemos citar:

a)O tipo de quartzo utilizado nas janelas do criostato, cuja trans

parencia corresponde ao intervalo de comprimentos de onda (apreendido
o o

entre 1900A e 24000A

b)A rede de difraÇão utilizada, cuja faixa espectral está copreendida
o o

entre 1900A e 9100A

c)Qutro fator limitante, em certos casos, não relacionado à frequência

da radiação, mas à sua intensidade, é a potêcia do feixe luminoso

limitado pela fonte ,pela colimação conseguida e pela fenda de entrada

do aparelho.

d)Além destes fatores a própia montagem do aparelho carrega consigo um

êrro de instrumetação.

o
Assim para comprimentos de onda abaixo de 2400 A o aparelho não

mais pode ser utilizado, uma vez que nestas frequências o quartzo não

é transparente, ficando portanto o aparelho reduzido a uma região
o o

espectral de 1900 A até 24000 A.

das redes de

A resolução espectral deste sistema está

caracteristicas do monocromador Jarrel-Ash e

difraÇão disponiveis no laborat6rio.

3.6. DescriÇão dos Ensaios Experimantais

3.6.1. Amostras Estudadas

limitada pelas

Nos ensaios experimentais foram estudadas amostras d~ vidros de

fluoreto, tendo a seguinte composição (Y. em peso):

ZrF - 54Y."
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BaF2
- 351.

LaF -

71.I

AIF -

21.8

CrF.

-21.

A amostra vitrea foi produzida no laboratoire de Chimie Minérale

Université de Rennes e pela primeira vez foi estudada neste

Instituto.

Foram levantados vários espectros de absorÇ~o ótica da amostra,

utilizando o espectrofotômetro Car~, modelo 17, para diferentes

larguras de fenda e velocidades de varredura, assim como regiÕes

espectrais amplas, indo desde o infra-vermelho até o ultravioleta.

Com o aparelho construido, foram levantadas curvas de absorÇão

ótica da amostra de vidro, a várias temperaturas, desde hélio líquido

bombeado (1,5 K) a ambientes (300 K), ea campos magnéticos cuja

intensidade variou de 0 KG a 15 KG. Todos estes espectros apresentam

o efeito de antiressonância tipo Fano, descrito no capitulo 11.

As características fundamentais dos vidros de fluoreto dependem

de sua composiÇ~o e do íon dopante. Podemos destacar,

particularmente, os tipos denominados de ZBLA e HZB, conforme

composiÇ~o .

O vidro que estudamos caracteriza-se dentro desta classificação

como ZBLA (Zr, Ba, La, AI).'

O interesse pelos vidros fluoretos provém da possibilidade de,

quando dopados com metais pesados como Mn, Cr, sob formas dos íons

Mna+, Cra+, tornarem-se elementos úteis à construção de fibras óticas

para comunicação. Podem também ter uso em laser, uma vez que a

absorÇão no infra-vermelho, na região de absorÇão por multifonos,

ocorre em comprimentos de ondas maiores que 6~m [29J.

3.6.2. Preparação da Amostra de Vidro

o vidro encontrava -se na forma de um cilindro de cerca de 10cm de

comprimento e 1cm de diâmetro. Utilizando-se uma serra para corte de

vidro. serrou-se cerca de 5mm no comprimento do.

utilizando-se de parafina, soldou-se este pequeno

tarugo, em seguida

disco de vidro ao
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fundo do "copo" (Figura 3.10), introduzindo em seguida o copo no furo

da peÇa mostrada na figura, permitindo assim a lapidaÇão e posterior

polimento da amostra, passando gradualmente de lixa 100 a lixa 000, até

conseguirmos um bloquinho de 4mm x 6mm x 3mm, oticamente polido. A

amostra assim preparada, foi então levada ao espectrofotômetro

construido (Figura 3.11), a fim de obtermos os espectros desejados.
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CAPÍ TULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Estudo dos espectros obtidos

A observação dos espectros da amostra de vidro dopado com cromo,

obtidas com o aparelho construido e demais equipamentos (Figura 4.1),

assim como aquele obtido com o Car~ modelo 17 (Figura 4.2), revela-nos

uma nitida semelhança com outros espectros de absorÇão de amostras

dopadas com cromo C10,19,26,27J.Entre as características mais marcantes

dos espectros obtidos, pOdemos citar:

1) A grande semelhanÇa

espectrofotômetro construí do, e o

17, o que nos sugere, desde

construí do.

entre os espectros obtidos com o

obtido com o espectrofotômetro Car~

já, a confiabilidade do aparelho

largas

às
bandas finas,
a 4 a
E, Az - T. favorece

2) A presenÇa de 3 picos sendo 2 deles bem mais acentuados, ao

passo que o terceiro praticamente não aparece à temperatura ambiente.

Isto nos leva à suposição de ocorrência de linhas de zero-fonon e

multifonon, como descrevemos no capitulo 11. Estes picos estão

localizados em 6700Ã (14929,85cm-t), 6375Ã (15690,98cm-t) e 6075Ã-t
(16465,84cm ) para temperaturas baixas (1,5K e 75 K) e aproximadamente

• -i • -i •
em 6750 A (14819,26 cm ), 6425A (15568,87cm ) e 6175A (16199,19

-i
cm ) para temperatura ambiente (300K), que correspondem às transiÇõe~

"A 2" Z" " " 2" " " 22 - Tj,' Az - E , Az - Tz e Az - E , Az - Tz' Az- Ti'
Conforme podemos verificar, t:r.is transições estão em concordAncia

lI+
com os esquemas dos níveis de energia do íon Cr , para uma estrutura

octaédrica e admitindo íons simples C30,31J.

Destas transiÇÕes as "Aa - "Ta correspondem às bandas4 a 4 a
enquanto as transiÇões Aa - E e Aa - Ti estáo relacionadas

de forma que o conj unto de transições 4 Az - "Tz ' "Az

a antirressonância tipo Fano.
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o caso especial de vidros fluorzirconatos apresentados

2. da referência (27J fornece os seguintes valores para

das bandas de absorÇão do ion Cr3+:

na Tabela

as posições

4A .• ZE
-i: 15430cm

a

4 A .•

a -t
a

Ti:16210cm

4 A .•

4T
-i: 14970cm

a a

3) A aplicação de campo magnético não produziu mudanÇas

sensiveis nas formas das linhas e posiÇões dos picos de absorÇão. Isto

pode ser constatado para a temperatura de Hélio liquido (1.5K). para

campos magnéticos de 0 KG. 10 KG e 15 KG.

Observemos que em principio poderiamos chegar a campos magnéticos

da ordem de 50KG .entretanto isto não foi possível porque a 16KG o

motor do modulador travou.

4) Os espectros de absorÇão não mostraram

significativas em função das temperaturas estudadas.

diferenças

5) A presençã de um "dip" em todas as medidas efetuadas ••
ocorrendo sempre na mesma posição em relação à energia: 6500A (15389,23

-i
cm ). Ao contr~rio da maioria dos espectros de absorÇão, são os

··vales" e nl.o os picos que correspondem a pontos isoenerget icos.

6) A simetria apresentada pelo problema sugere a presenÇa da

antiressonAncia tipo Fano, dada a presenÇa das três sub-bandas com

larguras e formas diferentes (comparadas com a largura e forma da

banda) .

7) Pode-se ver que o "dip" não resulta de uma superposiÇão entre

duas bandas gaussianas deslocadas (modelo este ilu~trado na Figura

2.10 (23J), mas corresponde a um decréscimo real na absorÇão como

prevê o efeito de antirressonância tipo Fano, descrito na seÇão II.2.4.

8) Finalmente podemos notar. especialmente se

espectro obtido com o Car~-17 (onde varremos uma região

mais ampla).a alta transparência deste vidro à radiação

O mesmo fenômeno pode ser observado nos espectros

observarmos o

espect ra I bem

infravermelha.

obtidos com o



90

aparelho construido, independentemente da temperatura e dos campos

magnéticos aplicados na amostra.

4.2. Obtenção dos valores numéricos da absorbAncia

Para prosseguirmos o estudo dos espectros experimentais, de forma

numérica, tornou-se necessário obtermos um conjunto de pares

ordenados, "absorbAncia, comprimento de onda". Conforme descrevemos

anteriormente (Cap. 11), este conjunto de pares foi obtido para cada

um dos espectros, através da subtraçSo entre o espectro da amostra e a

Iinha de base.

Para os espectros obtidos com o aparelho constr~do, a absorbância•
foi medida para pontos equidistantes de 2SA.

No caso do espetro obtido com o Car~/modelo 17, os pontos foram
•

lidos a valores equidistantes de 20 A .
• •

Como a faixa espectral variou entre S100A e eS00A, os nossos

espectros continuos foram substituídos por um conjunto discreto de 136

pontos, enquanto a curva obtida com o Car~, foi substituída, neste

mesmo intervalo, por 170 pontos. Assim, transformamos os espetros

continuos, em conjuntos de pares discretos da forma:

Como ln (10/1) = f(~) então (4.1)

discreta da forma:

representa

(4.1>

uma

= (~ ) (4.2)

Como é costume em espectroscopia expressar a absorbAncia em função

da energia e não do comp~imento de onda, a relaÇSo (4.2) foi

substitui da por:

(4.3)

~
onde w é expresso em unidades de cm , e está ligado ao comprimento de
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"

onda
Àexpresso em A através da relação:

1

-1 = E(W) =
(4.4)E(em )

1,0003 x 108 À(A)

e velocidade c,

(4.4) ~ facilmente obtida a partlr dasA reI ação

abaixo:

Para uma onda eletromagn~tica de comprimento

temos:

re 1aÇÕes

[ = hc/À (4.5)

substituindo as constantes h e c obtém-se de (4.5)

E (ev) =
1, 24-

A. (/-lm)
(4.6)

Como
- ...

1~m = 10 cm temos 10 comprimentos de onda em 1 em.

Utilizando esta relação em (4.6) obtemos:

-1
[(cm ) =

1-
1,24

•
x 10 [(ev) = 8068E(ev) (4.7)

por outro lado temos:

1i
1 erg = 6,242 x 10 ev

Combinando (4.8) e (4.7) obtemos

(4.8)

1 erg
1~ -1

= 5,0361 x 10 cm (4.9)

de (4.9) e (4.7) tiramos a relação:

-11 cm =
1-

3
8,068 x 10

ev (4.10)

Combinando (47), (4.8), (49) e (4.10) temos.
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À(A)

8 -i
= 1,0003 x 10 em = 12398,364 ev

92

(4.11>

comprimentoque estabelece a relação procurada: dada
o ,

À(A), o nUmero de onda correspondente

designado por w, é dado por

uma

em

onda de

unidades de
-t

cm

-t
E(w) ;; E(em ) =

4.3. Modelo utilizado

1
-8 o

1,0003 x 10 À(A)

+8
10

o
À(A)

(4.i2)

Conforme ressaltamos na seÇão 4.1, os nossos espectros

assemelham-se bastante àqueles obtidos por Lempicki et aI [19J, o que

nos levou a estudá-Ios utilizando o mesmo modelo, constituido

essencialmente de 3 etapas:

1) Procurar um ajuste com dupla gaussiana, tendo em vista que

a curva de absorÇão aproxima-se de duas gaussianas simples, porém com

larguras diferentes para as sub-bandas localizadas à esquerda e à

direita, respectivamente, dos dois picos mais altos (Figuras 4.1 e

4.2).

2) A partir desta dupla gaussiana, teórica, e dos dados

experimentais, obtemos as curvas de anti-ressonância (Figuras 4.4)

definidas por:

R (w) = 1 + L p~"

z
q. + 2q.oS. - 1" " "

21 + .s."

(4.13)

obtidas a partir do

fundamental (discreto

equivalente à expressão

perfil da linha de absorÇão

na teoria de Fano), que por

da T. lida e M. Aegerter e18J:

do

sua

estado

vez é

I(w) =
n

Im F(w) +_1_
1T ro r 2 ]t q - : + 2q&oS + 1

(4.14)



·~:I \ \ \"'-.-/ ///""""'" '" 4'r: l;~(

.~

~ 3
,c:

2

1

L13

~
"]GlJ!U, 4.1 - E!illf'ctl-o d:! 1\bsorçiio de Vidro Dopado com Cl_31• Cl: 1.5K, n :; OKG.

C1: 771;, I. " rll:c. CIj: 'I' :; 3I.'(lI;, 1I := om. LB ::: Linhil1l' Unse (1.5)~, B ::: O·~~)

·)500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 Bono 8500 À.(~)
•

C2: 1,51: D :; 101,(;
\O
« .)



94

00001

OS6

006

00S5

2
..J
U

õ
u
O'ti

...•

...
O::...::l-o

l1l .p

05L ~....,
c ~
O :.;

.p
::..

'tl e
C 'ti.......:::>

OOL E ~...,
•.. ~
c.. ~:: ...c ti;
U o::

'Y

00S9 _

0008

00S8

r- OOOSI I ~ I I I I I II



ICC I DCtI-I I-' II.....
1-

4~ 4T

8~,5C

, ~ -+ 2

LllmR~*,4~ + 2E
~S,CC

, ,621SC 1 f \4~ + 4r1
SCIOO

~

.o
't\I~ 3~,5C U>

t+

~ ,~ 251 DD

"

12.5C
_J

CIDC

+~r W'I----..:r I-- I-1-.-..,. RI-í---,----
IICC.C

12CCC13[JCCIYCCC1500C16CCC"1 C O[JIBOCO19 [] [J [J E (em-I)

FIGURA 4. 3a - Espectro de Absorção da Amostra Estudada. T = 1, 5K, B = OKG

---- Dupla Gaussiana Teórica
++++ Pontos Experimentais

w
U1



FIGURA 4. 3b - Espectro de Absorção da Amostra Estudada. T = l, 5K, B = lOKG

---- Dupla Gaussiana Teórica
++++ Pontos Experimentais ~

CT\

190[J[J E(an-1)18001JI~[JOOISOOOISOOO

4
.••4A... -+ T2

-~ 4 2E

Linha R;y\ ~+

\,
IYOOO

.'--- I , 1., "" __ A L. r -- , •

13000

100,00

sr!,50r15.0C62,~0SOIOO

~
•2

I~ 3 rI. 50
t)lM

~ 25 I DO

12 I 50
[] I 00

1"' •..•--I

IIOCO

12000

~;
, r

, -j

j

. I
1

~j
'j

,j

-,

1



1 ....•.1 -- , J H ••~ .lr I r -.-,

4 4
Linha R.J. .J.~ T2

ISOCO E (an-l)IBcceI~[]DOISDDO

1 -.1, __ ,

-,.L~41\ 2rflt ,\lI:! -> E

\, 2
", .J.4~ + TI

+'+.

~

"\,
ISOCCIYOCC

100 I 00

8~,50~S,OOS2,SO50,00

~
2 3~, 50

"'I

lfa
U>

S 25.00

12,50
0,00

-r I,-'
IIOCO

1200C1300D

FIGURA 4.3c - Espectro de Absorção da Amostra Estudada. T = 77K, B = OKG

---- Dupla Gaussiana Teórica

++++ Pontos Experimentais \O
-.I



J L I I -1_,

ISODO E(cm-1)

-,--
IBODO

r-
I~DCOISOOOISOOOIYOOO

'--,. \ I'" ,O

1300C

100 100

8~,50rIS I 0062150SOlDO

~
.D-

3~,SO
,fi} t>~

~

25,00
..

12 I 50 0100

.,...1 ,1

IleoO

12000

FIGURA403dl - Espectro de Absorção da Amostra Estudada. T = 297K, B = OKG
---- Dupla Gaussiana Teórica

++++ Pontos Experimentais (PD4x RE42)
1.0
00



- Espectro de Absorção da Amostra Estudada. T = 297K, B = OKG

---- Dupla Gaussiana Teórica

++++ Pontos Experimentais (RD4x RE41) u:>
\Ç)

ISCDO E(an-1)IBCDO

J -

~,
+ffft~

I"O[][]

{4~ -. 2.r1

-+ 2E

ISOOO

• J --,

ISOCO

J~ ~__ J _~_~_~_L ... __~I ~_~ __ .. _

IYOOO

í-~-----I
13DCO12000

100 100

8~,50~5:DO62,5050,00

- ~.e.

I~ 3~150
t)l

~
~ 25,00•

12,50

O,CO

11000

FIGURA 4.3d2



..•.J .•..__ ..L. __ J .....I ti. _11 J\JJ~ f •.••• J J ...Â __ I ""'iI __

I ,- --
I~[JO[J 18000 190[][J E(an-1)

\/'T2 4l1:2+2E

~~

I .\>+~1J,I · ,\\,
~ \,

~

tff-...

ffll"ffl±.tf

,- ••.•••..••••••• - • -. 4. ..b.....1 r ti I ,
12000 13000 IYOOO 15000 16000

~5IDO

8~,50

lor] I 00

62,50

50100

~
.e

,Q

3~,50

r>

I-lo
~

25,00

12I 50O, [lO

11000

FH:URA 4. 3d3 - Espectro de Absorção da Amostra Estudada. T = 2 97R, B = OKG
---- Dupla Gaussiana Teórica

++++ Pontos Experimentais (RD4 x RE43)
;f-'o-o



190[J[J E(an-1)IBODDI~D[J[J

+4~ ..•.2Tl

ISODOISODOIYCOO13000

'--r or I 'I I I ~ -, I -...- -
12DOO

IDO,OO

8~,50~5IDO82.50SOlDO

~
.8.

I~

E~.50

t)t
~
~

25,00

12.50D,DD

11000

FIGURA 4.3c1 - Espectro de Absorção da Amostra Estudada, Obtido com o Cary/17.
T = 300K, B = OKG

---- Dup~a Gaussiana Teórica

++++ T ntcs Esperimentais (RDe1 x REC2)

•......a
t-'



/9D[][] E(an-1)/8000

2TI

.----_._,-
/~O(][]

T
2

.j. 4~ ..•. 2E

/SOOO

r-------y
ISOCCIYOOO

100 I 00

B~,50~S,DCS2150_ SOIOO

r::r:

.2
I~

3~150
t) ~

~ 25,00

12 150
0100

IIOCO

IcOOO13000

FIGURA 4.3.c2 - Espectro de Absorção da Amostra Estudada, Obtido com o Cary/17.
T = 300K, B = OKG

---- Dupla Gaussiana Teórica

++++ Pontos Esperimentais (RDE2 x REeI)

I-'aN



F(loII) = 2:
p

I <~~p I ~OO) 12

hw-E -!hr
"P

(4.15)

103

e

1-
ro

(4.16)

(4.17)

onde & e ro correspondem respectivamente ao deslocamento na energia, e

a largura das linhas zero-fonon de um centro, (no caso um átomo de Cr

dopante da amostra) devido à interação com os estados multifonons de

um outro centro. Na teoria proposta por U. Fano, o primeiro destes

centros corresponde ao conjunto de estadosdiscretos ~ enquanto o outron
centro corresponde ao continuo ~ da interação entre eles resulta o

estado~, o que dá origem à forma de linha de absorÇão definida por

(4.14).

Um tratamento semelhante é dado por M. D. Sturge and

Gurgehein C 10 J:

z
q -2~q-1

1 + ~z

Em qualquer uma destas formulaçOes

H. J.

(4.18)

~ = &. ="

v - liIIri.

y (4.19)

q = ___ ••..<•••s_· W_a_> _

n < s • I HJ c >< c I P I a >

(4.20)

(4.21)

o ~ue dev~riamos es~erar, da acordo com o ~odgl0 proposto por ~ano.
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3) Finalmente, a partir da curva R(w), obtida pela razão entre

os dados experimentais e a dupla gaussiana.teórica, obtivemos as curvas

de antirressonância para os dois est~dos bem definidos do Cromo, zE e

2Tt definidos para W~t =-14793 cm-t e Wrz = 15660 cm-t (Figura 4.4).

O que está em bom acordo com os valores citados em C19j.

4.4. Metodologia Empregada

o cálculo das funÇões especificadas acima passou por duas etapas

distintas. Na primeira delas, fizemos uso do programa Ress Linefit

gerad, que encontrava-se inicialmente num computador Burroughs 1.700

da UFMG, onde estava sendo utilizado pelo grupo de ressonância

magnética do Departamento de Fisica daquela InstituiÇão, a seguir

implementamos o programa no CPD da UFV, num computador IBM/370, onde

pr~ticamente foi feito o trabalho de ajuste da dupla gaussiana. Algumas

vezes o mesmo programa foi utilizado no computador Vax do IFQSC onde

encontra-se implementado.

Este programa utiliza dois arquivos de dados: no primeiro deles

devemos introduzir os parâmetros a serem ajustados, além d@ informarmos

o tipo de ajuste desejado. O segundo arquivo de dados é constituído

pelos pares (x,~) experimentais. Dispomos no programa de 4ajustes

fundamentais: gaussiana, lorentziana, derivada de gaussiana e derivada

de lorentziana. O progrma permite o ajuste simultâneo de vários

espectros, .subdivididos em seus subespectros, numa combinação linear

das 4 funÇÕes básicas, de formas que um grande n~mero de curvas pOde

ser ajustado com au~lio deste programa. desde que tomemos os devidos

cuidados no preenchimento do arquivo de parâmetros. Além desta

característica o programa apresenta, entre outras: dupla precisão;

saídas para plotter, impressora e video; uma subrotina peSOi

informaÇões sobre o número de interaÇÕes a !lierem ut i1izadas; saidas

gr~ fica e numérica. A subrot ina de cá.1cu1o ut i1iza o método de

Minquart, melhorado, de formas a contornar os problemas derivados do~

números complexos.

Contudo os nossos espectros, conforme Toi evidenciado. apresentam

uma singularidade bem acent uada em t orno do ..dip" . o que traz

complicaÇões computacionais ao ajuste pretendido.

Lembrando-nos da expressão para uma gaussiana:
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onde

z
I ( w) = A exp (-b ( w-Wm ) )

A = amp} itude

b = meia largura

Wm = número de onda (energia) no ponto de m'ximo

(4.22)
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Se introduzirmos as condiÇões de contorno apropriadas:

W~Wm"b=bt

W(Wm.b=b2

(4.23a)

(4.23b)

obtemos a dupla gaussiana, que resulta não da soma de duas

gaussianas, mas da eq. (4.22), quando sobre esta são impostas as

condições (4.23), ou seja uma gaussiana de amplitude A, centrada no

ponto W = Wm, tendo os seus "ramos" em relaÇl.o ao ponto de _Kimo W

= Wm, larguras diferentes e forma semelhante àquela apresentada

pelas curvas eKPerimentais.

Desta forma os nossos ajustes foram feitos tomando-se isoladamente

os "ramos direito e esquerdo" das curvas eKPerimentais, obtendo assim

os parâmetros desejados Am, Wm, b1 e b2. conforme Tabela IV-I.

A segunda etapa do trabalho consistiu na construçl.o da dupla

gaussiana, no c~lculo da funÇl.o R(W) e das curvas de antirressonância.

Isto ~Kigiu a elaboração de um programa. em pascal, rodado em micro,

devido à resoluÇl.o gr~fica da impressora, pois no computador IBM do

CPD/UFV nl.o dispomos de um plotter. Este programa, utilizando os

parAmetros de ajuste obtidos com aUKilio do programa Ress/Linefit

Geral, permitiu-nos o traÇado das funÇões desejadas (Figuras 4.3 e
4.4) .

Conforme podemos verificar. ambos os espectros, obtidos com

oCar~-17 e o aparelho construido, fornecem os mesmos valores para as

antirressonâncias ocorridas, qU~ correspondem às transiÇões 2E e 2Tt do-t -t
Cromo com os valores de W = 14.785 cm e W = 15.662 cm

permitindo-nos concluir que o aparelho construido é confi~vel e que o

objetivo do trabalho foi atingido, uma vez que o Car~-17 pode ser

tomado como "espectrofotômetro padrão".
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A utili2açio do modelo Fano mostrou-se de grande valia para

e~plicar satisfatoriamente as assimetrias apresentadas pelas curvas

e~perimentais, permitindo-nos obter ~s frequências de antiressonância

do ion cromo no vidro de fluoreto estudado.
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TABELA 4.1 - Síntese dos Resultados Obtidos através do ajuste das Curvas Experimentais com o

Programa Ress-linefit Geral

abs.: RD - Ramo Direito; RE - Ramo Esquerdo; O índice refere-se a cada curva experimental. Con
dições de medida:, Curva 1 - T = 1,5K; B = O KG;, Curva 2 - T = 1,5 Ki B = 10 RG - Curva 3
T = 771<;B = O 1<G;Curva 4 - T = 300 K; B = 01<G; Curva do Cary (RDC e REC) - T = 300 Ri
B = O KG.

Curva I ..,~_:::r7'"'I.•.•..,.,..• ~ w .•. w:

I In~~:~~ ---X!(an-1)-1-Yi(U.A'--T- ;ff(an-1)I I N9 rle
,----" yf (U.f-) .Pontos

RD1

15192,71554,2087,568115691',O81,017783,115,031.
REI

15194, I,1227,4786,093413381,918,014819,381,030

.RD2
15187,71576,8182,003815752,876,017783,113,530

RE2

15186,21109,6181,003613337,311,014958,877,534

•
35RD3 1509Q,61577,;2583,6914:,15568,979,017942,612,0

RE3

15099,61174,0483,083813249,015,014874,380,534

RD4

14917,21961,3889,236715629,780,018354,116,039

RE41

14921,91286,1985,276211768,20,014985,885,074

RE42

14918,81291.,0284,789612088,20,514710,384,060

RE43

14919,61292,6784,85r612865,615,015156,181,048

RDC1

14682,52128,5296,295315019,588,517862,527,554

RDC2

14796,02024,8694,802315019,588,517735,828;052

RECl

14794,71449,8293,823211658,54,514929,891,095

REC2

14681,71327,1195,153912566,618,014929,891,064

I-'
I-'U1

! .



116

CAPí TULO V - CONCLUsOES

Ao final deste trabalho podemos listar as seguintes conclusÕes:

o espectrofotômetro construido, mostrou-se um instrumento

confiável e preciso, tendo em vista as comparaç6es realizadas entre os

espectros obtidos com este, e os conseguidos com o espectrofotômetro

Car~-17.

- A amostra estudada (de vidro dopado com cromo), apresentou uma

antiressonância do tipo Fano.

- As análises numéricas realizadas permitiram, através

de uma dupla gaussiana, a determinação numérica dos

significativos do modelo de Fano.

do ajuste

parâmetros

- A precisão obtida nos ajustes, com relação ao centro das duplas

gaussianas, foi da ordem de 1/15000. Com relação à intensidade a

precisão foi de 1/80.

- Uma análise detalhada dos dados permitiu verificar que o centro

das duplas gaussianas desloca-se para a esquerda (energias mais baixas)

para temperaturas acima de 77K. Para temperaturas desta ordem e

inferiores, tal deslocamento não ocorreu.

- A largura de bandas das gaussianas é função da temperatura,

aumentando com o aumento desta.

- Alguns picos de antirressonância são decrescentes em função do

aumento de temperat~~ra, chegando a desaparecerem para temperaturas

ambientes.

3+
- A amostra de vidro dopado ~om Cr (ZBLA) tem coeficiente de

abSOrÇão nulo na região do infravermelho. ou seja, tem comportamneto de..
transparência nesta região espectral, o que o torna ótimo candidato à
produção de LASER e fibras óticas, de forma similar ao HBL [29J.

rSERV1ÇO DE SIBLIOTECA E INFORMAÇÃO _ IfaSC ~
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- A presenÇa do cromo confere a este vidro a cor verde e dá

origem às transiÇões ocorridas a altas temperaturas (ambiente) e baixas

temperaturas ( He e Na lIquidas), responsáveis pelo efeito Fano.

- Não foram detetados efeitos magnéticos na amostra.
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