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RESUMO

acredit.amos

N6s observamos o

Induzi da por Luz ti ent.re

dopado com cromo. o que

processo

C +8o r
de

e o
tlTransf'erência

Gd +8 no crist.al
ser a primeira

de Energia

de GdAlO 3
observação

clara da ocorrência desse processo em s6lidos. Também obt.ivemos os

1uminescênci a e exci tação dos cristai s de

e medimos os t.empos de decaiment.o da

GdAlO: Cr +3. As mont.agens experiment.aisa
obt.enç~o dos espect.ros de t.ransf'erência de

1umi nescênci a e exci t.aç~o bem como a mont.agemenergia induzida.

espectros de absorção.
+3GdAlO e GdAlO: Cr

8 3
exci t.aç~o do Gd +3 no

ut.ilizadas para a

para medida do t.empo de vida dos est.ados excit.ados f'oram

desenvolvidas por n6s.



ABSTRACT

We have observed the "Light Induced Energy Transfer" process

between Cr+3 and Gd+3 in the GdAIO crystal doped with cromium,.,

believed to be the first clear observation of the occurrence of

this process in solids.
We have also obtained the absorption, luminescence and

excitation spectra oí" the GdAIO and GdAIO: Cr+3 crystals as well
., 3 +

as the decay ti me oí" exci tati on of the Gd+3 i n the GdAlO: Cr .,.a

The experimental apparatus used to obtain the 1umi nescence ,

excitation and induced energy transí"er spectra and the one used

to measure the decay time of the excited states have been

developed by uso



I. INTRODUÇÃO

Int.eraçeles ent.re 10ns ou moI écul as em s6l idos podem dar

origem a processos de transições eletrOnicas tais como absorção

cooperativa. emissão cooperativa ou mecanismos de trans~erência de

energia não radiativa [1-4J.

Um sist.ema geralment.e ut.ilizado para o est.udo de

trans~erência de energia não radiativa em s6lidos é um crist.al ou

vidro com dois componentes oticamente ativos. geralmente 10ns de

terras raras ou de metais de transição. sendo um chamado de doador

Ctambém chamado de sensi bi1izador) e o outro de acei t.ador Cou

ativador), O doador, quando excit.ado trans~ere sua energia para o

acei t.ador. devido ao pot.encial de int.eraçl:o ent.re ambos. Esse

pot.encial de interação pode ser in~erido de medidas do t.empo de

decaimento da luminescência do doador na presença do aceitador e

na sua ausência [5,6J.

Os processos de trans~erência d& energia t.êm sido objeto de

int.ensa investigaçl:o recentement.e [1,3J, o que t.em possibilitado

o desenvolvimento de materiais mais e~icientes para lasers [7J. o

aumento da sensibilidade de contadores quânticos de in~ravermelho

CIRQC) [8J e a const.ruçl:o de diodos emissores de luz CLEO'S:>

sint.onizávej,s em cor na regi 1:0 do visivel at.ravés do processo de

conversl:o ascendent.e a part.ir da radiaçl:o in~ravermelha de lasers

semicondut.ores [9J. Também a aplicaçl:o desses processos no

desenvolviment.o de células solares mais e~icient.es t.em sido

invest.i~da [10J.

O objet.ivo principal dest.e t.rabalho é est.udar um mecanismo

de t.ransf'erência de energia nl:o radiat.iva ent.re ions em s6lidos

di~erent.e dos já observados experiment.alment.e. os quais serl:o

1



discu~idos nó capi~ulo 11. No processo em es~udo. que chamaremos

de "Trans:ferência de Energia Induzida por Luz" (mIL). os es~ados

exci~ados dos dois ions envolvidos são bem di:feren~es sendo a

energia do es~ado exci~ado do 10n doador (A) bem menor do que a do

es~ado exci~ado do 10n acei~ador (B). Es~ando inicialmen~e o 10n

doador no est..adoexci t..adoe o aceI t..adorno est..ado:fundament..ala

~rans:ferência de energia de A para para B se dá simul~aneamen~e à

absorção de um :f6~on cuja energia é igual à di:ferença en~re a

ener gia do est..adoexci ~ado do acei ~ador e a ener gia cedi da pelo

doador. Esse processo es~á esquema~izado na :figura 1.1.

a)

•

----b

o

b)

-----0

• b

----o
A

•
B

o •
A

o -----0
B

Fig. 1.1 Esquema do processo de t.ransferência de energia

induzida por luz~ do 10n A para o ion B. a) O

sist.ema est.á "preparado"~ com o ion A no est.ado

excit.ado. b) Sit.uação do sist.ema ap6s a

t.ransferência de energia~ em que o ion A est.á no

est.ado fundament.al e o 10n B no est.ado exci tado.

Um processo semelhan~e a esse mas envolvendo á~omos e

chamado de "Colisões Induzidas por Laser" :foi previs~o

independen~emen~e por Gudzenko e Yakovlenko em lQ72 [22] e por

Lido •••••e Harris [23] e observado experimen~alment..e pela primeira

vez em 1976 por Harris et- alo [24] em um gás de Ca e sr.



No caso de ions em sólidos n~o ~emos in~ormaç~o de que esse

processo ~enha sido observado de maneira clara. embora ~enha sido

previs~o ~eoricamen~e por Altarelli e De~er [26 e 27] já em 1970.

o sis~ema que escolhemos para esse es~udo ~oi o cris~al de

aI uminato de gadolinio CGdAlO) dopado com cromo. com o objetivoa
+3 +3

de ob~ermos a t.rans~eréncia induzida do Cr para o Gd . Essa

+3
escolha foi ~ei~a em ~unç~o de o es~ado metaes~ável do Cr

+3
possuir um ~empo de vida longo C..13 ms) e ~odos os 10ns Cr

+.
es~arem proximos a 10ns Gd .

Com o obje~ivo de 8i~uarmos o problema den~ro do con~ext.o

dos processos de t.rans~erência de energia e ~ornecer elemen~os

para a discuss~o de alguns resul~ados rela~ados nos próximos

cap1t.ulos. fazemos no capi~ulo II uma revisão dos principais

processos de t.rans~erência de energia observados e do que já ~oi

~ei~o com relaç~o ao proceso de TEIL.

No caP1~ulo III ~ra~amos da ~eoria do processo .de TEIL em

sólidos de uma maneira geral e consideramos o caso espec1~ico do

sis~ema de nivais do GelA!O: Cr+a .•
Para ~ermos as in~ormaçeses necessárias para realizarmos o

experimen~o de TEIL nesse cris~al ~ivemos que ~azer uma série de

medidas espec~rosc6picas. ob~endo os espec~ros de absorção.

lundnescência e exci~ação. que s~o mos~rados e discutidos no

capi~ulo V. onde ~ambém ~azemos um resumo dos ~rabalhos de

espec~roscopia 6~ica desse cris~al. encon~rados na li~era~ura.

mais impor~an~es para es~e ~rabalho. Para podermos in~erpre~ar os
•

resul~ados ob~idos ~azemos no capi~ulo IV uma revis~o dos

element.osnecessários.

Como os experimen~os descri~os nos capi~ulos POs~eriores ~êm

vários componen~es em comum ~azemos uma descrição dos mesmos no

capi~ulo VI.

3



Nos cap1t.ulos VII e VIII descrevemos os sist.émas

experiment.ais que monlamos para as lenlalivas de delecção do

processo de TEIL por absorç~o ut.ilizando lasers de corant.e pulsado

e cont.1nuo, respect.ivament.e. Com o sist.ema em que ut.ilizamos o

laser pulsado obt.ivemos indicios de est.ar ocorrendo o processo.

No capilulo IX moslramos os result.ados obt.idos das medidas

do t.empo de decaiment.o de excit.aç~o no ult.raviolet.a. quando

excit.amos nas linhas do Gd+9 e ~ora delas. e ~azemos uma descriç~o

da mont.agem ut.ilizada.

No cap1t.ulo X descrevemos a mont.agem experiment.al ut.ilizada

para a observaç~o do e~eit.o de TEIL e discut.imos o result.ado. que

most.ra de maneira bast.ant.eclara a ocorrência do e~eit.o.

No cap1~ulo XI ~azemos um resumo dos principais result.ados e

conclusões.

4
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lI. PROCESSOS DE TRANSFEReNCIA DE ENERGIA NÃO RADIATIVA

11.1 Introdução

Com a finalidade de si'luar melhor o problema em estudo e

no GdAlO:
3processos de t.ransferência de energia observados

fornecer subsidios para a discussão, em capítulos post.eriores, dos

Cr ~3

faremos nest.e capit.ulo uma bl~eve revisão dos principais processos

de t.ransferênci a de energi a (e out.ros processos cooperat.ivos)

observados ent.re ions em s61idos. A seguir, faremos um resumo do

processo de colis~es induzidas por laser observado em gases, que é

análogo ao processo que invest.igamos, e finalment.e discut.iremos o

que já foi realizado com relação ao processo de transferência de

energia induzida por luz em sólidos.

11.2 Processos de Transferência de Energia em Sólidos

Os principais processos de t.ransferência de energia não

radiat.iva e out.ros processos cooperat.ivos ent.re ions observados em

sólidos são •...epresent.ados na figura 2:.1 através de diagramas que

serão discut.idos a seguIr.

Os t.rês primeiros diagramas represent.am os mecanismos de

transferência de energia mais comunent.e observados e já conhecidos

há algum t.~mpo, nos quais há conversão d~scendenle de energia.

No processo de retaxação cruzaàa (t.ambém chamado de

"self-quenching"), l~epresent.ado na figura 2.1a, o ion doador

quando excit.ado t.l~ansfere part.e de sua, energia para o íon

aceilador que, est.ando inic~alment.e no est.ado fundament.al, faz a

5
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Fig. 2.1 Diagramas dos processos observados~ que ocorrem ,devido à
interação entre os 10ns. a) Relaxação Cruzada; b) Sensibilização

da Fluorescência quando B decai radiativamente e "Quenching" da

Fluorescência quando B decai não radiativamente; c) Migração de

Energia; d) Adição de F6tons por Transferência de Energia CAPTE);

e) Excitação Cooperativa; f) Absorção Cooperativa; g)

Luminescência Cooperativa e h) Luminescência Raman.
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~ransiç~o para um es~ado in~ermediário.

O diagrama 2.1b represen~a tanto o processo de sensibilizaç~o da

jtv.orescência quanto o de Uqv.enchin.6uda tv.m.in.escência.sendo que

o primeiro se dá quando a absorç~o pelo doador resul~a na emiss~o

de radiaç~o pelo acei~ador e o segundo ocorre quando o ion

acei~ador decai n~o radia~ivamen~e. fazendo assim com que haja

diminuiç~o da fluorescência.

Quando a concentraç~o de ions dopantes

ma~erial. a energia de um ion exci~ado pode ser

é grande em um

~ransferida n~o

radia~ivamen~e para ou~ro ion idên~ico e assim sucessivamen~e. o

que faz com que a energia possa migrar den~ro do ma~erial a~é

a~ingir um cen~ro de decaimen~o Cimpurezas. defei~os. e~c.). Esse

processo. chamado de m.i6raç~o de 9ner6ia. es~á represen~ado no

diagrama 2.1c.

Os processos de relaxaç~o cruzada e de migraç~o de energia

s~o os principais responsáveis pela diminuiç~o da eficiência

quân~ica da luminescência Craz~o entre o número de f6tons emitidos

e o número de ions exci~ados) quando se aumen~a a concen~raç~o de

ions o~icament.e at.ivos. fenÔmeno esse chamado de "qv.enchin.6otpor

concentraç~o.

em que ocorre convers~o ascenden~e

Mais recen~emente

~ransferência de energia

foram observados processos de

de

energia. o que permite a exci~aç~o de ions para niveis de energia

superiores à energia dos f6~ons de exci~aç~o.

Em 1960 Auzel [11.12] e Ovsyakin e Feofilov (13)

observaram. independen~emen~e. o processo de t.ransferência de

energia sucessiva de doadores excit.ados para um ion aceit.ador.

processo esse que Auzel denominou de "Adiç~o de f6tons por

transferênci.a de ener6i.a" CAP1E). Nesse processo. que est.á

represen~ado nO diagrama 2.1d. ~em-se inicialment.e dois ions do

7



.
~ipo A no es~ado exci~ado ~ e o ion,B no es~ado fundamen~al. com a

~ransferência da energia de um dos ions A para o ion B es~e úl~imo

faz a'~ransiç~o para o nível b' e com a ~ransferência de energia

do segundo ion A o es~ado final do sis~ema consis~e do ion B no

es~ado b" e os íons A no es~ado fundamen~al. Esse processo

mostrou-se bastante eficiente na obtenção da segunda transição.

Ou~ro processo semelhan~e ao de APTE foi observado em 1967

por Es~erowi~z e~. aI [14J, no qual s6 um ion do ~ipo A par~icipa

sendo o nival b' do ion B populado dire~amen~e por absorç~o de

radiaç~o e a ~ransiç~o de b' para b', fei~a a~ravés da

~ransferência de energia do ion A para o ion B.

Na figura 2.1e es~á represen~ado o processo de exci taç~o

coop9rativa (ou s6'nsibili2aç~O cooperativo. da. h.un.inescên.cia.:> em

que dois ions ~ransferem simul~aneamen~e as suas energias para o

ion acei~ador fazendo com que es'le úl 'limo faça a ~ransiç~o do

est.adofundament.al para um est.ado em que a energia é o dobro da

energia de cada um dos ions A exci~ados. Esse processo foi

observado pel a primeira vez em 1969 por Livanova e'l a!. [15J em

crist.aisde CaF e SrF dopados com Yb+3 (que a'lua como doador) e2 2
+3Tb (acei~ador).

Os processos de absorção coopera'liva e de Iuminescência

coopera~iva, esquema'lizados nas figuras 2.1f e 2.1g,

i" respect.ivamen~e, embora n~o sejam processos de t.ransferência de

energia no sen'lido em que est.amos u'li1izando aqui s~o processos

coopera~ivos que como os demais aqui ci~ados s6 ocorrem devido à

in'leraç~oen~re.os ions. A absorção cooperativa foi observada pela

primeira vez por Varsanyi e Dieke [16J devido aos ions de Pr+3 em

um cris~al de PrCl . O processo de l.-uminescên.cia cooperat iva foi9

observado em 1970 por Nakazawa e Shionoya [17J em YbPO .•
No processo de l.-uminescên.cia Raman, represen~ado na figura

a



2.lh, o íon A excitado transfere parte de sua energia para o íon B

que faz a transição do estado fundamental para o estado Q sendo a

diferença de enrgia Ea- Eb compensada pela enussão de um fóton com

essa energla. Esse processo foi observado pela prlmeir2t. vez,

i ndependent.ement.e. por van der Zi e1 !:? Van Ui t.ert. (18) e por

Feofilove Trofimov (19).

Os processos de transferência de energia podem ocorrer'

também de maneira não ressonante envolvendo a absorção ou emissão

de fonons.

Os processos discutidos ant.eriormente permitem entender uma

série de outros processos mais complicados que podemos int.erpretar

como combinações dos primeiros, como é o caso da conversão

ascendent.e envol vendo três 10ns exci tados observado por Lee

et alo em 1984 (20) e por Lezama et aI. (21) em 1985.

II.3 Colisões Inelásticas Induzidas por Laser

Um processo semelhante ao de Transferência de

Induzida por Luz e denominado de Colisões lnetásticas

Enereia

Induzi das

colabor.adores éeHarris

por Laser foi observado em gases. Esse processo foi previ st.o por'

Gudzenko e Yakovlenko em 1972 (22) e por Harris e Lidow em 1974

(23) e observado experimentalmente pela primeira vez em 1976 por

Har ri s et aI. [24 J .

O efeito observado por

esquematizado de maneira simplificada na figura 2.2 abaixo.

'Nesse processo. a energia fornecida ao àtomo A por um laser

de bombeio é armazenada no est.ado ª- (ver figura 2.2a) e quando os

2 át.omos se aproximam uma colisão vlrtua1 ocorre devido à

intaração entre os 2 átomos CquP pode ser do tipo dipolo-dipolo,
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dipolo-quadrupolo. int.eraç~o de t.roca. et.c.) [24J. O procésso é

complet.ado pela absorç~o de um f6ton de frequência w sendo o

result.ado final most.rado na figura 2.2b onde o átomo A se encont.ra

a)

• a

----b

nw

b)

-----a

• b

-----0
A

•
B

'o •
A

o -----0
B

Figura 2.2 Esquema simplificado do processo de colis~o

inelástica induzida por laser.

no est.ado ~undament.al e o át.omo B no est.ado excit.ado e.
Os result.ados desse experiment.o s~o analisados e comparados

com um modelo t.eórico em um t.rabalho de Harris e Whit.e [25J.

Esse experiment.o ~oi realizado com át.omos de Ca e Sr e pode

ser descrit.o pela equação:

1 Z 1 Z 1
SI'" C5s 5p PA) + Ca C4s So,) + hw C4Q77 .l) -+ Sr C5s So,) +

ou at.ravés do diagrama de niveis de energia da ~igura 2.3

10



o

4976,8 A

5s5plp

5s2

Sr Ca

4s4p lp

Figt.D"'a 2.3 Diagrama de ni veis de energia do processo de

colis~o induzida por laser observado por Harris et

aI. [2.&.).

A r adi aç~o de compri ment.o de onda de 4617 Â do 1aser de

bombeamen~o~az com que o á~omode SI'" ~aça a ~ransiç~o do es~ado
1~undamen~al para o nível 8s 8p P. Quando um á~omode Sr exci~ado1

e um á~omo de Ca no es~ado ~undament.al se aproxi mamocorre uma

colis~o vir~ual devido à in~eraç~o di~o-dipolo. sendo o processo

complet.ado pela absorção de um ~6~on de 4976.8 Â de compriment.o de

onda. do laser de t.rans~erência. o que produz um át.omo de Ca no

es~ado exci ~ado < 4p2 .iSo) e um á~omo de SI'" no es~ado ~undamen~al

A ~1uorescênci a em 8813 A. e. consequen~emen~e• a seç~o de

11



choque para a colisão induzi da, é medida em função da frequência

do laser de transferência.

Esse resultado experimental está mostrado na figura 2.4 onde

a. origem da. 1'requência 1'oi t.omada como sendo a di1'erença das

1'requências correspondentes às energias dos est.ados iniciais dos

átomos infinitamente separados C~ = 4976,8 AJ.R = 00

Fig. 2.4 Secção de choque para a colisão induzida em função

do compriment.o de onda do laser de t.ransferência

(24] •

11.4 O Processo de Transferência de Energia Induzida por Luz

em Sólidos

o processo de TEIL em mat.erial sólido, que discut.imos

rapidament.e na int.roduç~o 9 que discut.iremos com mais det.~lhes no

capit.ulo III 1'oi propost.o e t.rat.adot.eoricament.e pela primeira vez

por Alt.arelli e Dext.er [26-27).
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A seguir. discu~iremos rapidamen~e os ~raba1hos encon~rados

na 1i~erat-ura• em que si:o re1a~ados ind1cios de es~ar sendo

de~ec~ado o processo de TEIL.

Bilak e~ alo [28] sugeriram esse mecanismo para explicar um

. +3
aumen~o rápido da fluorescênc~a verde do Tb quando um ion doador

Yb+3 é exci~ado com radiaçi:o de 1.06 ~m. No en~an~o. como afirma

Wrigh~ [2]. em uma discussl:osobre esse processo. "o experimen~o

ni:ofoi planejado para verificar o mecanismo e não pode ser ~omado

como evidência experimen~al para o processo".

No ar~igo em que van der Ziel e Van Ui~er~ [29] rela~am a

observação da absorção e emissão coopera~ivas. envolvendo os 10ns

+3 +3
Cr e Eu do EuAlO :

9
+3

Cr • para energias correspoden~es à soma

2 +3 7 +3
das energias dos es~ados E do Cr e F. do Eu • eles rela~am

energia" •

~ambém a observação de uma "fraca absorção na diferença de

que a~ribulram ao processo em que o 10n Cr+3 es~4

inicialmen~e noes~adof"undamen~al·Aeo10nEu+aes~àemum
2

exei~ado
·F Cos

•
sl:o:es~ado ~ermieamen~epopuladoes~ados Ft t

-1 z-3SS cm
-1

e x-471
-1

enquan~o queno es~adofinaly-2S0 em • cm ~

lon

Cr+8es~áes~adoexci~ado2ECR 13707.5
-t

Ro no emcmeem1 2

13744 e o Eu +3 re~ornou ao es~ado fundamen~al Eles

afirmam ainda que "a absorção ocorre aproximadamen~e na

dif"erençade energia en~re os ions individuais" mas não informam a

posição dessas linhas e nem mos~ram o espec~ro. sendo mos~rado

apenas o espec~ro de absorç~o rela~ivo ao processo de absorç;E:o

coopera~iva. Na discuss~o sobre o processo de TEIL. a que nos

referimos a pouco. Wrig~h [2] não ci~a esse ~rabalho. embora o

ci~e em ou~ra par~e do mesmo ar~igo em que discu~e ou~ros

processos.

Morsink e Wiersma [30] e Morsink e~ aI. [31] rela~am um

experimen~o realizado em um cris~al de naf'~aleno e pen~aceno em

13



que at.ribu1 ram o resul t.ado à t.ransf erênci a de ener gia • induzi da

pelo laser. do pent.aceno para o naft.aleno.

Os níveis de energia envolvidos são most.rados na figura 2.

)I-Traftlt.r.

v - Bomb.am.nto

Pentaceno

FI uor •• cencia

Noftaleno

Fig. 2. 5 Esquema de ni veis de energia do crist.a1 de
-sna1't.a1eno em pent.acenol' onde â- 1"-887 cm [30] •

Nesse experiment.o o crist.al foi excit.ado. colinearment.e. por

2 1aser s de cor ant.e• bombeados por um 1aser de nit.rogêni o. Um

laser de corant.e bombeia o nível S do pent.aceno enquant.o o out.ro1

é sint.onizado na frequência que corresponde à diferença â de

energia. O espect.ro foi obt.ido at.ravés da det.ecç~o da em.iss~o do

naft.aleno em função da frequência do segundo laser Cna figo 2.5

denot.ado por Esse espect.ro é most.rado na part.e

superior da figo 2.6 onde t.a~ém se vê. em linha t.racejada. a

curva de densidade de est.ados ~alculada por Hong et. alo [32J e.
na part.e inferior dessa figura é most.rado o espect.ro de absorç~o.

No nosso ent.ender. como o espect.ro obt.ido n~o coincide com o

espect.ro de absorção Cver discussão sobre a forma de linha do

espect.ro de TE1L na seç~o 111 ..2.1.) seria necessário a obt.enç~o

do espect.ro de exci~aç~o do est.ado

comparaç~o.

14
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~I~
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UJ

010
~
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IUJ ~
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UJ
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~
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UJc
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li: o 11:0 'ia••. (cnrl) -

Fig.2.6. Parte superior: intensidade do sinal obtido em ~unção

da ~requência do laser. Parte i~erior: espectro de

absorção do estado S do na~taleno [31].1
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I I L TEORI A DO PROCESSO DE TRANSFERê:NCI A DE ENERGI A I NDUZI DA

POR LUZ EM SóLIDOS.

111.1 Introdução

o objet.ivo dast.e capit.ulo é fornecer os element.os

fundament.ais que possi bi1i t.em um mel hor ent.endiment.o do processo

de TEIL e que forneçam subsidios para o planejament.o de

experiment.os e para a análise dos result.ados. Trat.aremos

inicialmente o problema de uma maneira geral [27]. obtendo as

expressões para os parâmet.ros de int.eresse. t.ais como os element.os

de mat.riz do Hamilt.oniano de radiação entre os estados inicial e

final, a seção de choque de absorção e o coeficient.e de absorção

para esse processo. A seguir t.rat.aremos desse processo no GdAlO :3

Cr+3, considerando o sist.ema de níveis envolvido.

111.2 Teoria Geral

111.2.1 Descrição do Sistema e Cálculo dos Elementos de Matriz

Consideremos o nosso sist.ema const.it.uido por um meio

homogêneo que cont.ém ions de impureza do t.ipo A, com aut.ofunções

Ia.> e energias E • e do t.ipo B, com aut.ofunções I~> e energias E~Q. ,..,

sendo as energias medidas a part.ir do est.ado fundament.al. de

energia zero. Assim representamos um estado genérico do sistema

por la~) e o estado fundamental por 10 o>.

Para t.rat.armoso processo de TEIL de uma maneira mais geral

vamos cons~derar o caso represent.ado na figura 3.1, em que o ion A

t.ransfere part.e de sua energia para o ion B, indo do est.ado Ia>

16



para o estado Ia'). ao mesmo tempo em que um f6ton de energia nw =2

Eb- C E - E -.) " absor vido fazendo com que o i on B vá do estado 10>a a

para o estado Ib).

a ) j I b)b) •Ib)

ta)

• nW2
Ia)

I ai)

101)•
10>

•\0) 10) 10)
A

B AB

Figura 3.1 Processo de lransferência de energia induzida por

luz. a) Eslado inicial e b) Eslado final, após a

lranst'erência de energia e absorç~o de t.DII t'6lon

Assim. o estado inicial do sistema n~o perturbado é laO> e o

estado final é la'b>.

Considerando agora a interaç~o entre os 10ns A e B através

do Hamiltoniano de interac;:~o Hi lemos uma correlac;:~o enlre eles

que pode ser expressa como uma mistura de configurac;:~es que. pela

t.eoria de perturbaç~o de primeira ordem. nos dá para o estado

inicial a seguinte express~o:

VIi = laO> + E E
f3'140

~C( 131 Hi I a o>

E - E - Ea C( 13

IC( 13> C3.1)

e. para o estado final:
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~f = Ia' b) + E E
~a' ~b

<a ~I Hil a' b) Ia ~),

Ea'- Ea + Eb- E~

(3.2)

sendo a ~rasição do es~ado inicial para o es~ado final realizada

a~ravés da per~urbação do campo de radiação de frequência 00 cujo2

Hamil~oniano é d~scri~o por:

(3.3)

onde ~.f é o campo elé~rico efe~i vo que i nduz a ~ransição e ~A e

RB s~o as somas sobre as coordenadas ele~rOnicas dos ions A e B.

respec~ivamen~e. Esse Hamil~aniano pode ser escri~o en~~o como

HR = HR(A) + HR (B) (3.4)

Vamos agora calcular os elemen~os de ma~riz de HR en~re os

es~ados inicial e final. Nesse cálculo desprezamos os ~ermos de

per~urbaç~o em segunda ordem porque sempre exis~ir~o os ~ermos de

primeira ordem.

Os elemen~os de· ma~riz en~re os primeiros ~ermos das

expressESes C3.1) e C3.2), <a·bIHRlaO>. se anular~o porque HR é
uma soma de operadores de um elé~ron e, por~an~o. não permi~e que

os dois ions façam a ~ransição. simul~aneamen~e. Somen~e os ~er~~s

cruzados e1")~reC3.1) e C3. 2) con~ribuirão para os elemen~os de

ma~riz de HR. ASsim:

= E < a' IHRCA)Ia> < ab IH i. IaO>

~a.a' E -E - E
a. a b

+ E <bIHRCB)I~><a'~IHi.laO>

~O,b E -E • -Eaa a f'J

C3.5)

+ E
~a' .a

<a•b IH i. I010>< a IHRCA)10>

E •-E +Eba Ol

+ E
~b.O
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o primeiro termo aparece da seleção de ~=b na somat6ria de

~. (3.1) e acopla o es~ado ~undamen~al a ~odos os es~ados~

intermediários I~>t o que é seguido pela transiç~o radiativa em A

de Ia> para Ia'>.

o segundo ~ermo surge da seleç~o de a = a' na somat6ria em

lp.~ que acopla o estado ~undamen~al a todos os estados

intermediários la'~ e ent~o ocorre a transiç~o radiativa em B de

113> para 1b>.

o terceiro ~ermo é obtido ~azendo 13 = O na somat6ria de lp~

(3.2) que acopla o es~ado ~inal la'b> a ~odos os es~ados

in~ermediários laO> sendo a ~ransiç~o radia~iva ~ei~a em A de Ia>

para Ia>.

No quar~o termo ~emos a = a na soma~6ria de lptto que acopla

o est.ado ~inal Ia'b> aos es~ados in~ermediários Ia{3> sendo a

transição radiativa ~eita em B de 10) para I~.

111.2.2 Seç~o de Choque de Absorç~o

Vamos calcular agora a seç~o de choque de absorç~o, para o

processo de TEI L. CT (E ), onde E = hw é a energia de um ~6~on da222

radiaç~o que induz a ~rans~erência.

A seç~o de choque de absorç~o pode ser escrit.acomo

o<v) = 0'0 se v) (3.6)

onde SCv) é a

~al maneira que

~unç~o ~orma
Q)

foSCv)dV = 1

de linha de absorç~o normalizada de

e 0'0 é a seç~o de choque de absorç~o

19
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integrada para todas as frequéncias.

co

C10 = f o o( v) dv (3.7)

Da referência. [44) t..emosque, para a t..ransição de dipolo

elét..rico.

co

f 2 2 ;t;t. 2 2o o(v)dv = 4" e w I<f Ik:A+J<B I~> I [E.r /Ec] ~ C3. S)

3hc n

onde Eef/Ec é a razão enlre o campo elétrico efetivo sobre o íon e

o campo elét..ricono meio e n é o indice de refração do meio. Como

geralment..e nCE )2 e E.r/Ec são da ordem da unidade podemos

escrever, para o nosSo caso, que

4"2e2V2 l<fl~A+RBli> 12

3~

C3.9)

onde V2 é a frequância correspondent..e à diferença de enprgia ent..re

o estado inicial e final do sistema.

Dessa maneira a expressão para a seção de choque do processo

de TEIL fica:

O'TA(V ) = 4"2e2V2 I<f I~A+~B li> 12 $Cv )2 ---- 2
3hc

(3.10)

onde utilizamos o subscrito TA para indicar que se trata da seção

de choque para o caso da absorção acompanhada de t..ransferência de

energi a.

Em t..ermos da energia do fót..on da radiação do feixe de

t..ransferência..E = hv • a.expressão fica:2 2
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O"I'A( E ) = 4nzezEzz -----

3hc

(3.11)

ond9 agora. SCE ),z a f'unç;{o f'orma linha d9 absorç;{o,

normalizada de ~al modo que

SCE )dE = 1z z
(3.12)

A funç~o SCE ) depende ~an~o das propriedades do 10n A comoz

do ion B e pode ser expressa. como uma in~egra.l de convolução da

f'unção f'orma de linha. de emissão de A. S:~Q', e da. f'unção f'orma de

linha d9 absorção de B, S::~: ambas normal izadas, is~o é,

~~~. (E + E) dE,z (3.13)

o que expressa a conservaç~o de energia no processo t.ot.al de

~ransf'er6ncia de 9nergia mais absorção.

Como exemplo de análise da f'orma de linha consideremos o

caso em que a curva de emissão de A seja uma f'unção delt.a. sendo a

energia dos f6~ons emi~idos igual a

de (3.13) que

SCE ) = ~~~. (E + E ).2 2 j,

E = E -E
j, a. a.' Nesse caso ~emos.

(3.14)

is~o é, SCE ) ~erá a mesma f'orma d9 s::g. só qU9 será "deslocada emz

energia d9 um valor E = E -Ej, a. a.'

Como o coeficien~e de absorção, a(E) , é dado pelo produ~o

de seção de choque pela concen~ração de cen~ros a~ivos ~emos que
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•
= N O"I'Ã (E ).2

(3.16)

•
onde aqui N é a densi dade de par es que podem cont.ribui r par a a

absorção.

*
Para calcularmos N devemos primeirament.e considerar o

*
número de ions B que int.eragem com cada ion A excit.ado (A). Como

1<IH~I>lz t.em uma depend6ncia com a separaç~o r ent.re os íons do

t.ipo r-n (com n = 6 para int.eraç~o dipolo-dipolo. n = 8 para

int.eração dipolo-quadrupolo. et.c.) ou do t.ipo e-cr (para int.eraç~o

de t.roca). podemos considerar soment.e a int.eração ent.re os

primeiros vizinhos. Assim. N* será dado pelo produt.o da densidade

de ions A exci t.ados•
*

NA. pel a probabi 1i dade de que um ion B no

est.ado l'undament.al est.eja na localização mais próxima possível.

Essa probabilidade é dada por
+

NB.nc:/N • onde NB é a densidade de

ions B. nc o número de coordenação

apropriados que B pode ocupar. Assim:

+e N a densi dada de sit.ios

N~ =
*

NÃ.NB.nc

N+

(3.17)

Assim. substituindo C3.11) e C3.17) em C3.16) temos:

SCE)z (3.18)

Out.ro parâmet.ro que pode ser import.ant.ena análise de alguns

casos é o coeficiente de absorção inte8rado. MTA. que é dado pela

express~o

MTA = f aTA (E )dE •z z
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de onde temos que

z z
MTA = 4n e E2

3bc
1<1' I~A+~B Ii > IZ N: Na

N+

nc (3.20)

III.2.3 Densi dade de íons Doadores Exci tados

Neste ponto já se torna necessário tratarmos o sistema e a

manei ra de se exci lar os 10ns doador es de uma manei ra mai s

especi1'ica. Consideraremos somente o caso de excitaç~o radiativa e

nesta seç~o trataremos apenas do caso em que a excitaç~o de A para

o est.ado ~ lá f'eit.a di ret.ament.e a part.ir do est.ado f'undamental.

deixando para abordar o caso em que essa excitaç~o é f'eita

indiretamente. através do processo de relaxação. na seção 111.3

onde trataremos especi f'icament.e do sistema GelA! O: Cr+a.3

Consideremos o sistema de 2 níveis mostrado na 1'igura 3.2.

a

WN~ WN:

o

Figura 3.2 Sist.ema de 2 niveis int.eragindo com a radiaç~o

elet.romagnét.ica de energia E~.
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Nessa figura •
o *

NA e NA s~o as densi dades de át..omosA nos

est..adosfundament..al e excit..ado.respect..ivament..e.W a probabilidade

de t.ransi ç~o induzi da por uni dade de t.empo e ,T a O t.empo de

decaiment..oespont..âneodo nível ª.
Como o número t..ot..alde íons A. nos 2 est..ados. é const..ante

temos que:

o *
NA + NA = NA (3.21)

Como a
. *

taxa de var~aç~o de NA com o t..empo é igual à

diferença entre a taxa de absorç~o (W N~) e as ~axas de emiss~o
* *

(tanto a espont..ânea. NA/T~. como a estimulada W NA). t..emos

* o *
= -W(NA-NA) - NA

Ta
(3.22)

Como no est..adoestacionário dN:/dt..= O temos. subst..ituindo

em (3.22) o valor de N~ obtido de (3.21). que:

NAW

(2W + i/Ta)
(3.23)

Como W está relacionado com a seç~o de choque de absorç~o

do ion. O'~. com a intensidade li e a frequência 00 1 do feixe de

bombaamento através da rel"aç~o

w = O'~( (01) I 1(x) • (3.24)

onde a dependência de li com x (posiç~o no crist..al com relaç~o à

superficie em que o feixe incide no mesmo) é dada por l1(x) =
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-ax
10 e • a _expressão C3.23) fica:

O'CLChw1)11(x)

211Cx) O'CLChw) + nw /TCL1 1 ]
(3.26)

o número ~o~al de á~omos A exci~ados. por unidade de

superfície do feixe de bombeamen~o.
*

!NA. é obt.ido in~egr ando a

express~o (3.25) em x desde x = O a~é x = d. onde d é a espessura

da amos~ra. is~o é:

'*
NA (x) dx

de onde ob~emos que

(3.26)

2a1 2I1Co) + hw /TCL1 ]
(3.2,7)

A condição experiment.al mais favorável para ob~ermos a

~ransferência de energia induzida por luz é ob~ida escolhendo-se a

densidade NA e o comprimen~o da amos~ra que maximizem ~: dado por

(3.27). além do
'*

que NA. logicamen~e. aumen~a com o aumen~o da

in~ensidade do feixe de bombeamen~o 11.

Dependendo das condi çeses exper iment.ais poc,;amos t.er cer t.as

si~uaçeses limi~es. que consideraremos a seguir:

a) Se a in~ensidade do feixe de bombeamet')~o 11 for

sufi ci en~emen~e aI~a par a ocor rer sa~uração a~ravés da amos~r a.

-cud
is~o é. 211Co)O'CLe »nw /TCL. podemos desprezar o ~ermo nw /TCL1 1
t.ant.ono numerador como no denominador de (3.27) e t.eremos:
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e. da mesma maneira. de (3.26) teremos que

(3.28)

C3.2Q)

b) Na sit.uaç:ro opost.a à ant.erior. ist.o é. se

hw /TCL1 » 211(0)0'0.. podemos desprezar o t.ermo em 11(x) no

denominador de (3.25) e ~eremos:

hw1

e de (3.27) t.emos que

(3.30)

2cu

211(0) 0'0. To./hw1 + 1
-~d

211(0) 0'0. To. e /hw + 11 ]
(3.31)

de onde expandindo o logarit.mo em série de Taylor e considerando

apenas o primeiro t.ermo t.emos:

* -cud!NA ::ll: NA 11(0) 0'0. To. (1 - e )
Q h(.r,)1 1

C3.32)

Ainda nes~e caso. se o coe:ficient.e de absor ç~o ot 1 e a

espessura da amos~ra :forem t.ais que ot d «1 ~emos:1
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e *
[NA,d C3.33)

válida para hoo /T~ » 211Co) a~1 e a d « 11

111.3 Aplicaç~o da Teoria do Processo de TEIL ao GdAl031 Cr+3

Aplicaremos aqui a ~eoria desenvolvida na seç~o an~erior ao

caso do GdAlOa dopado com Cr+a, ~azendo as necessárias adap~aç~es

111.3.1 Descriç~o Geral do Sistema e do Processo de TEIL

os i ons envolvidos dire~amen~e no+a
No caso do GdAlOa: Cr

+a
processo s~o o Cr (que a~ua como doador) e o Gd+a (acei~ador) .

Na ~igura 3.3 ilustramos através de diagramas de níveis de energia

o processo de TEIL nesse sistema, onde mos~ramos somente os níveis

de energia envolvidos no processo.
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a) b)

~4T2

•

Figura 3.3 Processo de TEIL no GdAl03: Cr+3• a) Preparação
do sis~ema: o 10n Cr+a é exci~ado para a banda 4T • de2
onde decai não radiativamen~e para o nível me~aes~ável

2E • b) Es~ado final do sistema após a ~ransferência de

energia e absorção do fóton de frequéncia v •
2

III •.3.2 Análise das ModificaçBes Necessárias na Teoria

Geral para Aplicação ao GdAl03' Cr+3

A principal diferença ent.re o sist.ema analisado na seção

ant.erior e o sist.ema GdAl03:
+a

Cr se dá com relação ao processo de

excl.t..açãodo 10n doador vist~o que nest.e últ.imo o Cr +a (doador)

apresent.a 3 níveis de energia. Assim as expressões para o element.o

de mat..riz(3.5), para a seção de choque OTA(E ) (3.11) e forma de2

linha (3.13) cont.inuam válidas para est.e caso.

Com relação à densidade de pares que cont.ribuirão para o*
processo de TEIL. N • t.emos agora que
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onde.

* *
N =- NA.nc

como em (3.17).

(3.34)

nc é o número de coordenaç~o 9 a.

*
densi dade de 10ns doador es exci t.ados. A expr ess~o par a N fica

assi m simpl ificada por que aqui t.odas as posi çe5es possí vei s de

+a +a
ser em ocup~das pelos 10ns B (Gd ) est.~o ocupadas vist.o que o Gd

faz parte da rede cristalina.

A diferença ent.re os 2 sist.emas se faz sent.ir na densidade

*
de íons excit.ados NA em funç~o da int.ensidade do feixe de

bombeament.o. li. que calcularemos a seguir.

111.3.3. Densidade de tons Doadores Excitados

Na figura a seguir mostramos o diagrama dos níveis de

energia do Cr+a envolvidos no processo. onde denominamos de ~o o

nível 4A (fundament.al). a~ a banda int.ermediária 4T e a o nívelz =- z -
z

met.aest.ável E

o
001 NA

Figura 3.4 Diagrama dos níveis de energia do Cr+a envolvidos

no processo de TEIL
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*
Vamos agora calcular a densidade de átomos no estado ~. NA.

Como a r91axaç~o do estado ~ i. par a o estado ê. é mui to

rápi da • compar ada com o tempo de vida deste· último. To.. e o

decaimento direto de ~i para ~o é desprez1vel podemos considerar

que o número de 10ns no estado ~~ é praticamente nulo e. assim:

e

o *
= NA + NA (3.36)

(3.36)

dt
Ta.

onde Woi. é a taxa de transiç~o do estado ~undamental para o estado

ai. que é dada por

Woi. = O<hW1) Il (X)
hw1

(3.37)

De (3.36)
(3.36) resulta em

temos que = que. subst.it.uido em

[Woi. + l/TO.]
(3.38)

Como no regime est.acionário d~:/dt. = O t.emos que

*
NA·= NA Woi.

Woi + l/Ta.
(3.39)

de onde. ut.ilizando a express~o (3.37). obt.emos

*
NA(x) = NA O<hWl) Il(x)

O<hw ) Il(x) + hw /Ta.1 1
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e o número de átomos A excitados. por unidade de superfície do

~eixe de bombeamento.

d •
= JoN4 (:x) dx f'ica

[- I ~(O) o< flw~) + hW~/TC1
-cud

I ~Co) o< hw) e + flw /TC1t ~ ]
C3.41)

111.3.4 RestmlO dos Principais Result.ados da Aplicaçi:o da
Teoria de TElL ao GdAlOa Cr+3a

A expressi:o para a seçi:o de choque de absorção para a TEIL

nest.e caso é a mesma de C3.11):

0"1'4 CE ) ~ 4n2e2 I <~ 1~4 + ~B li> 12 SCE )2 --- 2
3hc

onde SCE) é a ~unçi:o ~orma de linha dada por (3.13):2

sg~~' CE + E) dEz

o coe~iciente de absorçi:o é dado por

OlT4 CE )2
*

= N 0"1'4 CE )2

e o coef'icient.e de absorção int.egrado em energia é
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z Z fIl' ;l ;l. Z *MTA = 4n e ez I<~IKA + KBI~> I N

3tu:

sendo que nessas duas úl~imas expressees N* é a densidade de pares

que podem con~ribuir para o proces~o e que é dado por

*
NA ne

onde ne é o número de coordenaç~o e N: é a densidade de doadores

(Cr+3) exci~ados que por sua vez é dada por

*
NA (x) = NA 11.(x)/1.

1+I1Cx)/1s

onde I~= f1w /oCf1w ) Ta
1. t.

é a in~ensidade de sa~uraç~o.

(3.42)

(3.43)

E. ~inalmen~e. o número de i ons doadores exci~ados • por

unidade de área do ~eixe de bombeamen~o. é dado por

*
!NA = NA

a
1.

ln [ 11(0)/ I SI + 1
-aid(11(0)/1.) e + 1
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IV. O ALUMINATO DE GAOOUNIO E O ALUMINATO DE GAOOUNIO DOPADO

COM CROMO.

IV.1 A Estrutura Cristalina do GdAlOs

A es~ru~ura cris~alina do alumina~o de gadolinio é do ~ipo

perovslci~a. Essa es~rut.ura ocorr.e para cert.as subst.âncias cujas

fórmulas são do ~ipo ABX • onde A e B são cá~ions. sendo o raio des
A maior que o de B. e X é um anion. Na sua forma ideal a estrut.ura

perovskit.aapresent.ao cát.ionA no cent.rode um cubo. os cát.ionsB

nos vér~ices e os ânions X nos pon~os int.ermediários das 12

ares~as [33]. como é mos~rado na figo 4.1a. Os anions X mais

próximos de um de~erminado cá~ion B cons~i~uem os vér~ices de um

oc~aedro formado ao redor desse cá~ion. como mos~rado na figo

4.1b. Assim podemos considerar ~ambém o modelo no qual a unidade

es~ru~ural básica é formada pelos oc~aedros. 1igados pelos

vér~ices. em ~orno do cá~ion A (fig. 4.1c). Na figura 4.1d

mos~ramos o modelo do cris~al formado pela just.aposição das

unidades da figo 4.1c.

Mui~os cris~ais. con~udo. apresen~am uma es~ru~ura perovski~a

dis~orcida. devido à relação en~re os raios iÓnicos dos ions A e

B. Essa dis~orção é mais facilmen~e en~endida se considerarmos

inicialmen~e a cálula uni~ária ideal como sendo o arranjo dos

oc~aedros da figura 4.1c. Quando os cá~ions A e B ~ém raios mui~o

diferent.es.os oct.aedros.cujos eixos são alinhados na perovskit.a

ideal. podem inclinar-se e t.orcer.diminuindo a·simet.riaem t.orno

de A. Esse é o caso do GdAlOque discu~iremos a seguir. Geller ea

colaboradores [34-36] es~udaram a es~ru~ura cris~alográfica de

uma série de alumina~os de ~erras raras concluindo que os

aluminat.osde ions ~rivalent.esde Gd. Sm e Eu s~o isoes~ru~urais
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a b

c
, I\ I

1\I \

Fig. 4.1 a) Célula undtária da estrutura perovskita ideal.

b) Representação do octaedro formado pelos anions X

em torno de um cátion B.

c) Célula undtária representada pelos octaedros de

anions X em volta do cation B e d) Representação do

cristal através da justaposição das células

representadas na figura c).

ref. [33].
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per tencem ao grupo espaci a1

16
ao GdFeO • que pertence ao grupo espaci a1 O - Pbnm e que possui9 2h

quatro unidades perovskitas distorcidas por célula cristalográfica

enquanto os a1uminatos de ions triva1entes de Nd. Pr e La

D!5 - R3m com duas f'6rmu1as unitá.rias
3d

por célula unitária.

Como o GelAlo tem estr utura crist.ali na mui t.o semel hante aoa

do GelFeO e este último f'oi estudado mais intensivamente [36-36]9

discutiremos primeiramente a estrutura do GdFeO e a seguir9

dar emos os par âmetr os do GelAlO .9

A f'i g. 4.2 mostra a célula unitária ortorrOmbica do GdFeO;9

nessa figura também é mostrada a pseudo-célu1a perovskita.

b

f

c-

Fig. 4.2 Célula unitária ort.orrOmbica do GdFeO •9

Os circulos maiores, com riscos, represent.am os

oxi gêni os que est.ã:onas 4 posi çeses equi vaI ent.es e

os demais circulos maiores represent.am os

oxigênios que esUlo nas 8 posiçE5es

equi vaI ent.es. Figura reproduzida da ref'. [36]
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Com a final i dade de visual i zar mos a est.rut.ura per ovsk i t.a
dist.orcida vamos analisar a projeção ort.ogonal da célula

ort.orr6mbica no plano (001).

Na figo 4.3a são most.radas as projeções ort.ogonais de 2

células ort.orr6mbicas vizinhas no plano (001).

( o)

J

0:0

( b )

O=Gd 1'-\ : FeI I......

~@0P1 =- ---- 4'
* __ O.OS *

il e:1c§) i(~- O.OS

- ,I I
O.OS A - 4' I

·1 <w'1

• I
I I

C@Z::-W-- t~
( c)

Fig. 4. 3. a) Projeção - ort.ogonal no plano (001) de 2- células

uni t.árias vizinhas, GdFeO.
a b) Projeção no plano (001) da quart.a

part.e da cél ul a uni t.ár ia do GdFeO, rodada de 45° com reI ação à3

a), most.rando a "pseudo-célula perovskit.a". c) A quart.a parte da

célula unit.ária exat.ament.e abaixo da figo

projet.ada. Figura obt.ida da ref. [36J
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o
A partir da Fig. 4.3a. rodando-a de 46 e tomando a quarta

parte da célula unitária obtemos a fíg: 4.36 que mostra a pseudo-

célula perovskita distorcida. A figo 4.3c mostra a quarta parte

da célula unitária exatamente abaixo da figo 4.3a. similarmente

pr oj et.ada.

Assi m é poss1 vel ver na fi g. 4. 3b a pseudo cél ula

perovskita distorcida onde os oxigênios ocupam os centros das

faces. os gadolinios os vértices e o ferro o centro do cubo.

o arranjo dos oc't.aedros de oxigênio nesses compos't.os. vist.o

ao longo do eixo b. é mos't.rado na figo 4.4

Fig. 4.4 Vista em perspecti va, ao longo do eixo b, dos
oct.aedros de oxigênio dist.orcidos do GdFeOa• Os oxigênios est.a:o
localizados nos vértices dos octaedros dist.orcidos que, por sua

vez, são ligados entre si pelos vértices [36].

Para o GelAlOa a si 't.uação é i dên't.ica à do GelFeO.a
com o

.aluminio substit.uindo o ferro.

As posi çC5es dos 10ns na cél ul a or't.orrOmbica do GelAlO •a
à

t.emperat.ura de 1.6 k [37J. são dadas na t.abela 4.1.
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GdAl 01011

X

-0.0170.50.0775-0.3226

y

0.034250.00.51250.290

Z

0.250.00.250.030

Tabela 4.1. Coordenadas dos i 00$ do GdAI Os [37] ~ na

célula ortorrômbica.

No GelAlO a di st.orç~o é menora do que no GelFeO.
3

As

const.ant.es de rede do GelAlO e as
a

dimense5es da pseudo-célula

perovskit.a s~o dadas. respect.ivament.e. nas t.abelas 4.2 e 4.3.

]
açA)

5.Z47 J

b(A)
5.304

c(A)
7.447 [

Tab. 4.2 Parâmetros de rede do GdAIO [37].a

a(- c) (A)
-3.731

I bC 1.) I /3< o)3.724 . QO.6 [
Tab. 4.3 DimeO$e5es da pseudo- célula perovskita distorcida

do GdAlO [37].3

Da t.abela 4.3 vemos que a dist.orç~o da célula perovskit.a do

GdAlO é pequena. e em vários t.rabalhos é considerado comoa

perfeit.a. O que é represent.ado na figo 4.5
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@ GADOL(NIO

o OXIGENIO

• ALUMíNIO OU
CROMO

Fig. 4.5 Âproximaç~o da pseudo-célula perovski~a do GdAlO9
por uma célula perovski~a ideal.

No caso em que o GdAlO é dopado com cromo o Cr +3 subst.it.ui9

pre1'erenciaIment.e o Al +9.

IV.2 Propriedades Magné~icas e 6~icas (38)

Os t.rabalhos de Blazey e Rohrer [39] e Cashion et. a!. [40]

i ndi car am que o GdAl O so1're uma t.ransi ç~o de l'ase magnét.ica àa

3.9K apresent.ando comport.ament.o ant.i1'erromagnét.icoem t.emperat.uras

inf'eriores a esse valor.

Embora os primeiros t.rabalhos sobre o comport.ament.o

magnét.ico desse crist.al indicassem que o alinOament.o magnét.ico se

dá na direção do eixo crist.alográ1'ico ort.orrômbico b. t.rabalhos

mais recent.es [41-42]. nos quais 1'oram 1'eit.as medidas de

suscept.ibilidade magnet.oelét.rica. demonst.raram que o eixo de

alinhament.o é o eixo a.
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o GdAlO é um crist.al biaxial com os indices de refração9

(43) iguais a:

ng = 2.161. nm = 2.004 e np = 1.991

IV.3 Teoria do Campo Cris~alino [44-46]

No estudo dos niveis de energia de um ion em um cristal

devemos levar em con~a a in~luência que cada ele~ron so~re de sua

vizinhança. No caso de cris~ais iOnicos. em que os elet.rons ocupam

orbit.ais que são alt.ament.elocalizados em t.orno dos "caroços" dos

íons. devemos levar em con~a ~an~o a repuls~o dos ele~rons

per~encen~es aos ou~ros ions como a a~raç~o dos núcleos desses

out.ros ions. Nest.e caso podemos Ievar em cont.a essa infl uênci a

considerando que os elet.rons do ions em consideração es~ão

sujeit.os à ação de um campo cris~alino.

Como o campo crist.alino t.em simet.ria defini da é poss1 vel

calcular por t.eoria de grupo o número de niveis de energia que

esse ion t.erá. bem como as propriedades de t.rans~ormação das

au~o~unç~es que represent.am os es~ados do mesmo.

As~im. um elet.ron do ion sen~e a presença de um pot.encial V

que sat.i~az a equação de Laplace:

TV = O

cuja solução geral é

\. m
VC r. e. p) = E A\. m r Y \. C e• p)

\..m
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m
onde Yl (9rlP) s~o os harmónicos es~éricos.

o Hami1t.oni ano do i on na rede cr i st.al i na pode ent.ão ser
escri t.o como:

H = Ho + Hc (4.3)

n
com Hc = 1:

i.=1

~.eV<r\.) (4.4)

represent.ando a int.eraç~o dos elet.rons com o campo crist.alino e Ho

é o Hami1t.ani ano do 1on 1i vr e • que é dado por

n
Ho = E

i.=1

.2p"
2m

2e
ri.j

+ H.o. (4.5)

onde n é o número t.ot.al de elet.rons. Z o número de prót.ons do 10n.

~i. é o vet.or posiç~o do i -ésdmo elet.ron com relaç~o ao núcleo e

.. , ,r"J = r,,-r J .

Na expressão (4.5) o primeiro t.ermo represent.a a energia

cinét.ica do~ elet.rons. o segundo a int.eraç~o coulombiana de cada

elet.ron com o núcleo. o t.erceiro a int.eraç~o coulombiana dos

elet.rons ent.re si e o úl t.imo t.ermo. Hso. a int.eração spin-6rbi t.a

que é dada por

'n

H.o = E ~(t\.) ti.. Si.
i.=1

(4.6)

A maneir a de anal i sar mos como cada um desses t.er mos vai

in~1ui r nos n1vei s de ener gi a do 10n depende da i nt.ensi dade
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relat.iva do campo crist.alino • da int.eração spin- 6rbit.a e da

int.eração elet.rost.át.ica. Assim podemos dist.inguir t.res casos:

a) campo crist.alinofraco: Hso ) Hc

b) campo cris~alino in~ermediário: r: r: ze > Hc > Hso

c) campo cris~alino for~e: Hc >

n
r:

i. =1

r:
j>i.

2e
r \.J

dos ions de ~erras raras.

A aproximação de campo crist.alino fraco se aplica ao caso

+3 .no nosso caso o Gd • dev~do ao fa~o da

camada incomple~a es~ar blindada pelas camadas mais ex~ernas. como

veremos com mais de~alhe na próxima seção.

No caso dos me~ais de ~ransição em geraI são aplicadas as

aproximações de campo for~e ou int.ermediário.

IV.4

IV. 4.1

o 10n Gd+3

Os 10ns de ~erras raras

Embora o grupo de ~erras raras seja cons~it.u1dopelos grupos

das lant.anideos e dos ac~inídeos. em um sent.ido mais est.ri~o

considera-se esse grupo como sendo const.i~uido pelos 13 element.os

com número a~õmico ent.re58 C Ce ) e 70 C Yb ).

Em compost.osou crist.aisdopados com t.errasraras as mesmas

geralment.e se apresent.am como íons t.rivalen~es embora out.ros

es~ados de oxidação sejam possíveis. como é mos~rado na ~abela 4.4
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Oxidaçeses observadas
Elemento Z. -.

Ce
58CCe+2,4f2)'(Ce +9,4ft)CCe+", 4tO)

Pr

59+2
4(3) .CPr+3,4fZ)CPr+",4(1)CPr ,

Nd

60CNd+2•4(4)CNd+3•4(3)

Pm

61CPm+3•4['4)

Sm

62CSm+2,4fcS)cSm+3,4f5)

Eu

63CEu+2, 4f7)CEu+3, 4fcS)

Gd

64CGd+2, 4f8)CGd+a,4f')

Tb

66CTb+2, 4fP)CTb+3,4f8)CTb+", 4f')

Dy

66CDy+2, 4f1O)CDy+3, 4fP)

Ho

67+2
4['11)CHo+3• 4['10)CHo ,

Er

68CEr+2.4f12)CEr+3.4r11)

Tm

69+2
4r13)CTm+3.4r12)CTm •

Yb

70CYb+2•4r14)CYb+3• 4r13)

Tabela 4.4. Es~ados de oxidaç~o das ~erras raras e suas

respec~ivas conriguraç~es.[46J

Os ions ~ri valen~es desses elemen~os se apresen~am com a

con[,iguraç~oele~rÔnica [XeJ544rn• onde [XeJ indica a conriguraç~o

ele~rOnica do xenOnio. ou. de uma maneira mais ilus~rà~iva:

pelas camadas 6s e 6p.

~ando ~emos um ion de ~erra rara ~rivalen~e em um cris~al o

ra~o da camada 4:fes~ar blindada :fazcom que o movimen~o orbi~al

desses ele~rons não seja mui~o a['e~ado pelo campo ele~ros~á~ico

dos ions na sua vizinhança. o que é um dos ['a~ores mais

impor~an~es para que as linhas de absorção desses ions se

apresen~em como linhas es~rei~as.

Essa blindagem raz com que o e:fei~oda in~eraç~o spin-6rbi~a

sobre os niveis de energia seja maior do que o ef'eit.odo campo

cris~alino. A aber~ura em mul~iple~os 2e+1L.1devida à in~eração

spin-6rbit.a se dá com separaç~es da ordem de 103cm-1• enquant.o a
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como i1ustrado[47J,

abertura em componentes Stark desses multipletos, devido ao campo

2 -1
cristalino, se dá com separaç&s de 10 cm

na figo 4.6.

COULOMB SPIN-ORBITA CAMPO CRISTALINO

Fig. 4.6. Esquema das aber~uras dos n1veis de energia dos

íons de ~erras raras devidas às interações

ele~ros~á~ica. spin-6bi~a e de campo cris~alino.

Um ~rabalho clássico sobre os 10ns de ~erras raras é o de

Oieke e Pandey [48] em que s~o es~udados mui~os dos niveis dos

10ns ~rivalen~es de ~erras raras em LaCl .a

Com excess~o do Tb+a• que apresen~a n1veis de energia

relacionados com a eonfiguraçã':o 4~n-j,6d
-1

a par~ir de 38.000 em .

os niveis de energia dos 10ns ~rivalen~es de ~erras raras abaixo

de 50.000 -1
cm relacionados com a configuraç~o e.

por~an~o. as ~ransiç~es en~re niveis d~ssa faixa de energia se dã':o
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dentro da- mesma configuraçJo. Como as transições dipolares

elétricas só são permitidas entre estados que têm paridades

diferentes (regra de Laporte) elas deveriam ser proibidas nessas

condiç~es. No entanto. em cristais em que o sitio onde está o ion

não possui centro de inversão o campo cristalino pode misturar

estados de paridades opostas e. assim. as transiçESes dipolares

elétricas· passam a ser permitidas. Mesmo quando os ions de terras

raras parecem ocupar um sitio com simetria de invers~o as

t.ransiçe5es sil:of'requent.ement.e do t.ipo dipolar elét.rica. o que

indica uma t.endência do 10n de t.erra rara distorcer sua vizinhança

e remover a simet.ria de inversão [49]. A ":força do oscilador" da

t.ransiçil:odipolar elét.rica ent.re os est.ados a e b da conf'iguraçil:o

n
4:f é dada por

SOE (ab) = E I<bl BI a> 12
~.b

onde Ô é o operador moment.o de

(4.7)

dipol o elét.rico. Se um t.ermo

impar do campo crist.alino mist.ura est.ados de paridades opost.as e

permit.e o processo de

expressil:oacima :fica:

t.ransiç~o dipolar elét.rica ent.il:oa

E
(3

(4.8)

onde (3 represent.a t.odos os est.ados de paridade opost.a. mist.urados

por Vimpar. Judd [60] OCel t. [e;1 ] • que t.rabalharam

independent.ement.e nest.e probl ema. int.roduziram uma simpl i:ficação

bast.ant.eút.i1 que consi st.e em consi der ar os mesmos denomi nador es

de energia em (4.8) para t.odos os est.ados (3.

o mét.odo de Judd-OCelt. permit.e obt.er algumas regras gerais
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para as transiç~es dipolares elétricas [49J:

1) Â J < 6

2)

Para ion de ~erra rara com um número parde ele~rons:

a)

J = O ..•.J'= O é proibida

b)

J = O ..•.J'1mpar é proibida

c)

J = O ..•.J'= 2,4,6 s~o for~es

d)

J = 1..•.J'= 2 deve aparecer somente na polarizaç~o u.

A mistura de J pelo campo cristalino deve relaxar um pouco

essas regras de seleç~o.

Para as transiçeses dipo1.a:res m.a.tfTl.éticas obt..em-sea regra

geral:

b. J = O, ~ 1 C com O ..•.O proibida ).

que ~ambém pode ser relaxada pela mis~ura de J.

Como a in~luência do campo crist..alino é pequena as

n
t..ransiçesesen~re os est..ados da con~iguraç~o 4~ s~o pouco

e~icient..es• sendo a to~orça do osci1adorto t..1picament..e da

-(5

ordem de 10 e consequent..ement..eos t..empos de vida s~o

longos, variando ent..re1 ~s e 10 m5. Na ausência de t..ransiçesesn~o

radiat..ivaso ~empo de vida longo do nivel ~az com que a

energia ~ique armazenada por um in~ervalo de ~empo grande.

~avorecendo assim a ~rans~erência de energia en~re os i~s.

+aI V. -4..2 O 1on Gd

A primeira int..erpret..aç~osat..isfat..6riado espec~ro 6t..icodo
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+3 .
Gd em crist.ais 1'oi dada por Dieke e Leopold em 1Q57. para o

GdCI . 6H O [52). Hellwege e colaboradores [53)3 2

6-. cs csest.udo obt.endo os grupos de linhas~. I e D.

ext.enderam esse

Em 1Q67 Piksis et.

alo [54J +3
est.udaram o espect.ro do Gd em LaCl 3 e recent.ement.e

Nunes et aI. [55) identificaram as linhas de absorção das

t.ransiçe5es do est.ado 1'undament.al
8

S7/2 para os est.ados
cs
P7/2 a

cs
117/2. por absorç~o de dois 1'6t.ons.

+a ,
O íon Gd é o unico íon t.rivalent.e de t.erra rara que s6

apresent.a níveis de energia no ult.raviolet.a sendo que o seu est.ado

exci t.ado de ener gia mai s bai xa •

-1
nm (-32.000 cm ).

cso P?/2. sit.ua-se em t.orno de 315

o est.ado ~undament.al do Gd+a•
8

S7/2. é degenerado em

-1
ener gia • pelo menos par a resol uçe5es menor es que O.1 cm [56] .

Na figo 4.7 temos o diagrama de n1veis de energia da

con~iguraç~o 4~7. para as energias mais baixas. obt.ido das re~s.

[52-54 e 56]. no qual indi camos os nívei s que l'1uor escem e os

que t.êm decaiment.o. assist.ido por 1'onons. para n1veis de energia

mais baixos. As linhas vert.icais onduladas indicam o decaiment.o

assist.ido por 1'onons e as linhas ret.as indicam a 1'luorescência.·

+a
O Gd apresenta o menor acoplamento com a rede de todos os

íons de t.erras raras. n~o sendo observadas est.rut.uras vibrónicas

superpost.as a suas linhas de absorção ou emissão [56]

Segundo o t.rabalho de Dieke e Hall [57] o t.empo de relaxaç~o

é de 8 ms para o GdCl . H O. o que é da mesmaa 2

ordem de magni t.ude do t.empo de vida nat.ural. To. calculado a

part.ir das "1'orças de oscil ador "• 1'. das linhas de absorção

individuais. Esse t.empo de decaiment.o é pouco in1'luenciado pela

int.eração com a rede crist.alina. Essa 1'raca int.eração com a rede é

not.ada t.ambém no 1'at.o de as linhas serem est.reit.as mesmo à

t.emperat.ura ambient.e. sendo o Gd+3
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alargamento de linha devido à temperatura [68],

l5/2.13/2
11/2 6
17/2 I
9/2
7/2

~ 5/2.•..------- 3/2------7/2
1/2
9/2

42 ~
I

40

38

- 'eu 36
.., o-,<.

34
....•.

-
32

I

I,,! ,
3/2 6
5/2 P
7/2

FIG. 4.7

1 11 1

o

+9
Diagrama dos n.iveis de energia do Gd • Ver t.ext.o.

IV. 4.3 Abert.ura dos n.iveis de wn 10n de t.erra rara·

submet.ido a um campo crist.alino [59-60-46). Aplicaç~o

ao Gd+a submet.ido a um campo crist.alino de simet.ria

Cs.

o grupo de operaç~es que deixam o Hamil~oniano do 10n livre
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CHo) invariante é o grupo completo de rotaçe5es. que consiste

de todas as rotações pr6prias e'impr6prias. e que chamáramos de G.

Quando o íon está em um cristal ele ~ica sujeito ao campo

cristalino que destr6i a isotropia do espaço livre e ent~o o grupo

de simetria completo é reduzido para algum grupo finito G·, Essa

reduç~o do grupo ~az com que as representaçe5es originais

irredutíveis do grupo de rotaç~o completo sejam redutíveis no

subgrupo G·. Essa reduç~o na dimensionalidade das representações

irredut.iveis do grupo G ~az com que a degeneresc6ncia associada

com esse grupo seja parcialmente levantada. Dessa maneira os

níveis de energia do íon livre s~o abertos pelo campo cristalino.

sendo o grau de degenerescência residual det.erminado pela simet.ria

do grupo. o que pode ser calculado por teoria de grupo.

No caso em consideraç~o (íon de terra em um campo

crist.alino)o campo crist.alinoé fraco comparado com o acoplament.o

spin-6rbit.a e ent.~o o moment.o angular t.ot.alJ é um bom número

quânt.ico. o que permit.e rest.ringir os cálculos a um único
2.+~

mult.iplet.o LJ de cada vez. Denot.aremos a r.pres.nt.aç~o desse

est.ado. que tem degenerescência 2J+l. por DJ.

A representação se decompará em representaçe5es

i rredut.iveis do grupo de operaçe5es de simet.ri a•ri. que dei xam o

Hamiltoniano do campo

resumido na express~o

D = E ai. ri.
.1 ."

cri stali no inalterado. o que pode ser

C4. g)

que nos dá a informaç~o do número de niveis em que o nivel de

energia com essa representação se abrirá. A dimensão de ri.nos

fornece a degenerescência residual dos níveis de energia e ai.

é o número de vezes que a represent.açaori.aparece.
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o coeficiente a~ é dado pela express~o

ai. = 1
9

onde:

C4.10)

g é o número de elemen~os do grupo.

x.CR) é o cará~er da represen~ação ri.. para a operação R e~

X CR) é o caráter da representação DJ. para a operaç~o R.J

X CR) é dado por [59):J X CR) = sen CJ+1/2)eJ -------
sen (9/2)

(4. 11)

para rotações própri as • onde R é uma rotação de um ãngulo e em

t.orno do eixo de simet.ria. Para rot.açêSesimpr6prias (rot.ação

pr6pria seguida de inversão) o carát.er é o mesmo da ro~ação

própria se a represen~ação for par com relação à inversão ou ~erá

o sinal ~rocado se a represen~ação for ímpar com relação à

inversão.

A decomposição das representações 0.1 em representações do

grupo de sime~ria local do campo cris~alino é bas~an~e facili~ada

se fizermos uso das ~abelas de compa~ibilidade do grupo rot.acional

comple~o para os 32 grupos pon~uais (Ver. por exemplo. ref. [61J)

pois essas t.abelasjá nos dão diret.ament.ecomo cada represent.ação

DJ se decompõe nas represen~ações de cada grupo pon~ual.

Agora devemos considerar duas si~uações:

a) J é in~eiro. Nesse caso o procediment.opara det.erminarmos

como os niveis se abrem na presença do campo cris~alino pode ser

'~anto o de ultilizarmos as eqs. (4.9) a (4.11) como o de

ult.ilizarmos a t.abela de compat.ibilidade do grupo rot.acional

complet.o, sendo que em ambos os casos u~i1izamos as ~abelas de
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caracteres do grupo normal.

b) J semi-inteiro. Neste caso, que é o que nos inter essa

porque os es~ados do Gd+3 ~6m J Qemi-in~eiro, procedemos como no

i ~em an~erior. mas u~ilizando as ~abelas de carac~eres do grupo

duplo [59].
+3O s1~io ocupado pelo Gd no GdAlO t.êm sime~ria c. [62].9

o procediment.o que adot.amos para calcular a abert.ura dos

n1veis de energia do Gd+3 é o de fazermos os cálculos, como acima

para J semi -int.eiro, para o grupo Oh. que t.em a mais al t.a

simet.ria. e a seguir ir decompondo as represent.aç~es desse grupo

de simet.ria nas represent.aç~es de grupos de menor simet.ria a~é

chegar mos ao gr upo C•• o que é fei ~o a~ravés da u~i 1i zaçiJ:o das

t.abelas de compat.ibilidade ent.re os grupos.

Na t.abela 4.5 most.ramos o efeit.o da reduç~o da simet.ria Oh

para a sime~ria c..

0.1 Oh C.

0./2

E./2 9' +9' "
03/2

G9/2 2 (B"+9' ')
0~/2

E~/2+ Ga/2 3 (B" +B'")
07/2

E1/2+ E!5/2+ G3/2 4 (B"+B' ')
OC>/2

E./2+ ~Ga/2 5 (a" +B"")
011/2

E1/2+ E~/2+ 2Ga/2 6 (B" +B" ")
018/2

E1/2+ 2E!5/2+ 2Ga/27 (B" +B"")

Tabela 4.5 Tabela de correlaç~o dos es~ados

es~ados do grupo C.

o.., com os

Assoei ado a esses resul t.ados devemos levar em cont.a o que

nos di z o ~eorema de Kramers: Todos os n1vei s de ener gi a de um
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sist.ema que cont.ém um número 1mpar de elet.rons devem ser pelo

menos duplament.e degenerado, independement.e de qu~o baixa seja a

simet.ria [63]. Como os niveis a' e a" t.ém origem no mesmo est.ado,

para sat.is~azer o t.eorema de Kramers eles devem ser degenerados e,

assim, os 1 . z.+t,.n velS L.oJ se abrirão em J+t/2 níveis, sendo

cada um dupLamente de6enerado.

Por exemplo, o nlvel 6p3/Z se abrirá em 2:

a' ,B' +

cSpa/2 ( B' + S"

o único nlvel que n~o se abre dessa maneira é o ~undamental,

8S?/2, que, ~endo L=O n~o in~erage, em primeira aproximaç~o, com o

campo elé~rico cris~alino e assim ~o ~em a sua degenerescéncia

-1
levan~ada, pelo menos para resoluç~es de at.é O,lcm [66]

IV. 4." Regras de Seleç~o

A ~axa ~e probabilidade de ~ransiç~o en~re o es~ado inicial

Ii> e o es~ado 1"inal 11"> devi da a uma per~ubaç~o H'é dada pel a

"Regra de Ouro de Fermi ":

Wi. ..• f = 2n

onde pCEf) é a densidade, em energia, de es~ados ~inais.

Assim. as regras de seleção para a t.ransição do est.ado li>
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para o es~ado If> s~o as regras que nos informam se o elemen~o de

ma~r i z < f I H t I i> =
*

J':>f Ht,:>;,. dv se anula ou n~o.

Do teorema da ortogonalidade das funções base [64] que diz

que duas funções que pertencem a diferentes representações

i rredut.ívei s são ortogonai s e consi der ando que tp , H'f e tp,
1.

se

transformam. respectivamente. segundo as representações

irreduti veis r .f rH' e r i. de um grupo G' ~emos que o eLemento de

matriz <f IH' I\.> deve se anuLar a menos que a representaç~o do

estado final.. rf• esteja contida no produto r , x r,.H ~

Para as ~ransições dipolares elé~ricas. H' = et.~ e como ~

é det.erminado e~ernament.e pela radiação que induz a ~ransição, a

t.axa de probabilidade de t.ransição dipolar elét.rica é proporcional

a

(4.13)

onde
...r =

" " "
xi + yj + zk é o ve~or polarizaç~o.

Portan~o, as component.es do operador dipolo elé~rico se

transformam como as componentes x, y ou z e, consequent.ement.e, as

represent.ações dos operadores dipolo elét.rico são as mesmas que as

de x. y ou z o que facilit.a os cálculos porque isso é

t.abelado junt.o às tabelas de caract.eres.

Assi m. ut.i1izando o que foi discut.ido aci ma e de posse da

t.abela de caract.eres e funções base e da t.abela de mult.iplicação

para o grupo Cs Ct.ab. 4.6) podemos encont.rar as regras de seleção

para t.ra~sições dipolares elét.ricas para esse grupo.

Da t.abela de caract.eres e funções base para o grupo Cs (por

exemplo. a tabela 9 da ref. (61] temos que as coordenadas x e y

t.ransformam de acordo com a represent.ação A'

63

e a coordenada z



AO AO °BOBO °

AO

AO °BOBO °AO

AO

BO °BOAO °

AO °

A'BO

AO °

BO °

Tabela 4.6 Tabela de multiplicação para o grupo Ca Ctab. 10

da ref. [61]) •

t..ransf'ormade acordo com a represent..aç~o AO 0. Assim t..emos que

par a o campo elét..rico pol arizado na direção x ou y o operador

moment..o de dipolo elét..rico transf'orma de acordo com a

representação AO e usando a tabela de multiplicação temos que os

produtos possi vei s de r XH r., sendo r = A'. são:H' \. H'

A'. B' =B'

A'. BO. = BO °

De'onde se conclui que as transiç~es permitidas por dipolo

elétrico para Ê na direç~o x ou y s~o:

BO .•BO ou BO •.• BO °

,Para na direção z o operador de dipolo elét.rico se

t..ransf'ormade' acordo com a rQprQsQnt.aç~o AO' e assim os produt.os

r x r. possiveis são:H' \.

A")( S' = S"

A" )( B" = B'

e, port..ant..o.as t..ransiç~espermit.idas para ~ na direç~o de z s~o:
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e

Como os niveis relativos a B' e B" são degenerados temos que

t.odas as t.ransições ent.re os níveis do Gd+3 s~o permit.idas para

essa simet.ria, com a polarizaç~o em qualquer direç~o.

IV.5

IV. 5.1

+9
O íon Cr

Os íons de metais de transiç~o e o íon Cr+3 [65]

o cromo pert.ence à serie de met.ais de t.ransiç~o do grupo do

ferro. que é const.it.ulda pelos element.os de número at.Ômico desde

Z= 21 (Sc) at.é Z= 30 (Zn). que t.6m con:figuraç~o elet.rônica do

t.ipo

lsz 2sz 2p6 3sz 3p63dn 4sm = CArJS8 3dn 4sm,

com m = 1,2 e n = 1,2, ..-.,10

Os 10ns t.rivaI ent.es, do Ti (Z=22) ao Zn (Z=30). t.êm

con:figuraç~o elet.rônica do t.ipo

S. n
[Ar] 3d, com n = 1 at.é Q,

sendo a camada 3d incomplet.a a camada mais externa. Assim, quando

um íon desse t.ipo est.á em um crist.al, os .lét.rons da camada 3d s~o

fort.ement.eafet.ados pelo campo crist.alino.

o cromo (Z=24) no est.ado t.rivalent.e, Cr +8 , t.em a
se 3

configuraç~o [Ar] 3d.
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IV. 5.2 Estados eletrônicos

transição [65.44]

dos ions de metais de

A camada mais e~erna incomple~a C3dn) dos 10ns de me~ais de

~ransição pode dar origem a uma séri e de es~ados pr6ximos em

energia sendo que a separação en~re o estado fundamental e vários

ou~ros estados eletrônicos correspodem à energias de f6tons na

região vis1vel. Como para ~ransiç~es entre esses estados os

es~ados inicial e final ~êm a mesma configuração. essas

~ransiç~es s~o proibidas. Con~udo. quando esse 10n ~az par~e

de um cris~al a sua vizinhança pode a~e~á-lo de maneira a relaxar

essa regra de seleç~o.

No caso do 10n 1ivre as in~eraç&s elé~ricas entre os

elé~rons da camada 3d resul~am na ~ormaç.o de es~ados ele~rOnicos

28+1
que s~o represen~ados por L. onde L é o momen~o angular

orbi~al e S é O momen~o angular ~o~al de spin. Quando esse 10n

es~á em um cris~al o campocris~alino ~az com que esses n1ve~s se

"abram" em subn1veis.

Ao redor do 10n de me~al de ~ransiç~o os arranjos mais

comuns dos 10ns nega~ivos s~o o oc~aédrico. mos~rado na ~ig. 4.8a

e o tetraédrico. mostrado na figo 4.8b. No primeiro caso. o íon de

me~al de ~ransiç.o es~á no centro de seis ânions igualmente

espaçados e situados nas posiç~es !x. +y e +z. o que produz um

campo elé~rico de sime~ria oc~aédrica na posiç.o do 1on. No

segundo caso os ânions es~~o nos vér~ices de um ~e~raedo. o que

produz um campo elé~rico de sime~ria ~e~raédrica na posiç~o do 10n

de me~al de transição [65J.
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(a) (b)

Figura 4.8 a) Arranjo oc~aédrico b) Arranjo ~e~raédrico

o arranjo mais comum é o oct,aédrico embora rarament,e a

sime~ria seja perfeitamente oc~aédrica. ocorrendo deformaçees

que resul~am em uma simetria ~o~al trigonal. t,et,ragonalou

rómbica. Apesar dessas dis~orçees a predominância da sime~ria do

campo é octaédrica sendo a componen~e n~o oct,aédrica mui~o menor.

Assim. em primeira aproximaç~o podemos in~erpre~ar a forma geral

do espect,ro com base em um campo cris~alino oct,aédrico e a

estru~ura ~ina com base nos -desvios da sime~ria oc~aédrica

per~eit,a.

Para um ion com um único ele~ron 3d.
+a

como é o caso do T~ •

o est,ado 3d ~em uma degenerescência da ordem 5 já que existem 5

orbit,ais ym com a mesma energia. Quando esse ion es~á em um campoz

de simet,ria octaédrica• 3 desses 01' bit,ais Cdxy• dyz e dzx) ~êm

seus lóbulos na direç~o da bissetriz das linhas que unem os ânions

opos~os da ~ig 4.8a. e s~o chamados de 01' bitais t,Z9 o orbit,al

daz2-r 2 t,em OS lóbulos apont,ados para os â-nions ao longo das

direç5es ::,Z e nos orbit,ais dx2-y20S lóbulos est,~o apont,ando para

os â-nions nas direç5es ::,X e ::.y . Os orbitais dx2_y2
2 2e dsz -r • que

s~o degenerados em energia. s~o chamados de orbitais e9.

Os 01' bit,ais e t,êm energia maiorg que os orbit,ais t, e a
29

separação ent,re esses niveis é denominada de 10 Dq sendo o
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parâmetro Dq uma medida da intensidade do campo octaédrico [65].

Assim, o efeito de um campo octaédrico sobre o estado

degenerado 3d é abri-lo em dois, e e t9 29

Quando existe mais de um ele~ron 3d devemos considerar ~an~o

o efeito do campo cristalino como a'in~eração ele~ros~á~ica en~re

esses ele~rons. O Hamil~oniano do ion pode ser expresso da

seguin~e forma:

H = Ho + v.-. + Vgcl + V.-o + V~o-OCl

onde Ho engloba a energia ciné~ica dos elé~rons e a in~eração

coulombiana dos elé~rons com o núcleo. V.-. é a energia de

in~eração ele~ron-ele~ron. que ordena os ele~rons nos es~ados

aaHL . V~c:l. é a energia devida à in~eração dos ele~rons com o

Ve-e e

v~o-ot.c:.espin-6rbi~a

que separa os or bi~ais individuais 3d em ~ e29

es~áacoplamen~oodáv.-oe.
9

relacionado com o efeito da distorção do campo octaédrico.

campo oc~aédrico.

s~o os ~ermos predominan~es e ~6m magni~udes compart&veis

en~re si [65] .

A descrição do es~ado do sis~ema quando se despreza a

in~eraç~o spin-6rbi~a e a sime~ria é considerada perf'ei~amen~e

oc~aédrica é dada em ~ermos dos niveis 28+j,r • onde r indica a.

represen~ação do grupo oc~aédrico. Nesse caso S é um bom número

qu~n~ico e somen~e as ~ransiçees de dipolo magné~ico e quadrúpolo

elé~rico podem ocorrer. sendo as regras de

aproximadadmen~e válidas. dadas por:

AS = O e rI'" x ri. deve con~er rr

onde ri. e rr são. respec~ivamen~e. as represen~açê5es dos es~ados
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inicial e final e rr a represent.ação à qual o operador t.ransição

pert.ence.

As t.ransiç~es de dipolo elétrico dentro da configuraç~o 3dn

podem ocorrer a~ravés da pert.urbação da vizinhança do ion. Nesses

casos a sime~ria cris~alina no sítio do ion de me~al de transição

é oct.aédrica dis~orcida, o que deixa. S ainda como um bom número

quânti co, o que não acont.ece quando se consi der a a inter ação

spin-órbita. Se a per~urbação da distorção crist.alina é maior do

que a interação spin-órbi~a S ainda pode ser considerado como um

bom número quântico e a regra de seleção, aproximadamente válida,

é I:.S = O [44 J .

IV. 5.3 Os ní veis de energia do i on Cr+3

Os niveis de energia do ion Cr+3 já ~oram bastante estudados

em vários cristais, principalmente no rubi devido à sua aplicação

como meio at.ivo de laser.

Doi s dos primei ros e mai s impor t.antes trabal hos sobr e os

niveis de energia do ion Cr +3 em cristais são os trabalhos de

Tanabe e Sugano de 1954 [66,67J em que ~oram calculados os niveis

de energia do Cr+3 em presença de um campo cristalino octaédrico.

Na f'ig. 4.9 vemos o diagr ama de ener gia de Tanabe e Sugano

[67] para as energias dos vários estados do ion em f'unção da

intensidade do campo crist.alino octaédrico.

Em 1958 Sugano e Tanabe [68] estudaram os niveis de energia

do rubi considerando o ion Cr+3 em um campo cristalino octaédrico

com dist.orção trigonal e int.eração spin-órbita.
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Fig. 4.0 Niveis da con~iguraç~o 3da. Os niveis de energia do

10n livre si:o most.rados à esquerda. No grá~ico à direit.a é

most.rado a abert.ura dos n1veis em f'unçi:o da energia do campo

crist.alino. A linha vert.ical t.racejada

+3 .
Cr no rubi [67].

corresponde ao caso do

Esses t.rabalhos t.iveram grande sucesso ~a int.erpret.aç~o dos

nacom conf'iguraçi:odublet.osest.adosexi st.ência de vár ios

espect.ros 6t.icos do rubi obt.idos experiment.alment.e e predisseram a

t.2e2

regii:o de 29.000 a 52.000 que si:o dif'1cies de observar

experiment.alment.e por absorçi:o a part.ir do est.ado f'undament.al por

t.erem a t.ransiç~o proibida por regra de spin CâS = O ).

Vários desses est.ados dublet.os f'oram observados. por Kushida

[6Q]. at.ravés da absorç~o a part.ir do est.ado excit.ado mais baixo.

2
E. em um experiment.o em que esse nivel é sat.urado por uma ~ont.e
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de 1uz intensa. possi bi 1i tando assi m as tr ansi çe5es desse estado

para outros estados dubletos'. que passam agora a ser permitidas

pel a regr a de sel eçil:ode spi n. Nesse t,rabal ho Kushi da f'az um

+3
diagrama dos niveis de energia do Cr no rubi reunindo result,ados

de vários trabalhos. que reproduzimos na figo 4.10 e que nos serão

út,eis na análise dos espect,ros do GdAlO: Cr +3. vist,o que n~oa

temos informações sobre os est,ados dublet,os do Cr+3 nest,e crist,al.

na região de aproximadament,e 29000 a 40000 que nos

int,eressa por ser a regi~o dos níveis do Gd+3.

DIAGRAMA DE NíVEIS DE ENERGIA DO RUBI

~
ESTADO DE TRASFERENCIA

DE CARGA 2 Z
---- Az (tz .)
---- 2r (tz.)2 z

--------

4

'j
Eu•
o 3
'"

c
S
a:

~ 2
1&1

O

R R'e

~

Fig. 4.10 Diagrama de ni veis de energia do Cr+3no rubi~
"-,,obt.ido da rei'. '169]

61

'.- ,..,"-'

r_,: iII r =j r;

rtslcA



o espect.ro de absorç~o mais evident.e do rubi na regi~o do

vis.!vel consist.e de 2 bandas, cent.radas em 1B.OOO

Pel a aç~o d~ uma dist.orç~o t.rigonal e da

t.ransiçã:o

"A ct.a)
2 2

4.A e t.3) ••
2 2

"T Ct.2e).
1 Z

z
e t. e),2

e em 25.000 t.ransiçã:o

int.eração spin-6rbit.a o est.ado dublet.o ZE et.3)se abre em 2 e os2
Z

est.ados dublet.os Ti
3

et. ) se abrem em 3.
2

As linhas de

absorção devidas às t.ransiç~es ent.re o est.ado fundament.al e esses

est.ados sã:o chamados. respect.ivament.e de R, R'e B.

As linhas R e R' t.ambém são observadas no espect.ro de

emissão. com eficiência quânt.ica pr6xima de um. quando a excit.ação

é fei t.a nas bandas "T et.2e)2 2 e Os niveis dublet.os com

configuraç~o t.2e,2 predi t.os por Sugano e Tanabe (66-67) , est.ão

indicados na figura por linhas pont.ilhadas nas posiç~es de energia

calculadas por Sugano e Pet.er [70). Nessa regi~o t.ambém aparece

uma banda de absorção larga em 39.000 que é at.ribuida a uma

t.ransiç~o de 2 elet.rons:

Em um t.rabalho post.erior, Fairbank e colaboradores. (72)

realizaram out.ro experiment.o, semelhant.e ao de Kushida. em que a

absorção do rubi t.ambém é est.udada a part.ir do nivel 2E• mas com

maior sensibilidade. e at.ribuiram aos n.1veis de energia dos

2
est.ados dubl et.os com confi guração t.e os valores2

na t.abela 4.7
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Valor observado do nívelde energia-1Est.ado Cem )

2Á1 (t.2 e)

29.4002
2T2 (t.2 e)

32.5002
2T~ (t.2 e)

32.6502
2E

(t.2 e) --2
2T:t ct.2 e)

37.0002
2Tz (t.2 e)

41.100z
zAz Ct.2 e)

41.900z

TABELA 4.7 Valores dos niveis de energia dos es~ados

dubletos com configuraç~o observados,

segundo a reC. (72].
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V. ESPECTROSCOPIA DO Cr +3 E DO Gd+3 NO ALUMINATO DE GADOLiNIO

V.1 Introdução

Para planejarmos o experiment.o de t.ransferência de energia

necessi t.amos das informações espect.roscópicas sobre

induzi da por luz ent.re o Cr +3 o Gd+3 no +3
GdAIO : CI'

a
+3o Cr e o

Gd+a nesse cristal. o que n~o é totalmente obtido na lit.erat.ura.

Nest.e capit.ulo faremos primeirament.e um resumo sobre o que

encont.ramos na lit.erat.ura sobre a espect.roscopia ót.ica desse

cri s'lal e seguir relat.aremos os result.ados das medidas

complement.ares necessárias que efet.uamos e descreveremos os

sist.emas que mont.amos para obtê-Ias.

V.2 Revis~o dos Trabalhos Sobre Espectroscopia ótica no

GdAlO 3

o fat.o do aluminat.o de gadolinio não apresent.ar absorção na

regi~o espect.ral do visivel associado ao fat.o de que quando dopado

com impurezas de terras raras ou de metais de transição do grupo

do ferro essas impurezas subst.it.uem. respect.ivamente. o Gd+a ou

+3 t.. dAI • fazem com que cris'lais de GdAlO dopados com esses ~pos e9

ions sejam candida'los a mei os a'livos de IaSér . Em vis'la disso

Arsenev e colaboradores est.udaram a absorç~o. luminescência e

emiss~o induzida de crist.ais de GdAIO dopados9
com Nd+3 • Er +a •

+3 +3, .
Tm e Ho [73-76J e t.ambem est.udaram a absorção deSSE> cr~st.al

dopado com met.ais de transição do grupo do ferro [77J.
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Visando o controle da forma.ç~o e a destruiçi:o de defeitos

pontuais produzidos durante o crescimento, a fim de obter cristais r

de melhor qualidade ótica, Arsenev e colaboradores [78] estudaram

a formação desses defei 'los no GelAlO .li

A segui r f'aremos uma breve revi são dos resul 'lados desse

es'ludo sobre os defei'los pon'luais e dos 'lrabalhos mais impor'lan'les

para o nosso caso sobre
+a +a

a espec'lroscopi a 6'li ca do Gel e do Cr

no GdAlO , encon'lrados na li'lera'lura.
••

a) Defeitos Pontuais:

Arsenev e colaboradores [78) rela'laram que nos cris'lais

crescidos por eles. dependendo das condiç~es do 'lra'lamen'lo'lérmico

imedia'lament.e ap6s a crist.alização. a cor dos cris'lais puros

variava do marrom escuro ao incolor. Ot..imizando as condiçl:Ses do

t.rat.ament.ot.érmico para aliviar as 'lens~es 'lérmicas e remover os

def'eit.osproduzidos eles concluiram que as melhores condiç~es para

obt.er cris'lais de boa qualidade 6t.ica são:

o
'lemperat.ura = 900 c. durant.e uma hora.

-...
pressão = 10 Torr e

Para obt.er maiores informaç~es sobre os defei'los que

aparecem nos crist.ais eles est.udaram 'lambém o efeit.o da radiação r

do Co~. à t.emperat.ura ambient.e. sobre o espec'lro de absorção do

GdAlO. cujos result.ados são resumidos na f'ig. 6.1. Comparandoli

e~ses result.ados com os espect.ros de absorção obt.idos para

dif'eren'les 'lrat.amen'lost.érmicos eles concluiram que os defeit.os

result.ant.es das condiçe5es inadequadas de cresciment.o e os

result.an'les da radiação ionizant.e eram idênt.icos. de onde

inf'eriram que em ambos os casos o apareciment.o de cen'lros de cor

pode ser relacionado com a f'ormação de def'ei'los do 'lipo

ionização.
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Fig. 5.1 Gráfico do coeficien~e de absorç~o em funç~o do

comprime~~o de onda para diferen~es doses de radiaç~o

r no GdAlO [78].:I

1) Tratado termicamen~e;

4)100 Mrad

+:1
b) Espectroscopia do Gd

2) 1 Mrad; 3) 3 Mrad;

Pouquissimo trabalho de espectroscopia ótica do Gd+:I no

GdAlO f'oi realizado até agora.:I

Mesmo nos casos em que o objetivo é analisar os ef'eitos da

transiç~o de f'ase magnética sobre as propriedades f'ísicas dos íons

os est..udost..êmsido f'eitos uti 1izando amost..ras dopadas com íons

trivalentes de terras raras ou com íons de metais de transiç~o do

grupo do f'erro. sendo uma e)(cess~o o trabalho de Salem et.. aI. [70]

em que f'oi est..udadaa dinâmica de f'luorescência do Gd+3 no GdAlO a

tant..oaci ma como abai xo de TN.
. +3exc~ tando o Gd através de um
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laser de corante pulsado.

Recentemente. NunQ~ et aI. (66] medir.m as linhas de

+3
absorç~o do Gd no GdAlO entre 316 e 274.nm. por absorç~o de 23

fótons.

+3 +3
c) Espec troscopia do Cr no GdAlO : Cr3

eSPQctro de luminesc~nciaBlazQY Q Burns [80] obtivQram o

do estado metaestável 2E Ctransiç~o 2E~
• +aA) do Cr •2 que consiste

de quatro picos parcialmente resolvidos em torno de 730 nm e

in~erpre~aram esse resul~ado considerando uma in~eraç~o magné~ica

tipo Heisemberg entre o

é . +3magn t~ca entre os Gd .

+3
Cr . e os Gd+3 vizinhos e interaç~o

Murphy e Ohlman [81] Q Ohlman Q~ aI. [43] ob~iveram os

espec~ros de luminescência Cfigs. 5.2 e 5.3) e absorç~o Cfig. 5.4)

do +3
Cr • em funç~o da ~emperatura. e in~erpre~aram os

desdobramen~os dos es~ados 2E e •A do Cr+a u~i1izando um modelo2

que considera a interaç~o isotr6pica do Cr+3 com os oi~o Gd+3 da

vizinhança. Nesse modelo foram desprezadas as interaçe5es

Gd+3_Gd+3• . +3 +3
as ~n~eraçe5es en~re o Cr e cada um dos 8 Gd foram

consideradas iguais e o campo cristal ino no sitio do Cr+3

considerado cúbico.

foi

• 2
O nivel fundamen~al A se desdobra em qua~ro e o nivel E2

em dois. O espectro de luminescência a baixas ~empera~uras

consiste de quatro linhas que foram atribuidas à trans~ç~o do

nivel 2E mais baixo para os 4 subniveis do es~ado ·A2
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Fig. 6. 3 Espect.ros de f'luorescência
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Fig • 5.4 Espectros de absorção e
+9

Cr (O.•2:10 a 2.•2 J(.

fI uorescêncoa do GdAlO:
••

Basso [38] e Aeger t.er et. aI. [82] obt.iveram medidas

maisresult.adoscujost.emperat.ura.em f'unç~o dado

det.alhadas de absorç~o. excit.aç~o. luminesc6ncia e t.empo de vida

C~r •
import.ant.es para o nosso t.rabalho serão most.rados a seguir. Na

f'ig. 5.5 reproduzimos o espect.ro de absorç~o obt.ido por &Ües à

t.emperat.ura de 9 K.

Na f'ig. 5.6 reproduzimos o espect.ro de absorç~o. ampliado.

das t.ransi çESes 4A -+2T e 4A -+
:2 ~ :2

2
E no qual t.ambém é most.rado o

espect.ro

picos localizados em 691.5 nm e 697.0 nm.
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Fig. 5.5. +3Espect.ro de absorção do GdAlO: Cr (O~ 1") a 9 K~9

onde foi subtraída a banda de fundo. Fig. retirada

da ret'o [82]

Gd AIO : Cr3+ 9K •3 ,.._
~ .
II C
1\ •

0.2 emissão \1 ~

- 2E_4A 'I: -- 2 11
te 11 • l&J'I"
U li"~ o
- II'~ ct" o
~ .~,u ''',

0.1 4 2· 4 2~'" I ~

Az- TI Az- E , l&J

/ •• sorça. f \. ~,,
"

690 700 710
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Fig. 5.6 Espect.ros de absorção da t.ransição à

esquerda e 4A .•. 2E à direit.a Clinhas cheias). Em2

linha t.racejada é most.rado o espect.ro de emissão na

t . - 2E 4rans~çao .•. A.2 T = 9 K. ReI. [82]
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Os espectros de absorç~o obtidos com a luz se propagando ao

longo do eixo ~ e o campo elé~rico polarizado ao longo dos eixos

a e b s~o mostrados na figo 6.7.

726

-
E//b

722 724.

~(nm)

3+
Gd AI °3: Cr

-0.1%

O

720

0.4

0.3

0.2

0.1

- 'e O
u -~ 0.3 --

r
I \ ~LS K

E //0

0.2
0.1

Fig. 5.7 Espect.ro de absorção da ~ransição
" z

Á· ~ E,2
obt.ido

com luz polarizada. A luz se propaga ao longo do eixo

c e o vet.orE é polarizado ao longo dos eixos a e b,

respect.ivament.e. rei' [82].

Os espec~ros de emissão obt.idos abaixo da ~empera~ura de

Ne&iIls~o mos~rados na :figo 8.8. Os espec~ros de emissão :foram

.. +3 " "
obt..~dos exc~t..andoo Cr no cent..roda banda de absorç~o A ~ T2 2

c- 8800 Â). sendo ut..ilizadopara isso uma l~mpada de xen6nio.

As medidas do t..empode decaiment..odo nivel 2E most..raramque

acima de TN esse t..empopermanece aproximadamen~e const..an~e

CT= 18 ns) diminuindo 20% ent..re4.2 e 330 K e abaixo de TN ele
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diminui com a temperatura.

Gd AI °3: Cr3+

-0,/ Ofo-

LLI

C<
C
cn
Z
LLI

~
Z

724 726
).,(nm)

728 730

Fig. 5. B Espect.ros de emiss~o msdidos na f'ase~
ant.if'erromagnét.ica. Ret'. (82)

Nos modelos das re~erências [80] e [81] as separaç8es e as

~ormas das linhas de 1umi nescênci a do +3
Cr • para t.emperat.uras

acima de TN. s~o explicadas como sendo induzidas pelos campos de

t.odos os possiveis arranjos dos spins dos 8 ions Gd+a próximos

+3ao Cr ,. o que conduz a um valor para a const.ant.ede aclopament.o

de t.roca. em valor absol ut.o• de IJI= 2.1 -sem ent.re o spi n

de um
+a

Gd e o . +a
sp~ n do Cr no est.ado ~undament.al. Como

esse valor de J é mui t.o mai or do que a int.eraç~o de t.roca

ant.i~erromagnét.ica Gd- Gd. 1= 0.1 cm-1 [83]. abaixo de TN os spins

dos gadolinios vizinhos deveriam se alinhar na direç~o dos spins
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do Cr +3 induzi ndo então um aumento na separ ação das 1i nhas de

fluorescência. o que ~ontradiz os resultados" experimentais. Essa

inconsi stênci a levou HeI man e Bal tensper ger [ 84 J a proporem o

ef'eit.o Frank-Condon Magnét.ico. para o qual a dif'erença de

energia entre as linhas de absorç~o e de emiss~o é devida

principalmente à relaxaç~o de spin do conjunto dos B gadolinios. o

+3
que ocorre devido à constante de acoplamento de troca entre o Cr

+3
e os Gd ser menor quando o Cr +3

z
est.á no est.ado E do que

quando est.á no est.ado f'undament.al Medi das das ener gi as das

linhas de absorção e emissão em função do campo magnético aplicado

[86] con~irmaram esse concei~o.

V.3 Técnicas Q Montagens Experimentais

V.3.1 Amostras

Nos experiment.os que discut.iremos a seguir ut.ilizamos t.rês

amos~ras:
+a

uma de GdAl O e duas de GdAl O dopado com Cr C•.•0.1"'.3 3

Esses cris~ais f'oram crescidos pelos pro~essores Jose Pedro

Andr eet.a e Hans J. Scheel nos labor at.6rios da I BM em Zur ique.

est.ando o processo de cresciment.o descrit.o nas ref's. [86-89].

As amost.ras de GdAlO: Cr +3 ut.ilizadas f'oram: uma amost.raa

f'ina de dimensões 0.76 x 4x11 mm çamost.ra 2) e outra maior de 3.8

x 7.6 x 7.8 mm Camost.ra l).A amost.ra f'ina f'oi ut.ilizada apenas na

obt.enção dos espec~ros de absorção.
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v. 3. 2. Absorção ótica

Obtivemos os espectros de absorção 6tica convencional

utilizando um espectro~otOmetro Cary- 17. Essa aspactro~otOmatro

opera com 2 feixes e cobre a região do ultravioleta Caté

50 000 em-i) ao infravermelho próximo.

V. 3. 3. Lumi nesc6nci a

A espectroscopia de luminescência consiste em excitarmos o

material a ser estudado. com radiação de comprimento de onda ~ixo.

em uma linha ou banda de absorção e analisarmos a radiaç~o

emi~ida.

A montagem que utilizamos para a obtenção dos espectros de

luminescência está esquematizada na ~ig. 5.9.

Nessa mon~agem utilizamos uma l~mpada de mercúrio da alta

press~o (para ~ermos linhas largas) de 200 W de pet6ncia. montada

em supor~e da Bausch & Lomb (modelo SP-200) o qual já possui uma

len~e de quar~zo.

A luz emitida pela lâmpada CLp) é ~ocalizada na entr~da de

um monocromador Bausch & Lomb de 15 cm de comprimento. com

grade de di:fraç~o de 1200 linhas/ mm CM!). Entre a l~mpada e o

monocromador colocamos um ~i1tro CF) que deixa pa'Ssar uma banda

larga centrada no comprimento de onda desejado.

A 1uz que s;ai do monocromador pequeno lá en~~o :focalizada

sobre a amostra CX). sendo a luz emitida pelo cristal coletada por

um sistema de 1entes que a ~ocaliza na ~enda de entrada de um

monocromador (M2) de 0.5 m. do tipo Ebert (modelo 82-020 da Jarrel

Ash) equipado com grade de di:fraçãode 1180 linhas/mm. apropriada

para operação na região espectral de 190 a 910 nm. A grade de

74

75



MONTAGEM PARA MEDIDA DE LUMINESCÊNCIA
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difração desse monocromador pode

como at.ravés de um mot.or pr6pr io.

ser girada t.ant.o manualment.e

A dispersão linear reciproca

desse monocromador com a grade ut.ilizada é de 16 Â/ mm. e a

resolução com que obt.ivemos os espect.ros de luminescência foi de

0.4 nm. Para eliminarmos a luz espalhada da lâmpada e out.ros

feixes espúrios colocamos na ent.rada do monocromador filtros

6t.icos col oridos "passa-al t.a". sendo ut.ilizado para a região de

300 a 700 nm o filt.ro WG-335 e para comprimentos de onda maiores o

filt.ro RG-665.

Na saida desse segundo monocromador a luz é coletada por

mai suma 1ente e detectada pel a fotomul tipl i cador a CI TI-FI 130)

que é alimentada por uma font.e de alt.a tensão CHV) que fornece de

-200 V a -2200 V Cmodelo 244 da Keithley Instruments).

O sinal da fotomultiplicadora passa por um amplificador

s1ncrono "Lock-In" CLI). que amplifica soment.e o sinal que t.em a

frequéncia do "chopper" CCH). que é colocado ent.re a lâmpada e o

crist.al. O "Lock- In" ut.ilizado foi o modelo 124A da' PAR com

pré-amplificador PAR modelo 116.

O sinal do amplificador é ent.ão regist.rado. em função do

compriment.o de onda. at.ravés de um regist.rador Rikadenki Cmodelo

B 316 X- A).

V.3.4 Excit.ação

A espect.roscopia de excit.ação consist.e em se det.ec(ar a

int.ensidade da radiação emit.ida pela amost.ra. em uma região

espet.ral fixa. em função do compriment.o de onda da radiação

incident.e. que deve ser sint.onizada de maneira a varrer a região

espect.ral de absorção. Isso fornece um espect.ro semelhant.e ao de
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absorç~o quando a eficiimcia qu~ntica é a mesma para todos os

estados excitados.

Para a obtenç~o dos espectros de excitaç~o montamos o

sistema esquematizado na figo S.10.

-
MONTAGEM PARA MEDIDAS DE EXCITAÇAO

L
---

X

Lp

1

r ---.---.--
1M

-+-t-LL L M

-

F

I
rK-1

CH

I
I

FM

R LI HV

Fig. S.10 Sis~ema experimental mon~ado pàra ob~enç~o dos espec~ros
de exci~aç~o. Descriç~o no ~ex~o.

Os principais elementos da montagem experimental para

medidas de excitaç~o são: uma l~mpada de xenOnio de 160 WCLp).

um monocromador tipo Ebert de 0.26 m. fabricado pela Jarrel Ash.

modelo 82-410 C}.D. uma pá. girante C"chopper"-CH). uma

fotomultiplicadora CrM). um amplificador sincromo uLock- In" CLI)

e um regi str ador CR). A fotomul ti pl i cador a e o seu si stema de

alimentac;:~o CHV). o "Lock - In". o "chopper" e o registrador s~o

os mesmos que for am ut.i 1i zados na montagem de 1uminescênci a. A

grade de difração ut.ilizada nesse monocromador para a região do
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ulltravioleta tem 2360 linhas/mm. Como utilizamos essa grade de

difraç~o associada a fendas de en~rada e de saida do monocromador

de. respectivamente. SO e.2S ~m. a resoluç~o obtida é de 1.3 Â.

Nesse sistema. a radiaç~o emitida pela lâmpada é focalizada.

por um conjunt.o de lent.es. sobre a ent.rada do monocromador de

onde. ap6s ser selecionada em comprimento de onda. é focalizada

sobre a amostra. A radiaç~o emi tida pelo cristal é focal izada

sobre a ent.rada da fot.omult.iplicadora. na frent.e da qual á

colocada um filt.ro 6t.ico que seleciona a regi~o espectral

desejada. O sinal da fotomultiplicadora é amplificado pelo "Loclc-

In" e graficado em f'unç~o do compriment.o de onda at.ravés do

regist.rador.

Os espect.ros obt.idos não foram normalizados com relaç~o à.

curva de int.ensidade da emiss~o da l~mpada e nem com relaç~o às
-

curvas de respost.a da rede de difração e da fot.omult.iplicadora. em

função do compriment.o de onda. Como a emissão da lâmpada é o fat.or

que apresent.a a maior variaç~o com o compriment.o de onda.

repr oduzi mos na figura 5.11 o seu espect.ro de emi ss~o. par a que

possamos comparar as int.ensidades da luz emit.ida pela amost.ra para

dif'erent.esregi5es de excit.aç~o.

10
..J <li:•••

4.0
U 1&.1

2.0Q. 1.5CI)
1&.1

1.0
0.8<

0.6- 0.4.U 0.3Z 1<
0.2

Q
<

0.1
li: a:: 0.04200

300400500600700800

COMPRIMENTO DE ONDA (nm)

Fig. 5.11 Espect.rode emiss~o da l~mpada de xenônio.
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V.4 R&sultado~ Experimentais Parciais.

V.4.1 Absorç~o

+a
Os espectros de absorç~o do Gd :foram obtidos tanto do

cristal de GdAlO
a pur o como da amostr a de GdAlO: Cr+a :finaa

(amost.ra 2).

OQvido à amos~ra sem dopagem ser espessa C- 2 mm de

espessura) s6 conseguimos obter bons espectros de absorç~o na

região ent.re 315 e 300 nm. Como os espectros de absorç~o da

amos~ra 2. nessa regia:o. na:o apresentaram di:ferença com relaça:o

aos da amost.r a de GdAlO quanto à posi ção • lar gur a e i ntensi dade••

relat.iva das linhas apresentaremos a seguir somente os espectros

ob~i dos com ao amostr a de GdAlO: Cr+a de 0.76 mm de espessur aa

(amostra 2) .
. +a

Na :f~g. 5.12 mostramos o espectro de absorção do Gd no

GdAlOa Cr+a na regia:o de 320 a 2S0 nm. Na regia:o de 320 a 300 nm

vemos claramente a abertura dos ni veis <Sp em CJ+l/2) subni veis •
.1

em acordo com o que :foi discutido na seção IV.4.3.: <SP7/2

vemosnm280a2S4deregiãoNa302.0.nmU.ee

<SC314.1~ 313.3~ 313.0 e 312.7 nmU. p~/z C30S.0; 307.6 e 307.2 nmU
<SPa/2 C302.6

somente 3 linhas mas. expandindo esse espectro. como na :figo 6.13.

vemos que a linha de J1lQnorcomprimento de onda da :figo 6.12 na

verdade é const.it.uida por 2 linhas parcialmente resolvidas.

separadas de aproximadament.e 0.7 Â. Esse grupo de linhas é

a~ribuido ao mult.iplQ~o cSI?/z: 280.7; 280.4 e 280.1 nm C2 linhas).
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Fig. 5.13 Espectro de absorção do GdAl03: Cr+3
279 nJn.

entre 281 e

Na regi~o de 279 a 272 nm t.ivemos dif'iculdades em colocar

t.odas as linhas de absorç~o do Gd+3 na mesmaescala devido ao f'ato

de haver linhas de absorç5i:o muit.o int.ensas. Assim. daremos aqui

soment.e a posição das linhas observadas. que correspondem às

t.ransiçeses para os est.ados com J ent.re p/2 e to? /2: 27B.O~

277. 5. 277. 1. 276. 2. 275. g. 275. 4.• 275. 2. 275. O. 274.•7. 274..4.•
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274.0; 273,7 e 272.9 nm. Várias dessas linhas são compostas por

mais de uma linha. sendo a resolução necessária para resolvê-Ias

maio~ do que a que dispunhamos: ~À= 0.1 nm.

Na fIgura 5.14 mostramos o espectro obtido entre 258 e 244

nm, onde se vê dois grupos de linhas bem separados. O g~upo de

linhas em lorno de 254 nm: 254.6; 254.4; 254.1; 254.0 e 253.6 nm

associamos, pelo número de linhas. ao estado °09/2. o que está em

concordância com o diagrama da figo 4.7. O grupo de linhas entre

249 e 245 nm está associado aos multipletos óDJ• com J= 1/2• 7/2•

3/2 e !:ã/2.

Par a a amost.ra de GdA! O pur o não foi detect.ada nenhuma3

banda ou 1inha dE- a.bso~ç~o par a compr iment.os de onda mai 01" es qu.;t

314 nm a não ser o prolongamento da banda, sem estruturas. sobre a

qual estão todas as linhas do Gd+9 observadas.

Na figo 5.15 mostramos o espectro de absorção do GdAlO:
3

Cr+S entre 650 e 340 nm onde se vê as bandas de absorção devidas

às transi çêSes entre os estados "A -I> "T e "A -I> 4T" superpostas à2 2 2 1

cont.~nua9ão da. banda de absorção do ultraviolet.a.

V.4.2
Lundnescência do GdAl03

Na. obt.enção destes espectros excit.amos a amost.ra de GdAlO
3

com a r" adiação em! tida pel a lâmpada com máxi mo em 313.2 nm e com

largura espect.ral de 3,5 nm. o que abrange as quat.ro linhas 6P?/2.

Também fizemos t.ent.at.ivasde observar a emi ssão do n1vel °P?/2

diret.ament.e para o est.ado fundament.al excit.ando o Gd+3 através da

linha de 280.4 nm da lâmpada. no que não obtivemos êxito.
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Na figo 9.16 mostramos o espectr o de emissão do GdAlO •i

obtido nas condiçeQ~ rQlatadas. onda podamos VQr que a Qmiss~o se

dá ao longo de uma banda bastante larga começando em 360 nm e se

estendendo até aproximadamente 740 nm.

At..ribuimos:o decaiment..o da axcit..aç~o do Gd+3 at..raws desos:a

banda à trans:ferência de energia do Gd+3 para o centro de cor

estudado na re:f. [78] e que é :formado no processo de crescimento

do cris:tal. como discutimos na seç~o V.Z.a.

A emiss~o intensa através dessa banda juntamente com o :fato

de não termos observado o decaimento direto do nivel 6p7/Z do Gd+3

para o es:t..ado~undament..al noso lavam a crer que a t..rans:ferência de

+3
energia do Gd para o centro de cor é bastante e:ficiente. Assim.

o processo que supomos estar ocorrendo é aquele em que a energia

~ornacida a um Gd+3 na axci taç~o migra at..ravQs:da soub-reda da

gadolinios até atingir um gadolinio próximo a um centro de cor

quando então ocorre a trans:ferência de energia do gadolinio para o

centro de cor." o que é soeguido da emiss~o por esse centro.

Essa suposição é coerente com os resul tados obtidos por

Blasse e colaboradores [90] em uma série de trabalhos sobre novos

mat..ariais:luminescent..es de alt..ae~ici6ncia nos quais a migraç~o da

energia Gd+3_Gd+3 tem um important..e papel. Os materiais estudados

por el es têm composi ção do tipo Yj,-x Gc:xXn: S.A onde X é um âni on

ou um grupo aniónico. S o sansibilizador (doador) e A o ativador

Caceitador) e o processo pode ser representado por:

excit..aç~o ~ S nx
----) A

Para concentrações
+3

X de Gd acima de um certo valor a

Qxcit..aç~ode S é s:eguida por amiss~o somante de A. indicando que a

85



o
O
V

C")

+"l:$et
o

E "l:$c N- "-
r-<t j:[l.ea ....,o Z

1fI
o o

/tlO
,.c:;LU Ca ••••-o 1fII- /tZ

lLJ

c
:e o.o:: "l:$a. /t:e •••••o ••••u C)

)(o
a-

o ('t)(O o-<C"l:$et
o

"l:$

o
~1fI1fI••••;;~o o ....,r--

•••.lt"J

/t
54::$("o'n) 30VOISN31NI

17I
••••s....

86



transferência de S para A.
. +3 +3 .

através da m.lgraç~o Gd -Gd • é mUlto

eficienle a partir de determinada concentraç~o de gadolinios. isto

é. na si t.uaç~o em que os gadol i ni os est.~o pr 6xi mos o suf i ci ent.e

para poder haver migração de energia. que é o que acontece no

GdAlO já qUQ o Gd+3 f'az part.e da composiç~o do crist.al.s

V.4. 3. 'Exci t.aç~o do GdAl03

Os espect.ros GdAlO f'oram obt.idos
3

com a

mont.agem descrit.a na secção V.3.4 .• onde utilizamos. na ent.rada da

f'ot.omultiplicadora. um f'ilt.ro 6tico colorido. de banda larga. que

dei xa passar a luz Qmit.i da pel a amost.r a na r egi ~o do máximo de

emissão (- 620 nm).

Na f'ig. 6.17 mostramos o espect.ro de exci t.ação do GdAlO3

obt.ido variando o compriment.o de onda de excit.aç~o ent.re 320 Q 260

nm. Esse espect.ro é ~uit.o parecido com o espect.ro de absorç~o e

dele podemos concluir que a emissão at.ravés do cent.ro de cor é

muit.o mais ef'icient.e quando excit.amos a amost.ra nas linhas do Gd+3

do que quando excit.amos na banda larga absorção do

ul t.ravi 01eta. vist.o que nest.e espect.ro a relaç~o ent.re a

i nt.ensi dadQ das I i nhas do Gd+3 e a da banda de absor ç~o é muit.o

maior do que a mesma relação no espect.ro ,de absorção.

V. 4. 4. Lwninescência do GdAlO: Cr+3
a

Os espect.ros de I uminescênci a do GdAlO :3
+3Cr f'oram obt.idos

com o crist.al maior (amost.ra 1) e nas mesmas condiçeses que o

espect.ro do GdAlO
3 puro. inclusive
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torno de 312.2 nm.

Na figo
+3

5.18 temos o espectro de emiss~o do Gd no

+a
GdAlO: Cr entra 300 e eQO nm que mostra o decaimento através doa

centro de cor. como no caso do GdAlO puro.3

A continuaç~o do espectro de luminescência para comprimentos

de onda maiores. figo 6.19. mostra que o decaimento da excitação

oeor r e ta1I'.bém ~endo a .....enll,~~ao radiati va

efetuada através das transiçl:Ses zE-+ 4A Cna rQgi~o de 730 nm) eZ

zT:I.-+o6ACcom máximo pr6ximo a 700 nm). como ocorre quando o Cr +32

é excitado diretamente através das bandas o6T eo6T.
2 :I.

Os espect.ros das f'i guras 6.1 B e 6.1 Q n~o est.~o na mesma

escala sendo que. na mesma escala. o valor máximo de int.ensidade

da emissão do estado zE é 3 vezes o valor máximo da intensidade de

emi ss~o pelo cent.ro de cor CQm 630 nm) . Para a obt.enção do
\

espect.ro da figo 5.19 t.ivemos que reajust.ar a fase do "Lock - In"

devido à diferença ent.re os tempos de decaiment.o do Cr+3 e do

cent.ro de cor.

o apar eci mento da emi ssão devi da à t.ransi ção 2T -+ •A. que:I. 2

não ocorre à baixas t.emperaturas. é devido à população térmica do

nivel 2T a part.ir do nivel 2E• sendo que a populaç~o do nivel 2T:I. :I.

à t.emperat.ura ambiente. calculada pela distribuição de Boltzmann.

é 500 vezes maior que a população à temperatura de 77 K.

Assim. desses: es:pect.ros concl uimos que no GdAl O :3
Cr +3 o

Gd+3• quando excitado. decai por 2 caminhos diferentes. através da

transferência de energia para o centro de cor. como discutido na

s:eç~o V.4.2. e at.ravQs da t.ransf'erência de energia para o Cr +3.

Supomos que. como resultado dessa transferência de energia do Gd+3
+3

para o Cr • +3 '.I.o Cr é exc~~ado para a
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em 32.500 (ver figo 4.10 e tabela 4.7) e a partir desse

estado ocorre ,o decaimento n~o radiativo. através das bandas

intermediárias. para o estado metaestável 2E• como ocorre quando

exci t..amosnas bandas 4T e 4T. A t..rans:ferênciade energia do Gd+:;&
i. 2

pa.ra o
+:;&

Cr deve ser precedida da migração de energia pela

sub-rede de gadolinios. como discut..idona seç~o V.4.2.

<X>
I
<
...J
W
a::

w
C«
C
(f)
Z
WI
Z

770 750 730 710 690

COMPRIMENTO DE ONDA (nm)

Figura 5.19 Espect.ro de emiss~o do GdÁlO s
:;&

690 a 770 nm, quando exci t.ado
Gd+3•
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v. 4. 5.

Devido ao ~a~o de es~ar havendo concorrência en~re os dois

mecanismos.de decaimen~o dos es~ados exci~ados do Gd+3 no GdAlO :a

+3
para o Cr • a in~6msidade de radiaç~o emi~i da pelo

centro de cor diminui muito. com re1aç~o ao GdAlO puro.a

di~icultando assim a obtenç~o do espectro de excitaç~o observado

nessa regi~o. Assim. ob~ivemos o espec~ro de exci~aç~o de~ec~ando

somen~e a radiaç~o emi~ida na regi~o de comprimen~o de onda maior

que 700 nm (região de emiss~o do Cr+3). variando o comprimen~o de

onda da radiaç;(o de exci~aç;(o ent.re 320 e 250 nm Cr.Qgi~o das

linhas do Gd+3) e en~re 650 e 350 nm Cregião de absorção pelo
+3

Cr ).

Na ~ig. 5.20 most.ramos o espect.ro de exci~aç~o obt.ido

variando o comprimQn~o de onda da radiação de excit.aç~o en~re 320

e 250 nm.

Nas ~igs. 5.21 e 5.22 est.~oos espec~ros ob~idos em condiç8es

semelhan~es às da ~ig. 5.20. mas em escala ampliada. nas regi8es

de 315 a 300 nm e 285 a 250 nm. respectivamente.

Nesses espect.ros podemos ver um grande aument.o da emissão

+3 +3
pelo Cr quando excit.amos qualquer 1inha do Gd en~.·e 320 e

270 nm. indicando que a ~rans~erência de energia do Gd+3 para o
+3 .

Cr ocorre quando exc~t.amos

bas~an~e e~icien~e.

qualquer uma dessas linhas e é

Na figo 5.23 mostramos o espectro de excitação do
+3

Cr •

excit.adoent.re650 e 350 nm. Aqui observa-se que. ao cont.rário da

absorção. a excit.açãoé mais e~e~iva na banda 4T .2
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VI. LASERS PULSÃOOSUTI LlZAOOS E O SISfEMA DE AQUISI çÃO DE DADOS.

VI.1' ·Introduç~o

Em várias mon~agens. que ser~o descri~as em capi~ulos

pos;;t.erioras• u~i1izamos alguns sis~emas que s~o comuns a ~odas

elas como o laser de Nd:YAG. o laser de corante pulsado e o

sistema de aquisiç~o de dados. Em vista disso faremos neste

capi~ulo uma.descriç~o de cada um desses sis~ema.s.Como o laser de

coran~Q con~inuo 56 ~oi u~ilizado em uma mon~agQm esp9ci~ica

deixamos para descrev~-lo jun~amen~e com ess;;a mon~ag9m. no

capit.uloVIII.

VI.2 O Laser de Nd: YAG e o Sist.emade Gerador de Harmônicos

Para bombear o laser de coran~e pulsado u~ilizamos um laser

de Nd: YAG ~abricado pela ~ant.a Ray. modelo OCR-1A.

Esse 1as;;er~em como meio a~ivo um monocris;;t.alde YAG

CY3AlS012) dopado com Nd+3 e emit.e radiaç~o laser em 1064.1 nm.

Ele opera em modo pulsado com po~ência de pico da ordem de 102 MW

e duração do pulso de -8 ns.

° esquema.da cavidade 6~ica é mos~rado na ~igura 6.1 onde se

vê os dois es~ágios: o oscilador. que é propriamen~e o laser. e o

ampli~icador.

° oscilador é const.it.uido basicament.e por um bas;;t.~o

cilindrico de Nd: YAG. duas;;l~mpadas de xenônio. dois es;;pelhos;;

t.ot.alment.ere~let.ores. sendo um côncavo. Co t.raseiro) e o out.ro

convexo (o de saída). um "Q-Swit.ch"e um polarizador.

As lâmpadas e o bas~ão de Nd: YAG s~o colocados dent.ro de

uma cavidade me~álica. com revest.imen~o
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constr uida de tal manei ra que a luz emi lida pel as duas 1âmpadas

seja focalizada sobre o bast~o.

A func;:~o do sis'lama cons'li'luido paIo "Q-Swi 'lch" a paIo

polarizador Q at.uar como um chaveador ót.ico que f'az com que a

cavidade ót.ica só f'ique desbIoqueada por um periodo curt.o de t.empo

quando a popul ac;:~omáxi ma do nivel exci 'lado do Nd +3 'liver sido

aIcançada. para um pulso da l&mpada.

Os dois espelhos fecham a cavidade ressonan'la. qua é do 'lipo

ins'lável. sendo que o feixe laser sai pelas la'lerais do espelho de

salda. o que faz com que a seç~o transversal desse feixe 'lenha a

f'orma de um disco com um f'uro no mQio. como Q most.rado na f'igura.

o amplif'icador é const.it.uido por um sist.ema de l&mpadas e

bastão de Nd: YAG idênt.ico ao do oscilador sendo aqui

desexci t.ação f'eit.a de manei ra est.imul ada pelo f'9ixe de 1aser

provenient.e do oscilador.

Como esse 1aser oper a somente no compr imen'lo de onda de

1064.1 nm f'az-se"necessário a ut.ilização de um sist.ema de gerador

de harmônicos que per mit.a a obt.enção de harmOnicos dessa

f'reqüência para que possamos bombQar Iasers de corant.Q. qU9 operam

em regi8Qs de f'rQqüências m9nores que a de excit.aç~o.

Vários crist.ais apresent.am a propriedade de gerar

harmônicos. No nosso caso ut.iIizamos um sist.ema da pr6pria

Quant.a-Ray. que possui t.rês cristais de KDP que quando combinados

permitem a geração de luz nas freqüências de 532. 355 e 266 nm.

Como os f'eixes saem na mesma direção t.orna-se necessário t.ambém a

ut.ilizaç~o de um sist.ema de prismas que separa os dif'erent.es

compriment.os de onda.
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VI.a Laser de Corante Pulsado

A grande vantagem dos lasers de corante sobre os lasers a

gás e de es~ado s6lido é que eles podem ser sin~onizados den~ro de

uma faixa espec~ral larga. com po~ênci as de salda al~as.

U~ilizando o laser de Nd: YAG e o sistema de gerador de

harmOnicos descr i ~os na secç~o anter i or • podemos. var i ando o

coran~e. cobrir ~oda a regi~o espec~ral do visivel e infravermelho

pr6ximo a~é aproximadamen~e 900 nm.

Na figura 6.2 mos~ramos um esquema do oscilador do laser de

coran~e u~ilizado. que foi ~o~almen~e cons~ruido no labora~6rio do

gr upo de 6~i ca • com excess~o. obvi amen~e. da gr ade de di fr aç~o

[91] .

o bombeamen~o desse 1aser é fei ~o u~i I i zando-se um dos

har mOnicos do I aser de Nd: Y AG C 632 nm ou 366 nm) que i nci de ao

longo do ~ubo de vidro (ou quar~%o. no caso da radiaç~o ~e bombeio

ser ul~raviole~a). na regi~o cen~ral da cubet.a. na direç~o

perpendicular ao plano do papel. Esse feixe. an~&s de incidir

sobr e a cubet.a. é expandi do por uma 1en~e di ver gent.e e a seguir

~ocali%ado por uma lent.e cilindrica.

Pela cubet.a circula o coran~e. sendo a circulaç~o fei~a

a~ravés de uma bomba de aço inoxidável fabricada pela Tut.hill Pump

Company. Na ~i gtira. a en~r ada e a sai da de cor ant.e. na cubet.a.

es~~o indicadas pelas se~as.

A cavidade 6~ica desse laser é fechada na par~e pos~erior

por um espelho ~ot.almen~e re~le~or (que pode ser subs~it.uido por

mais uma grade de di~raç~o quando se deseja uma maior resoluç~o) e

na saida por uma cunha de vidro BK-7. que reflet.e aproximadament.e

6% da radiaç~o~ a forma em cunha do espelho de saida ~em por

objet.ivo evit.ar a re~le~o da segunda super~icie. o que pode
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causar interferência dos dois feixes.

Entre-a cubeta e a grade de difraç~o Q colocado um sistema/

constituido por um conjunto de prismas. posicionados em ~ngulo de

Brews~er. que ~em por função expandir o feixe de luz emi~ido pelo

coran~e para que o mesmo a~inja o maior número possivel de linhas

da grade de difraçã:o. aumentando assim a resoluçã:o espectral e

também evitando que a grade seja danificada.

o feixe expandido é entã:odifratado pela grade de difraçã:oe

somen~e a luz com comprimen~o de onda que correponder à incidêcia

normal ao espelho será refle~ida por ele fazendo o caminho reverso

e provocando a emissão es~imulada do coran~e nesse comprimen~o de

onda.

A sin~onia do laser é efe~uada girando-se o espelho

~o~almen~e refle~or em ~orno de um eixo perpendicular ao plano da

figura. o que é fei~o a~ravés de um micrOme~ro que é acoplado a

um mo~or de passo.

o feixe emi~ido por esse laser Q ampli~icado ao passar pelo

ampli~icador. que Q simplesmen~e uma segunda cube~a. id6n~ica à do

oscilador & que é bombeada pelo mesmo laser de exci~ação. cujo

~eixe é separado em dois por um divisor de feixes. sendo

aproximadamen~e 30% do feixe u~ilizado para exci~ar o oscilador e

o res~an~e u~ilizado para exci~ar o amplificador. O bombeamen~o do

amplificador é fei~o com um a~raso. aumen~ando-se o caminho 6~ico

do feixe de exci~ação. de ~al maneira que o ~eixe provenien~e do

oscilador encon~re o coran~e do ampli~icador com a população

inver~ida. ocorrendo assim a emissão es~imulada e.

consequen~emen~e. a ampli~icação. A po~ência maior de exci~ação do

amplificador ~az com que ele opere sa~urado. o que reduz bas~ante

a flutuação de in~ensidade da radiação emi~ida.
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VI.4 Medida do Comprimento de Onda

Nas montagens que iremos descrever nos pr6ximos capitulos a

medida do comprimento de onda do laser de corante é feita

desviando-se o feixe desse laser. na salda do amplificador. para

um monocromador. O desvio é feito através de um espelho colado a

um suporte que permite posicioná-lo de tal maneira que ele

intercepte ou n~o o feixe. sem perda do alinhamento.

O monocromador utilizado é do tipo Ebert de O.S m. Cmodelo

82-020 da Jarrel Ash). com grade de difraç~o de 1180 linhas/mm

para operaç~o na regi~o de 2000 a 9000 i. Nessas mon'lagens as

~endas do monocromador foram u'lilizadas com 40 ~m de aber'lura. o

que proporciona uma resoluç~o de - 1 Â.

Nas medidas em que Q :fei'laa varredura do compriment.o de

onda do laser sobre uma det.erminada regi~o espect.ral medimos

somen'le os comprimen'los de onda no inicio e no "fim do espec'lro.

considerando que a variaç~o do compriment,ode onda é a mesma para

cada deslocament,o do mo'lor de passo. Essa aproximaç~o é boa no

nosso caso porque variamos o comprimento de onda em regi~es

espec'lraises'lrei'las.

VI.6 Sist.ema de ÂquisiT~O de Dados

Embora para cada experiment,o com laser o sis'lema de

aquisiç~o 'lenhasido u'lilizadode uma maneira especi:fica. daremos

aqui uma descriç~o geral do sis'lemau'lilizado[923.

Na :figura6.3 mos'lramos um esquema do sis'lema de aquisiç~o

de dados no caso mais geral que Q aquele em que ut.ilizamos dois

~ot,ode'lec'lorese o sinal é pulsado.
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osinal pulsadodecadaumdosdetectorespassaporum

integrador

de"gate"(modelo4130daEvansAssociat.ed)~que

int.egra o sinal

ent.re os t.empost.iet.z (verfigura6.3),depois

do t.empo t.d em que o laser

dE" Nd:YAGé disparado,Essest.empos

são aJust.ados no gerador de "delay" (modelo 4141-1 da Evans

Associat.ad) ~ qu~ é disparado paIo "t.rigger do laser", Quando o

~eraàor de avi.5o indica que o int.ervalo de t.empo ajust.ado no

gerador de "delay" já foi complet.ado o sinal analógico do

int.egrador de "gat.e" é convert.ido em digit.al pelo conversor

analógico/digi t.al (indicado na figura por A/D, modelo AD-574 da

Analog DeVl ces) sendo ar mazenado na memóri a do roi Cl'ocomput.ador e o

int.egrador é descal'regado C "I'eset."), fical'1do prol'1t.o para aquisição

de novo dado.

O conversor A/D ut.ilizado t.em quatro ent.radas, das quai~

ut.i 1i zamos duas nl..'"si st.ema par a medida de absor ção com 1aser de

corante pulsado, que será. discut.ido no capit.ulo VII. Para as

medidas de excit.ação do exper!ment.o do capitulo X ut.ilizamos

apenas um i ntegrador de "gat.e" e, consequent.ement.e, apenas uma

entrada do conversor A/D, sendo que nesse experiment.o ut.ilizamos

uma fot.omult.lplicadora no lugar do fot.odiodo,

Na mont.agem em que o sinal É> cont.inuo, capit.ulo VIII, o

sist.ema de aquisição de dados fica simplificado sendo ut.ilizado

soment.e a part.e que se encont.ra dent.ro do ret.ângulo t.racejado na

figurá 6.3.

O roicrocompl.lt.ador ut.ilizado é da linha IBM PC-XT.
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VI I. SI STEMA EXPERI MENTAL MONTADO PARA MEDI DAS DE ABSORÇÃO

UTI LI ZANOO LASER DE CORANTE PULSADO.

VII.1 Introdução

o objetIvo deste eÀ~erimento é observar, através de medidas

de transmissão, a absorção devida à transferência de energia

i nduzida por luz CTEIL) nas frequências correspondentes

diferença de energia entre o primeiro estado excitado do Cr+3 (zE)

e os est.ados exci tados do Gd+3.

A opção por se tentar observar o processo de TEIL por

absorção foi fei ta em função dos .•••.esultados dos espectros de

luminescência do GdAlO: Cr+" que indicaram que quando o ion Gd+33

e excitado ele decai preferencialmente pelo nível 2E (-726 nm) do

Cr+3, dificultando assim a observação por luminescência, que seria

fácil Se o Gd+a decaisse diretamente para o estado fundamental e.

portant.o, .emit.isse radiação na região do ultravioleta ou se

decaisse preferencialment.e pelo cent.ro de cor. Associado a ist.o

temos o fat.o de que o Gd+3 exci tado pelo processo de TEIL est.ará

.. C +3 . t. Gd+3 , .prox~ mo a um ~on r v~s o qUE? o t o~ exci t.ado através deI e

.•.'"

e. dessa maneira, a desexcit.ação do Gd·...at.ravés da t.ranierência

de energ~a para o Cr +3 deve ser mais eÍet.iva do que quando

excit.amos o Gd+3 di ret.ament.e C com radi ação ult.ravi01et.a) porque

nest.e últ.imo caso est.amos exci t.ando mai s gadol í nios que est.ão

dist.ant.es dos cromos do que gadolinios que est.ão pert.o já que a

concentração de Cr+3 é baixa (-O.l~~.

Em vist·a di sso const.ruimos um sist.ema que permi t.e obt.er o

espect.ro de t.ransmissão do cristal utilizando um laser de corant.e

s~nLonlzavel pulsado, ao mesmo t.empo em que o nível
Z +3 •E dc) Cr e

popul ado. A popul ação do nivel 2E e f ei t.õ at.raves do decai ment.o

10e.
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Coumarin 440 CC-440). que cobrem. respectivamente. as regiBes de

470 a 446 nrne 458 a 42g nm. Como essas regi~es esl~o na faixa do

a2ul do espectro visivel chamaremos o feixe do laser de corante de

azul. na figura.

A rede de difraç~o u~ilizada ne~~a~ regiõe~ Q de fabricaç~o

da Jobin-Yvon e tem 2400 linhas/milimetro.

Com esses corantes trabalhamos com uma potência de saida do

1aser de corante de aproxi madamente 60 KW C potência de pico) e

1argura de linha de O. 01 nm.

O laser de argonio utilizado foi o modelo 2020-06 da

Spec~ra Physics que ~em uma po~~ncia máxima de 2.0 W na linha de

614.6 nm e de 6.0 W em ~odas as linhas.

O feixe do 1aser de Ar.•.•operando na linha de 614•6 nm é

chamado. na figura. de verde.

O feixe do laser azul é amplificado ao passar pelo A.L.C.

C amplificador do laser de coran~e) e a seguir é dividido em dois

ao passar pelo separador de feixe SF2. sendo que uma par~e (- 10%)

é desviada para o fo~ode~ec~or FD2 para servir de referência e o

res~an~e segue em fren~e a~é o fil~ro SF3 (que refle~e o feixe

azul e ~ransmi~e o f,Üxe verde do laser de argonio). onde Q

refle~ido na mesma direção do laser de argonio.

O separador de feixe SF2 é simplesmen~e uma lâmina de vidro

com um filme an~irefle~or na superficie pos~erior. colocado a 45°

com relação ao feixe azul.

Os fo~ode~ec~ores FD2 e FOi são idên~icos (fo~odiodo UDT

PIN 040 A) e ~~m uma boa respos~a na região espec~ral de

in~eresse. além de serem rápidos. A mon~agem dos fo~ode~ec~ores

foi fei~a por nós. Em fren~e aos fo~ode~ec~ores colocamos lâminas

finas de vidro com as superficies foscas para que os feixes fossem

espalhados uniformemen~e sobre as superficies a~ivas dos mesmos.
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Essas lâminas também permitem que ajustemos as intensidades de luz

do 1aSiQr qUQ chQgam aoSi detQctorQSi dQ tal maneir a que possamos

trabalhar na faixa de intensidade que eles operam bem e termos os

dois sinais aproximadamente iguais.

o filtro SF'3, de mat.erial dielétrico, foi feit.o

especialmente para esta montagem e"a 45° na polarizac;:~o S. visto

que os 2 lasers ut.ilizados t.êm polarizac;:~o vertical, ele transmite

82% do fQixe verdQ CAr+) e reflQt.e QQ% do azul em 464 nm Q em 440

nm reflete 100% sendo a ,variac;:~o da refleti vade entre esses

comprimentos de onda bem suave. Assim é possivel unir os 2 feixes

fazendo com que eles saiam colineares depois de t.erem passado por

SF3. O suport.e de SF3 t.em aj ust.e t.ant.o na hor i zont.al como na

ver t.i cal, bem como os supor t.as dos espel hos E2 ut.i I i zados par a

direcionar o feixe do laser de argonio. O suport.e do espelho E2

mais próximo de SF3 foi mont.ado sobre um est.ágio de t.ranslação que

per mit.e o seu deslocament.o· na di r ação i ndi cada na f' i gur a, par a

facilit.ar o posicionament.o relat.ivo dos feixes.

A focalização do feixe azul é feit.a at.ravés da lent.e Li

Cf=60 cm). A focalização do feixe verde é feit.a at.ravés de 2

lent.es, L2 Cf= 20 cm) e L3 tf=iO cm) sendo que o suport.e da lent.e

L2 é mont.ado sobre um est.ágio de t.ranslação que permit.e aproximar

ou afast.ar essa lent.e de L3, para permit.ir o ajust.e do foco dos 2

lasers.

Os 2 feixes sobrepost.os incidem sobre o c.rist.al, que est.á

dent.ro de um cri ost.at.o , sendo os feixes t.ransmit.idos separados

novament.e at.ravés do filt.ro SF4, que é idênt.ico ao SF3 e, assim,

t.ransmi t.e quase t.odo o verde e refI et.e o fei xe azul que vai

incidir no fot.odet.ect.or FDi. Para barrar a fração do feixe do

1aser +
de Ar que é reflet.ido ut.ilizamos filt.ros passa-baixo. de

filme dielét.rico. que reflet.e. cada um. 98% do feixe verde e
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transmite ..•86% do feixe azul em torno de 460 nm. Esses filtros

CF) foram utilizados também na frente do detector Foe para

normalização do sinal. tendo sido utilizados 2 deles em frente de

cada um dos fo~ode~ec~ores. as fil~ros foram colocados den~ro de

~ubos me~álicos. pin~ados de pre~o. de 20 em de comprimen~o. com

arruelas internas de 1 em de diâmetro interno. com a finalidade de

eliminar a luz espalhada. fazendo com que incida sobre os

fo~ode~ec~ores somen~e a luz do laser.

as sinais pulsados dos 2 fo~ode~ec~ores são conver~idos em

sinais digi~ais. como descri~o na secção VI. S.

memória do microcompu~ador.

e armazenados na

o programa de compu~ador u~ilizado nes~e experimen~o

execu~a. basicamen~e. a seguin~e sequência: armazena os sinais

do de~ec~or 1 e do de~ec~or 2. sendo a seguir dividido o sinal de

1 CI) pelo sinal de 2 CIo). Esse processo é repe~ido NM vezes.

sendo a seguir fei~a a-média ari~mé~ica sobre esses valores e o

resul~ado armazenado na memória do microcompu~ador e graficado

como um pon~o no video~ os valores médios dos sinais I e 10 ~ambém

são armazenados. Depois de graficado o pon~o e o dado armazenado o

con~rolador do mo~or de passo Q acionado e o mo~or de passo roda

um número NS de passos, após o que o sis~ema espera duran~e um

in~ervalo de ~empo, que deve ser fornecido ao programa, para

evi~ar problemas de vi~raç~o no sis~ema ó~ico e in~erferência do

sinal do con~rolador do mo~or de passo na medida. Fei~o isso, ~odo

o processo é repe~ido a~é se comple~ar o número NP de p~n~os.

as valores de NM. número de valores medidos sobre os quais é

fei~a a medida para um pon~o, NS, número de passos, e NP, número

de pon~os. devem ser fornecidos para cada aquisiç~o, sendo que a

escolha de NS e NP Q fei~a de modo a abranger o int.ervalo

espec~ral de in~eresse. com a resolução necessária.
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Além de graricar os valor es médi os de I /I o em runç~o do

somente I médi o Csinal do detector 1. da amos t.ra). soment.e 10

módio (sinal do det.ect.or 2. da ref'erência). 1 e 10 no mesmo

gráf'ico e ln (1/10). t.odos em f'unção do compriment.o de onda.

Em t.odas as medidas o compriment.o de onda f'oi ajust.ado para

o valor desejado no inicio e checado o valor final. desviando-se o

f'eixe do laser de corant.e para o monocromador.

VII.3 Medidas de Transmissão do CGGOI Er+a Tent.at.iva de

Det.ecção, por Absorção, da Transferência de Energia

Induzida por Luz.

Como t.est.eda mont.agem descrit.a na seção ant.erior obt.ivemos

os espect.ros de t.ransmi ssão de um crist.al de CGGO eCa Ga Ge O )3 2 a 12
+a

dopado com Er e- 1%) com espessur a de 1.Q mm. Esses espect.ros

foram obt.idos ut.i1izando t.ant.o essa mont.agem como o

Qspect.rofot.6met.ro Cary-17. para comparação. Nos espect.ros obt.idos

com o Cary-17 ut.i1izamos a resolução máxima. velocidade de

varredura de 0.006 nm./s e const.ant.e de t.empo igual a 1 s. O

corant.e ut.i1izado no 1aser sint.onizável

dissolvida em met.anol.

foi a Coumarin 440.

Nas f'iguras 7.2 e 7.3 são most.rados os especlros de

t.ransmi ssão do CGGO: Er+3 obt.idos;• respect.ivament.e. com a nossa

mont.agem e com o espect.rofot.6met.roCary-17. na região de 462.6 nm

a 447.8 nm. Comparando essas duas f'iguras vemos que lodos os picos

de absorção que aparecem no espect.ro do Cary lambóm são observados

na figura 7.2 sendo que a linha de absorção em 449.0 nm. que não é

resolvida no especlro obt.ido com o Cary. aparece bem definida no
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com os 2 lasers. o espectro correspondente sem o laser de argonio.

sendo o primeiro espectro dividido pelo segundo. ponto a ponto.

Na figura 7.6 temos o espectro. já dividido. de transmissão

em funç~o do comprimento de onda do laser de corante. Os

comprimentos de onda assinalados na figura s~o os correspondentes

à diferença de energia entre o pico central do nivel zE Ca largura

nm) e os niveis
6 +a17/2 do Gd C280. 7. 280.4 e 280.1 nm)

situados justamente na única regi~o desse espectro em que há uma

variaç~o mais abrupta da transmiss~o. o que nos dá indicios de que

a transferência de energia induzida está ocorrendo. A curva mais

suave. sobre a qual est~o esses vaIes. está reIacionada com a

transição 2E -) A curva tracejada foi desenhada apenas

para ~acili~ar a visuali%aç~o do sinal nessa regi~o.
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VI I I •. SISTEMA MONTAOO PARA MEDIDÁ DE ABSORÇÃO UTI LI ZANDO

LASER DE CORANTE CONTt NUO

VIII.1 Introdução

Como vimos no capitulo anterior. o sinal que obtivemos com

laser pulsado como possivel evidência de estar ocorrendo a

trans~erência de energia induzida estava no limite de detecção da

nossa montagem. Assim optamos por montar um sistema semelhante ao

anterior. utilizando agora um laser de corante continuo. o qual

não apresenta os problemas de ~lutuação de intensidade que o laser

pulsado apresenta.

Visto que não dispunhamos dos elementos 6ticos do laser de

cor ante continuo para operar no azul. sendo bombeado no

ultra-violet.a. f'icamoso 1imit.adoso a t.rabalhar na regi~o

2 +a
correspondent.e à diferença de energi a ent.re o nivel E do Cr e

os nivei s "P?/2
+a

do Gd (314.1. 313.3. 313.0 e 312.7 nnU.

Embor a não t.enha sido possi vel det.ect.ar o e~ei to com essa

mont.agem achamos interessante descrevê-la.

VIII. 2 o Lasoer de Corant.e Sint.onizável Cont.inuo

o laser de corant.e cont.inuo que utilizamos ~oi o modelo 376

da Spect.ra Physics. o qual foi bombeado por um laser de argonio

modelo CR-8 da Coherent Radiation operando em todas as linhas.

Esse laser de corant.e [94J opera com um sistema de jato de

corant.e que dispensa o uso de células. A circulação do corante é
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feita através de uma bomba, feita de aço inox, e de mangueiras de

teflon, sendo que na extremidade de uma das mangueiras é colocado

um t.ubo fino de i nox com a extr emidada acha t.ada (nozzl e) que faz

com que o corant.e seja esgulchado na forma de uma lâmina, sendo

esse Jat.o de cOI'ant.e o meio at.ivo do laser. Em frent.e ao "nozzle"

t.em-se uma mangueil'a mais larga que recebe o jat.o e conduz o

corant.e para o recipient.e, de onde é bombeado novamente para o

"nozzl e".

Na figura 8.1 most.ramos um esquema do sist.ema ót.ico do laser
+

de corante cont.ínuo. O feixe do laser de bombeament.o (Ar) é

focalizado pelo espelho de ent.rada (que tem raio de curvatura de 5

cm) sobre o Jat.o de corant.e.

A cavidade ót.ica é const.ituída por t.rês espelhos: o espelho

traseiro e o espelho colimador. que são idênt.icos e t.êm raio de

curvat.ura de 5 cm, e o espelho de saida, que é plano e t.ransmit.e

~ 2% da radiação.

pelo

deleat.ravés

:focalizadaé

passa

corant.e

corant.e

peloemi t.ida:fluorescéncia

t.raseiro sobre o jato de

vezes, por ser r ef 1et.i da

A

várias para frent.e e para t.rás pelos

espelhos que fOI'mam a cavidade ót.ica. Essa luz. ao passar pelo

jat.o, PI'ovoca a emissão est.imulada das moléculas excit.adas do

espelho

corant.e, hav~ndo assim emissão laser.

A si nt.oni a desse 1aser é fei t.a por uma cunha de si nt.orÜa,

que pode seI' assoei ada t.ambém a um "et.al on" de si nt.oni a fina par a

dimlnuil' a largura de linha. ·Na nossa mont.agem ut.ilizamos soment.e

a cunha.

Na fi gUra 8. 2 t.emos um esquema da cunha de si nt.oni a que é

basi cament.a um "Fabr y-Pel' oi.. at.al on" cuj 8. sapar ação ent.r e as

superficies espalhadas depende da posição da cunha, com relação ao

feixe. na direç~o perpendicular ao feixe.
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A cunha é cons~ruida depositando-se um filme parcialmente

refletor sobre um substrato e sobre o qual é adicionado um filme

qUê var1a de espessura de uma extremidade a outra da placa•

formando uma camada em forma de cunha, em cima da qual é

depositado um segundo fil me parcialmente refletor. Assim,

deslocando-se a cunha na direção indicada na figura varia-se a

distância entre as superficies parcialmente refletoras e,

consequentemente. varia-se o comprimento de onda que é transmitido

Cv= nc/2L, onde v é a frequência ótica, L o espaçamento entre as

superficies refletoras, c a velociade da luz e n é um número

i nt.ei ro) .

SUPERFICIES
ESPELHADAS

Figura 8.2

·COA TING"
EM FORMA
DE CUNHA

SU8STRATO .

Cunha de sintonia.

A sint.onia do 1aser é feita girando-se um parafuso que

desloca a cunha perpendicularmente ao feixe. A esse parafuso

acoplamos um motor de passo que é contl~01ado pelo microcompu~ador .

o corante utilizado foi a Rodamina 560 que opera bem na

região de 548 nm a 595 nm e foi utilizada na região de 548 a 557

nm.
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Na figura 8.3 vemos a curva de emissão do laser de corante

obtida incidindo o feixe na entrada do monocromador e com o

fotodetector na saida do mesmo. Nesse espectro o monocromador foi

man~ido em um comprimen~o de onda ~ixo C662.6 nnU e a emiss~o do

laser sin~onizada en~re 648.0 e 660.0 nm. OQsse espec~ro vemos que

a largura de linha do laser é de 0.3 nm.

VI I I. 3 DESCRI çÃO DA MONTAGEM

Na ~igura 8.4 mos~ramos o esquema do sis~ema mon~ado para a

t.ent.at.iva de medida de t.rans~erência de energia induzida. por

absorç~o. u~ilizando o laser de coran~e con~inuo. cujos

componen~es s~o os.seguin~es:

+
Ar C1) é o 1aser de argonio modelo 2020-0S da Spec~ra

Physics

O laser indicado por Ar+(2) Q o modelo CR-8 Coherent.

Radiat.io" que, operando em t.odas as linhas, t.em uma pot.Qncia

máxima de 8 VI

LC Q o laser de coran~e descrit.ona seç~o an~erior

M- Mo~or de passo

CH- Pá. giran~e CtlChoppertl)

B- Divisor de ~eixe para o laser de coran~e

L- Lent.es

F'2- F'ilt.rode ~ilme dielé~rico que opera como espelho na

rQgi~o de operação da Rodamina 660 CRodamina 110) e t.ransmit.e80%

do ~eixe do laser de argonio, a 4So. Esse filt.ro~oi produzido na

oficina de 6t.icado IF'QSCespecialmen~e para essa mon~agem.
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c- Tubo com discos internos furados utilizado para evitar

que a luz espalhada chegasse ao fotodetector.

AA e AS - Folodelectores UDT modelo PIN- 040 A

LOCK-I N - Ampl i fi cador sinCl~ono "Lock -1n" d(;l.PAR,

124- A

modelo

SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS- Nesta montagem o sistema de

aqui sição de dados é mai s simples do que no caso em que foi

utilizado ° laser pulsado, sendo o esquema desse sistema reduzido

à parte que se enconlra dentro do relângulo lracejado da fi gura

'"': -...,u . .::r. Neste caso ulilizamos s6 uma enlrada do conversor

analógico/digital que recebe o sinal anal6gico provenient.e do

"Lock -I1"1" e o t.ransforma em sinal di gi t.al para sel~ processado pelo

microcomput.adol'.

Nesta mont.agem o laser de Ar· (2) é usado para excitar o

laser de corant.e cont.inuo. O feixe do laser de corant.e cont.inuo E?

separado em dois pelo separador de feixe B, sendo uma parle

desviada para o det.ector AA e a outra segue em frente, sendo

posicionada de tal maneira que fique colinear ao feixe do laser de

ArT (1), que opera na linha de 514,5 nm.

o alinhament.o relat.ivo dos dois feixes é feit.o at.ravés

do ajust.e do posicionament.o do espelho colocado na frente do laser

de ArT (1) e os 2:feixes assim alinhados atravessam o cristal, que

fica dent.ro do criost.at.oe é mantido à t.emperatura de nit.rogênio

liquido, sendo a seguir separados novamente pelos filtros F2: e F1

e assim o feixe do lasel~ d~ corante, já separado do argonio atinje

()det.ector-AS.

Devi do à di farança de pot.é>ncia do 1asar de Ar· C - 1,5 W) a

do laser de cor-ante C'O 10 mW) ut.ilizamos, na prát.ica. em lugar do

filt.ro Fê: mostrado na figura, depois do crist.al. 3 desses filt.ros

colocados em sér ie e t.odos eles for mando um ângulo de 45° com

127



rQlaç~o aos ~QixQs. Para complé~ar a ~il~ragQm do ~eixe do laser

de argonio utilizamos um filtro OG- 630 de 2 mm de espessura (que

transmite 4% em 616 nm e 91% em 650 nm) na frente do detector AB;

um ou~ro ~il~ro idên~ico a esse ~oi colocado em ~ren~e ao de~ec~or

AA. para compensação.

Os sinais dos 2 de~ec~ores. modulados pelo "chopper". são

ampli~icados sub~raidos um do ou~ro "Lock -I n li •

u~ilizando-se o modo de operaç~o A-B do aparelho.

Com auxilio dos divisores de ~ensão colocados na saida dos

fo~ode~ec~ores podemos fazer o ajus~e ~ino das in~ensidades dos

sinais de saida dos 2 de~ec~ores de modo a ~azer com que o sinal

AA-AB seja nulo fora da região de absorção e dessa maneira ~orneça

sinal posi~ivo quando houver absorção.

O sis~ema ~odo Q operado pelo microcompu~ador que aciona o

con~rolador do mo~or de passo. ~az a aquisição de dados para cada

comprimQn~o de onda. efe~uando a média sobre de~erminado número

de aquisiçees. e gra~ica o sinal ob~ido em função do comprimen~o

de onda.
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IX MEDIDAS DO TEMPO DE DECAlMENTO DA EXCITAÇÃO NO

IX.1

ULTRA VIOLET A 00 GdAIO: Cr +9
a

Sistema Experimental

Com o objeti vo de estudar a evol ução temporal do sinal de

fluorescência dos cent.ros pelos quais o Gd+9 decai depois de

exci~ado montamos o sis~ema esquema~izado na figura 9,1.

Como ~odos os níveis dos es~ados exci~ados do Gd+9 se si~uam

no ultr·avioleta (com compr.lmentos de onda int~eriores a 315 nm) e

não existem lasers de coran~e sin~onizaveis neSSé região ~ivemos

que dobrar a frequêncla de um laser de corant.e pulsado, ut...ilizando

um crist.al gerador de segundo harmônico, para excitar esses

est.ados.

Nessa mont.agem utilizamos o segundo harmônico do laser de

Nd: YAG ~632 nm) par a exc i~êU- o 1aser dE> cor ant.e. O cor an~E>

ut.i1i zado foi o DCM, diss01 vido em met.ano1, qUE> oper a bem na

r'egião em ~orno de 630 nm onde t.rabalhamos com uma potência de

pico de- 1,4 MW.

o laser de corant.e e o seu amplificador são os descritos na

seção VI.3, SF é o divisor de feixes para 532 nm, El- espelho

dielét.rico para 532 nm, E e E2- espelhos dielétricos para a região

em t.orno de 630 nm e M é o espelho mÓvel ut.ilizado para desviar o

feixe do lasel' de corante para omonocromadol'.

o cristal gerador de segundo harmônico CGSH) ut.ilizado para

dobrar a frequéncia do laser de coran~e foi o KDP CKH PO ). 2 4
"R6G"

modelo 542-120 da Int~el~act...iveRadiation, INC .. que é cor~ado em

ângulo apropriado para casament.o de fase na região de 565 a 660

nm, gE>randl;1o segundo l1arIllôru co na I'egi ão dA 282 a 330 nm.
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Como o ~ngulo de incidQncia do feixe do laser sobre o

crist.al GSH. para que se tenha eficiência máxima na geraç~o de

segundo harmônico. para cada compriment.o de onda. é bast.ant.e

cr i t.ico. const.ruimos um sist.ema no qual o supor te do cr i stal é

fixado sobre uma base girat6ria que tem um braço cuja ext.remidade

é deslocada por um parafuso mi cromét.rico permi t.indo assim

posicionar. com facilidade. o cristal no ~ngulo em que a

eficiência é máxima.

Na sai da do crist.al GSH ut.i1izamos um filt.ro UG-ii CFi)

para barrar a radiação que não é convertida em segundo harmônico.

deixando passar soment.e o ult.raviolet.a.

Dessa maneira c:onseguimos obt.er radiaç~o pulsada

sint.onizável na r.agi~o de absorç~o dos niv.ais 6P?/2 do Gâ3• c:om

focal i zada pela Ient.e Li sobr e o c:rist.al

largura de linha inferior à largura de linha desses niveis.

A radi aç~o sint.onizada no c:ompri ment.o de onda desej ado é
de GdAl O :Cr +3 sendo a3

emiss~o c:olet.ada. perpendic:ularment.e à incidência. pela lent.e L2

que <focaliza a luz sobre a fot.omult.iplicadora. depois dela ser

filt.rada pelo c:onjunt.odos filt.ros F2.

At.ravQs da .asc:olha.dos filt.ros F2 pudemos observar o

dec:aiment.odo sinal. em funç~o do t.empo. da fluoresc:ênc:ia no azul

e na r.agião de c:omprim.ant.osd.a onda sup.ariores a 700 nm.

Para observaç~o na regi~o do azul ut.ilizamos uma c:ombinaç~o

de filt.ros. t.ant.ode int.erferênc:ia c:omo de vidros c:oloridos. que

t.ransmit.esoment.e na regi~o de 440 a 520 nm.

Para observaç~o na regi~o de c:ompriment.os de onda superiores

a 700 nm ut.ilizamos filt.ros de int.erfênc:ia CPassa-alt.o 425). para

eliminar a radiaç~o ult.ra-violet.a espalhada. assoc:iados a filt.ros

RG-665 e RG- 715 da Sc:hot.t..

o sinal da fot.omult.iplic:adoraCITT-FI130) é amplific:ado por
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um amplificador de banda larga da PAR. modelo 115. sendo a

Qvol uç~o t-Iõõlmpora1 do sinal most-rada na t-IõõllCl. da um osci 1osc6pi o

rápi do. de mem6r i a • que per mit-e "congel ar" a i magem de um úni co

pulso. O osci1osc6pio ut-ilizado foi o modelo 7633 da Tekt-ronix.

cUJa varredura foi sincronizada com o disparo do 1aser.

Para obt-ermos uma respost-a mais rápida da fot-omult-iplicadora

foi necessário acoplar à saida da mesma uma carga resist-iva

apropriada para ut-ilização com os demais component-es.

o t-empo de respost-a do si st-ema pode ser avaliado pela

análise da figura 9.2 onde se vê a fot-ografia da t-ela do

osci10sc6pio most-rando a respost-a do sist-ema na det-ecção do pulso

do laser. que t-em - 8 ns de duração. Nest-e caso vemos que o "t-empo

de subi da" Ct-empo em que o si nal var i a de 10% a 90% de seu vai or

máximo) é de - 25 ns.

Fig. 9.2 Fot.ografia da t.ela

respost.a do sist.ema
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IX.2 Resul~ados Ob~idos

Com a montagem descrita na seção anterior sintonizamos o

1aser e o gerador de segundo harmônico para obter a curva de

deca~mento da. fluorescênciaquando excit..amosnas linhas 6p7/2 do

e quando excitamos na banda de absorção sobre a qual

eslão essas Ii nhas. Esludamos decaimenlo observando

lanlo a emissão no azul C devida ao cenlro de cor) como em

comprimentos deondamaloresque700nm(regiãodeemissão

da

lransição2E-+4AdoCr+3),que
sãoos2caminhosprincipais

2
pelos

quaisoGd+3
decai,comoconcluimosdoespectrode

1uminescéncia.

Nas figuras 9.3 e 9.4 lemos as folografias da tela do

osciloscópio mostrando a evolução tempol'al da fluorescência no

azul quando excitamos. respectivamente. fora da linha do Gd+3 e na

linha do mesmo. As duas folografias foram oblidas exalamenl~ nas

mesmas condições, tendo sido feito somente o deslocamento de

comprimento de onda necessário para sintonizarmos ou não a linha

do Gd+3. Comparando as 2 figuras vemos que a emissão pelo centro

de cor quando sintonizamos na linha de absorção do Gd+3 é reduzida

por um fator de pelo menos 10 vezes. indicando que quando

excilamos o Gd+3 a ~xcilação é lransferida preferencialmenle para

.•. d .•.. - +3out..rocen~ro e decalmen~o, que e o Cr . como sabemos pelos

espectros de excitação e luminescência e pelo que discutiremos na

análise das figuras 9.5 e 9.6. Essa observação foi repalida para

A curva da figura 9.3 foi ajustada por uma curva dE>

decaimenlo exponencial (1 = 10 e -I./T,.J de onde obtivemos o tempo de

vida do estado excitado do centro de cor, que é de 1 ~s.

Das figuras 9.:3; e Q 4 podemos 1.nferil~ como seria o espectro
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Figura 9.3 Evolução t.emporal da fluorescência do cent.ro de
cor após a excit.ação do crist.al
absorção, próximo às linhas do Gd+3

na banda de

Figura 9.4. Evolução t.emporal da fluorescência do cent.ro de
cor após a excit.ação do crist.al na primeira linha
de absorção no nível 6p7/Z do Gd+3
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Figura 9.5 Evolução 'temporal da fluorescéncia na região de
comprimen'to de onda maior que 700

. ~ - ó' , 1.nh d Gd+3exc~vaçao, pr x~mo as ~ as o
após

Figura 9.6 Evol ução 'temporal da fI uorescénci a na região de
comprimento de onda maior que 700 nro, após excitação da
primeira linha de absorção do níve16P7/2 do Gd+3.
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de exci t.aç~o do GdAlO: Cr+3 quando se observa soment.e a radiação3

emi t.ida pelo cent.ro de cor que. ao cont.rár i o do obser vado no

GdAl O sem Cr+3. deve most.rar uma diminui ção na emi ssão quando os3

est.ados Qxcit.ados do Gd+a s~o at.ingidos.

Nas ~iguras 9.8 e 9.6 t.emos a evolução t.emporal da

fluorescência observada na região de compriment.o de onda maior que

700 nm C qUl~ s. a ragi ão liImque ocor re a emi ssão do Cr+3) quando

excit.amos. respect.ivament.e. fora da linha e na linha do Gd+3.

fot.ografias foram obt.idas nas mesmas condições.

As2

Na figura 9.S not.a-se o apareciment.o de 2 componentes

dist.int.as. sendo uma rápida e a out.ra lent.a. A component.e lent.a

quando vist.a na escala t.emporal apropriada apresent.a um t.empo de

decai ment.o da ordem

2 +3
exci t.ado E do Cr .

de 10 ms que é o t.empo de vida do est.ado

A component.e rápida int.erpret.amos como sendo

devida à part.e ~inal da curva de emissão do cent.ro de cor que est.á

na região em q~e o conjunt.o de ~ilt.ros t.ransmit.e.

A ~ot.ogra~ia da ~igura 9.6 most.ra que quando excit.amos na

linha do Gd+3 há uma redução drást.ica no decaiment.o pelo cent.ro de

cor nessa região C À > 700 nm) e um aument.o grande na emissão do

nivel Cr+3 • i ndi cando que o decai ment.o pelo Cr+3 f'az

pref'erencialment.e pela t.ransf'erência de energia do Gd+3 para ele.

o que est.á em acordo com os result.ados dos espect.ros de excit.ação

que obt.ivemos observando na mesma região e indica que há uma f'ort.e

int.eração entre o Gd+3 e o Cr+3 nos est.ados excit.ados.
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X. OBSERVAÇÃO 00 EFEITO DE TRAMSFERtNCIA DE ENERGIA INDUZIDA

POR LUZ

X.1 Introdução

doint.roduçãonadiscut.ido

Embor a o Gd +3 exci t.ado pelo processo de TEI L deva decai r

. +3
preferenc~alment.e pelo Cr como

paraenergiasuaat.ransferir

cap.VII, e que foi reforçado pelos resultados do cap.· IX, existe

uma probabi 1idade desse i on Gd +3

out.ro ion Gd+3 vizinho e ent.ão ocorrer a migração de energia ent.re

esses íons at.é se at.ingir um out.ro cent.ro de decaiment.o que pode

+3
ser t.ant.oum cent.ro de cor como um íon Cr .

Como as t.ent.at.ivas de det.ecção da TEIL por absorção

most.raram que a sensibilidade do nosso sist.ema não era suficient.e

para demonst.rar de maneira conclusiva que o efeit.o est.ava

ocorrendo, mont.amos um out.ro sist.ema para t.ent.armos det.ect.á-lo

at.ravés da observação da emissão do cent.ro de cor na região de

energi a super ior à energi a t.ant.odo 1aser
+3

de exci t.ação do Cr

como do laser de t.ransferência. Apesar de que uma fração pequena

+3 .
de 10ns Gd deva decair at.ravés do cent.ro de cor t.emos aqu~ um

aument.o muit.o grande "da sensibilidade de det.ecção vist.o que

est.aremos det.ect.ando a emissão em uma região que est.á fora da

regi ão de emi ssão do 1aser e de qual quer emi ssão devi da à

excit.ação por um único f6t.on.

X.2 Mont.agem Experiment.al

Na figo 10.1 most.ramos o esquema do sist.ema mont.ado com o

int.uit.ode observar a TEIL at.ravés da emissão do cent.ro de cor.
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Figura 19.1 Nontagem experimental para ohservaç~o da transfer@ncia de energia

induzida por luz utilizando a t~cnica de excitaç~o.



Nessa montagem o segundo harmÔnico do laser de Nd: YAG (632 nnU Q

utilizado para bombear o laser de corante e o seu amplificador.

como descri~o na seção VI.3. E~ é um espelho dielé~rico

apropriado para 532 nm e Ez e Ea, ~ambém de ma~erial dielé~rico,

são u~ilizados para a região de 550 a 560 nm. E6 é o espelho móvel

ut.i1izado para a medi da do comprimen~o de onda do 1aser (ver

seção VI. 4).

O coran~e u~ilizado foi a Rodamina 575 dissolvida em

me~anol, com a qual o laser de coran~e operou bem na região de 551

a 570 nm. A dificuldade de se ~rabalhar na região de comprimen~o

de onda inferior a 550 nm se deve à proximidade do comprimen~o de

onda do feixe de bombeamen~o.

+
O laser de Ar u~ilizado é o modelo 2020-05 da Spec~ra

?hysics , que ~em uma po~ência máxima de 2,O W na linha de 514,5

nm. O feixe desse laser é posicionado pelos espelhos E4 e E5 para

ficar paralelo ao feixe do laser de coran~e, o que faz com que os

2 feixes se superponham no foco da len~e L3, que ~em uma dis~ância

foçal de 60 cm. Esse alinhamen~o é fei~o a~ravés dos supor~es dos

espelhos E3, E4 e E5 que ~êm ajus~e na ver~ical e na horizon~al,

sendo que o supor~e do espelho ES é preso a um es~ágio de

~ranslação que permi~e o seu deslocamen~o na direção indicada na

figura.

As len~es L1 e L2 Ccujas dist.âncias focais são de 20 e 10

cm, respec~ivamen~e) são u~ilizadas para fazer com que o foco dos

2 lasers sejam coinciden~es. vis~o que a divergência dos 2 feixes

são diferen~es.

O cris~al. man~ido den~ro de um crios~a~o com janelas

ó~icas, é colocado na região de superposição dos 2 feixes.

A len~e L4 focaliza a fluorescência do cris~al sobre a

en~rada da fo~omult.iplicadora. na fren~e da qual colocamos um
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conjunto de filtros óticos que transmite somente na região

espectral desejada.

O sinal da fotomultiplicadora CITT-FI130) passa por um

amplificador de sinais rápidos CTiming Filter Amplifier. modelo

454 da ORTEC). que opera na faixa de aproximadamen~e 5 ns a 5 ~s.

e a seguir pelo pré-amplificador de um "Box Car Int.egrat.or".que é

um amplificador de banda larga.

O sinal amplificado é integrado e convertido em digital (ver

seção VI.S) e armazenado na mem6ria do microcomputador. O programa

utilizado neste experimento faz com que o microcomputador

aquisicione um número NM de valores para cada compriment.o de onda

e faça a média arit.mét.icasobre esses valores, sendo o result.ado

armazenado na sua memória e graficado em função do compriment.o de

onda na t.elado video. após o que o cont.rolador do mot.orde passo

é acionado rodando o motor de um número NS de passos. Esse

processo é repetido at.é se complet.ar o número N? de pont.os. Os

valores de NM. NS e N? devem ser fornecidos para cada aquisição

sendo que a escolha do número de passos ent.re um ponto e out.ro

CNSO e o número de pontos CN?) é feit.a de modo a se cobrir

a regi~o espect.ralde int.eresse,com a resoluç~o desejada.

X.3 Obt.ençãodo Espect.rode TEIL e Análise dos Result.ados

At.ravés da associação de 3 filt.ros coloridos CSKF-7 mais 2

fi1t.ros passa banda cant.rados em 410 nro) obt.ivemos um fiIt.ro que

t.ransmit.esoment.e na região de 410 a 470 nm, região essa que

abrange uma part.e da curva de emissão do cent.ro de cor e

corresponde à energias superiores às dos fót.onst.ant.odo lasar de
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+
Ar (514.5 nm) como do laser de coranle.

Ut.i1iza.ndo a mont.agem descr it.a na. seç~o ant.erior com esse

fil t.ro na ent.rada da fot.omult.ipli cadora s6 podemos det.ect.ar a

fIuorescênci a do cent.ro de cor devida a mecani smos que Ievem o

sist.ema a um est.ado de energia maior que a energia do est.ado

exci tado zE do Cr +3 e maior que a energia dos· fótons de cada um

dos lasers utilizados, o que só pode ser atingido pela absorção de

dois ou mais f6t.ons ou do efeit.o cooperat.ivo ent.re 10ns no est.ado

exci tad/:).

Assi m. obt.ivemos os espect.ros de exci t.ação do GdAl O: Cr +39

focalizando os 2 lasers sobre o mesmo pont.o do crist.al e variando

possivelN~o foinm).

o compriment.o de onda do laser de corant.e em t.orno da região

correspondent.e à diferença de energia ent.re os níveis zE do Cr+3 e

do primei ro nivel 6p7/2 do Gd +3 (314. 1

extender a região de operação para atingir as outras linhas devido

à baixa eficiência do laser de corant.e para compriment.os de onda

menores que 661 nm. Uma grande vant.agem de utilizar esse primeiro

nivel é o seu dist.anciament.o dos demais. vist.o que ele est.á

separ ado do pr6xi mo nivel 6p7/2 de mai or energia. de 81 o

que corresponde a 2,6 nm na região de 664 nm. do laser de corante.

Na figura 10.2 vemos o espectro obtido. à temperatura de 89

K. com o laser de corant.e cobrindo a região de 661.4 a 666,9 nm.

Nesse espectro anot.amos a posição.
-1

em cm de cada pico de

emi ssão e abai xo de cada um desses valor es • ent.re par ênt.eses• a

dif'erença ent.re essa energia e a energia do primeiro nivel <SP7/2

-t, +3(31B37 cm ) do Gd .

Na figo 10.3 most.ramos, para comparação. o espectro de

luminescência do GdAlO :9
+3Cr a 77 K. obt.ido da referência [ 81) •

correspodent.e à transição 2E~ ·AZ
+3do Cr • onde também anot.amos

os valores das posições dos picos de emissão.
-1

em cm
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Comparando as duas figuras vemos que os picos de emissão da

figo 10.2 correspondem. dentro do erro experimental. à diferença

entre a energia do primeiro nível ÓP?/2 do Gd+3 e as energias

dos picos de amissão
+3

do Cr , mostrados na figo 10.3. Podemos

interpretar isso, em termos da conservação de energia, como

demonstração de que está ocorrendo absorção dos f6tons do laser

de corante que têm energia igual à diferença entre a energia do

1"11 vel do Gd+a e a energia cedida pelo
+a

Cr • por

lransf'erência de energia ni:o radialiva. nas lransi ções

Essa inlerprelação está esquematizada nos diagramas de níveis de

energia da Iig. 10.4. onde representamos a lranslerência de

energia pelas setas lracejadas e a absorção de Iot6n pelas selas

conlinuas.

Podemos também analisar o espectro obtido através da

expressão obtida no capitulo 3 para a Iorma de linha de absorçi:o

esperada para o processo de TEIL. eq. 3.13 :

onde S:~Q'é a f'unç~o f'orma de linha para a emiss~o do Cr+3e ~~g
+3é a função f'orma de linha de absor çi:o do Gd par a o primeiro

nivel dp?/2. Como esse nivel é muito mais estreito do que a banda

de emissão do Cr+a podemos considerá-Io como uma f'unç~o delta.

se E) = ÔC E-EO. onde Er é a ener gia desse 1"11 vel. Assi m:

se Ez) = J ~~o.'C E) ÔCEz+E-EO dE

Fazendo E' = Ez+E na integral temos que

se E2) = J S:~o.'C E' -E2) ôCE' -Ef) dE'.
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de onde ~emos que
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isto é, a curva de absorção (ou excitação) esperada neste caso é a

curva que se obtém graíi cando-se a curva de emiss~o do +a
Cr ,

~~Q.'C E), cont-ra CEr-E) . Comparando as figuras 10.2 e 10.3 vemos

que a figura 10.2 represent-a bem essa funç~o. n~o s6 com relação

aos valores de energia em que a int-ensidade t-emseus máximos mas

também pela forma geral do espectro.

Só foi possível obter esse espectro utilizando os 2 lasers.

Na ausência do feixe do laser de arg6nio esse espect-ro não

aparece.

Assim. podemos afirmar que observamos o processo de TEIL no
+3GdAlO; Cr de uma maneira bast.ant.eclara.3
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XI. CONCLUsesES

o objet.i vo princi paI dest.e t.rabalho foi a observação do

ànecessárioselementosostermosParaGdAlO.
3

noo

processo de t.ransferência de energia induzida por luz ent.re o Cr+3

Gd+3

real ização desse exper i ment.o obti vemos os espect.ros de absorção,

1uminescênci a e exci taç~o dos cr i stai s de GdAlO e GdAlO :9 9
+3Cr e

dosresumoumfaremosseguirAdecai.opelos- quais

medimos a evolução temporal do sinal de luminescência dos centros

Gd+3

principais resultados obtidos.

do est..adotransiçê5esàs

Através dos espectros de absorção pudemos identificar todas
+3

do Gd correspondentesas linhas

fundament..al para os est..ados Óp7/2, Óp9/2• ent..re

316 e 300 nm. bem como para os est..ados cSI7/2 e cSD9/2 nas regiões

em torno de 280 e 264 nm. respectivamente, est..ando o número de

linhas observadas em concordância com o previst..o por teoria de

grupo. Também observamos um número grande de linhas entre 278,0 e

272.5 nm. que estão relacionadas com ast..ransiçees para os estados

ÓIJ• com J entre 9/2 e 17/2. e entre 249 e 246 nm. relacionadas

com as transições cSOJ• para J= i./2 a 7/2, sendo que gr ande par te

dessas 1i nhas não puder am ser r esol vi das por ser necessár i o uma

resolução maior do que 0.1 nm.

Os espect..r os de 1uminescênci a do GdAlO mostr ar am que há. um9

"quenchi ng" da emissão do Gd+9 nesse cr i stal. sendo o decai mento

do estado excitado desse 10n feito através da transferência de

energia para um centro de cor que emit..e em uma região espect..ral

bastante larga que vai desde 360 nm até aproximadamente 740 nm. Em

vista da intensidade da emissão pelo centro de cor e pelo fa(o de

n.ão ter mos detectado a emissão do Gd+3 par a o est..ado fundamental

acredi t..amos que a transferênci a de energia de +3um Gd exci t..ado
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osNo caso do GdA! O :
3

para um cent.ro de cor =:õeja precedida pela migrac;~o de energia

Cr +3através da sub-rede de gadollnios.

do centro de cor

espectros de luminescência mostram que o Gd+3 decai tanto através

+3 d'dcomo pelo Cr ,o que também deve ser prece ~ o

1 ' ~ d ' .• Gd+3pe a m~graçao e energ~a en~re os .

Dos espectros de excitação podemos concluir que a em!ssão

dobanda larganaquando excitamosdo que

através do centro de cor é mais efetiva quando excitamos a amostra

+3
nas 1inhas do Gd

muito mais efetiva quando excitamos o cristal

ultravioleta, sobre a qual estão sobrepostas as linhas do Gd+a.

Os espectros de excitação do GdAlO: Cr+3 obtidos através da
SI

observação da emissão do Cr+a mostram que a emissão pelo Cr+a é
+3

nas 1inhas do Gd

do que quando excitamos na banda larga na região do ultravioleta,

sendo o espectro bastante parecido com o espectro de excitação do

cristal sem cromo, detectado na região de emissão do centro de

cor.

As medidas da evolução temporal da emissão seguida à

excitação do Gd+3 fornecem informaç~es adicionais às dos espectros

de 1uminescência e excit,ação pelo fato de o estado excitado do

centro de cor ter um tempo de vida muito menor do que o do estado

+3
Cr , o que permite distinguir temporalmente o decaimento

pelos dois caminhos. Dessas medidas concluímos que a transferência

. +3 +3 ..
de energ~a do Gd para o Cr é mu~to ma~s efetiva do que para o

centro de cor.·

Com o sistema montado para medidas de absorção utilizando

laser pulsado obtivemos indícios de estar ocorrendo o processo de

TEIL envolvendo as tFansições 2E ~
+3

Gd .

• +3 8 <SA2 do Cr e S7/2 ~ I7/2 do

o principal resultado deste trabalho foi a observação do

processo de transferência de energia induzida por luz CTEIL) entre
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+3 +3
O Cr e o Gd no GdAlO .

9

o espec~ro de TEIL foi ob~ido a~ravés da de~ecção da

in~ensidade de emissão pelo cen~ro de cor em função da frequência

do laser de coran~e pulsado. cuja varredura em frequência foi

fei~a na região corresponden~e à di ferença de energia en~re o

es~ado exci t.ado 2E do Cr+3e o primeiro nivel do es~ado
cSP?/2 do

Gd+3• o que foi feit.o com o nivel
2 +3
E do Cr já populado a~ravés

do bombeament.ocont.inuoda banda 4Ta por um laser de argonio. Esse

espect.roapresent.oua mesma forma do espect.ro de luminescência do

2
est.ado E do

+3
Cr • mas deslocado para a região correspondent.e à

diferença de energia ent.re os estados excitados· dos dois íons.

sendo que as frequências dos picos do espect.ro de TEIL coincidem

perfeit.ament.ebem. dentro do erro experiment.al. com a diferença

entre a frequência de absorç~o do primeiro nivel

frequências dos máximos do espectro de emiss~o do
+3

Cr •

e

o

as

que

mostra estar ocorrendo o processo de transferência de energia

acompanhada da absorç~o de um f6t.on.

o que evidencia bastant.e a ocorrência do processo é o fato

de que o apareciment.o de várias linhas no espec~ro de

luminescência do Cr+a é devido à abertura do nivel fundament.al 4A
2

e n~o do est.ado-excitado 2E desse ion. Assim. mesmo que

admit.issemos a hipótese de haver algum nivel de ener~ia estreit.o

+3 . +3 ."..
do Cr na mesma pos~ç~o do nivel do Gd o espectro de absorçao

do estado excit.ado 2E para esse ou~ro estado n~o deveria ter a

forma observada no espectro de TEIL. Dessa maneira. concluimos ter

observado o processo de transferência de energia induzida por luz

+3 +3
entre o Cr e o Gd de uma forma bast.ant.econclusiva.

149



APENDICE - Trabalho anresentado na XII International Conference on

Quantum Electronics-"IQEC-90", Anaheim,CA,USA, 21-5/5/90

LIGHT INDUCED ENERGY TRANSFER BET\VEEN
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ABSTRACT

\Ye present in this paper what we think is the first clear observation of light induced

energy transfer in solid state physics. \Ve performed the experiment in cromium doped

GdAI03• The process observed consists of excitation of Cr+ 3 ions and induces an energy

transfer simultaneously by the ínteraction of the Cr+ S íon ~íth a Gd+ S íon and absorption

of a photon with energy equals to the difference of energy of the excited states of the two

lons.
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LIGHT INDUCED ENERGY TRANSFER BETWEEN

Cr- a AND Gd'" a IN CROl\.IIUl\.1 DOPED GdAI03

J.1. Duarte and J .C. Castro, Instituto de Física e Química de São Carlos - Unh'ersidade

de São Paulo, P.O. Box 369, 3ão Carlos, SP, 13560 - Brasil, Phone (162) il-2012

In the past 20 years many processes have been employed to excite electronic states in

atoms or ions in solids. Among those processes, one of particular interest studied here is a

transfer of energy between two different species of atoms, interacting and simultaneously

absorbing light. This process in atomic physics, refered as Laser Induced Collision, was

proposed theoreticaIly! 1.2) and experimentally observed(3) last decade.

In solid state physics the process of .simultaneously absorption of light and energy

transfer was theoreticaIly studied by Altarelli and DexterI4). The experimental observation

of this fenomena in solid state are, to our knowledge, either indirect{ S) or in a complex

system{6j•

We present here whàt we think is the first unanbiguous observation of the light induced

energy transfer hsolids. Our experiment is done in cromium doped GdAIO,. The cromium

ion in this crystaI is triple ionized and replaces the Aluminium of the latice. The energy
. I .

transfer tues place between the Cr+s ion and Gd+s ions of the latice. The energy leveIs

of interest to this work in both Cr+s and Gd+' are presented in Figure 1. The Cr+3

metastable 2E state is excited by the green line (514 nm) of an Argon laser III tnough

a intermediady state 4 T2' The metastable state has a very long life time (11 msec). ln

Fig. Ia we represent the. excitation process of the Cr+3 ion. The laser induced energy

transfer fenomena occurs when a laser of frequency lI2 which is equal to the diference of

energy between the Gd+3 energy leveI (6P7/2) and the Cr+3 energy leveI (2E).

The excitation status of both ions before and arter tlte energy transfer and the photon

energy envolved in the process are shown in Fig. Ia and 1b respectiveIy.

In Fig. 2 we show the experimental set up employed in the experimento A commercial

Argon laser and a home-made pulsed dye laser pumped by a comercial Nd:YAG laser are

focused by a single lens in the sample of GdAI03 :Cr+ 3. To probe the excitation of the

2
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Gd+ 3 we detect the blue luminescence or the crystal due to the decay or the 6 P 7/2 state

of the Gd~ ~. This lurninescence is detected by a photomultiplier and is proportional to

the la.ser induced energy transfer (LIET). It is arnplified and feed in grated integrator and

then in a PC-XT based data acquisition systern.

In Fig. 3 we reproduce the lurninescence spectrurn of the 2 E state of thc Cr+ 3 ions

around 726 nrn ( 13,700 cm-1 ). The structure of this leveI is known to be done by the

magnetic Franck Gondon effect(7). In Fig. 4 we present the laser induced energy transfer

signal we observed. The shape of spectrum is very similar to the luminescence signal

but at completely different wavelength. Subtracting the Iaser energy of the peaks from

the Gd+3 energy leveI eP7/2 (31.811 crn-1) we obtain (nurnber in parentcsis in Fig. 4)

wa\'clcngth yery elose to the correspondent peak in the luminescence spectrum shown in

Fig. 3. Therefore the signal can be unanbiguaously asigned to the fenomena we described.

The intensity and cromium concentration dependence of, the signal are in study

presently.

REFERENCES

1. L.I. Gudzenko and S.L Yavovlenko, Sovo Phys. JETP QQ, 877 (1972).

2. S.E. Harris and D.B. Lidow, Phys. Rev. Lett. 33,674 (1974), 34, 172 E (1975).

3. S.E. Harris, R.W. Falcarre, W.R. Green, D.B. Lidow, J.C. White and J.F. Young, in

"Proceedings of the International Conference on Tunable Lasers and Applications" , ed. by

A. Mooradian, T. Jaeger and P. Stokseth, Springer Verlag, Berlin (1976).

4. M. Altarelli and D.L. Dexter, Phys. Rev. B 1, 5335 (1973).

5. J.P. va.n der Ziel and L.G. Van Uitert, Phys. Rev. B ª-, 1889 (1973).

6. J.B.W. Morsink, J.A.C. Rullmann and D.A. Wiersma, J. Lum. 24/25,767 (1981).

7. M. Matsuoka, M.A. Aegerter, M.C. Terrile, H. Panepucci, J.S. Helman, H.J. Scheel,

Phys. Rev. Lett. 50, 204 (1983).

3

152



FIG URE CAPTIONS

FIG. 1 - Energy levels of interest and photon envolved in the process of light induceà

energy transfer between Cr+3 and Gd+3 in GdAI03• (a) Statu5 of the system after

excitation of Cr+ 3 metastable state, but before energy transfer. The energy of the cromiurn

2E exeited state is approximatly 13,700 cm-I and the energy ofthe 6P7/2 excited state of

Gd+3 is 31,810 em-I. (b) Status of the system after energy transfere

FIG. 2 - Experimental set-up.

FIG. 3 - Luminescence spectrum of the Cr+ 3 metastable state 2 E in GdAI03 (from

reL 7).

FIG. 4 - Light induced energy transfer spectrum. The shape of the spectrum is ver)"

similar to Fig. 3 but at different wavelength . 'The numbers in parentesis are explained in

the texto
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