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RESUMO

Neste trabalho são apresentados o desenvolvimento

e construção de um sistema de microondas para espectroscopia

paramagnética eletrónica em baixa freqüência (bandas L e S).

Basicamente o sistema é composto de um oscilador que opera na

faixa de 1,0 a 2,0 GHz, uma cavidade do tipo "Bridged Loop-Gap",

acopladores direcionais, circuladores, atenuadores, detetor,

sistemas de controle automático de freqüência CAF e

pré-amplificador. Todo o arranjo compõem uma ponte de microondas

Que é acoplada à unidade oe processamento e registro -do

espectrómetro VARIAN (E-I09) do Laboratório do Grupo de Bàoflsica

do IFQSC. No sistema apresentado os estágios de amplificação de

baixo ru1do, circuito de CAF, pré-amplificador e sistema

ressonante foram desenvolvidos e implementados localmente. A

conveniência em se utilizar um espectrómetro de RPE em baixa

freqüência é permitir o estudo de amostras que apresentam

caracteristicas espectrais vindas das interações hiperfinas e

superhiperfinas parcialmente resolvidas em freqüências mais altas.

Também é possivel obter-se parâmetros de energia

de campo zero de sistemas de spin com 5 > 1 se o sistema puder

ser tratado por métodos aproximativos em banda x. Um exemplo

utilizando o 10n Cr~H no "garnet" CGGG é mostrado neste trabalho.

SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇÃO - IFQSC
FlSICA
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ABSTRACT

In this work a microwave bridge for electron

paramagnetic resonance spectroscopy has been developed. The system

is suitable for operation at low frequen cy , basically L and

S-band. It is composed of an oscilator with a 1.0 to 2.0 6Hz

bandwith, a "Bridged Loop-Gap" resonator, directional couplers,

circulators. att~nuators, reverse diode detector. AFC sub-system

and a pre-amplifier.

AlI these modules are assembled to constitute a

microwave bridge, which is coupled to the processing and register

unit of the VARIAN E-109 EPR spectometer of the Biophysics

Laboratory at IFQSC. The low-noise amplifier, AFC sub-system,

pre-amplifier and the "Bridged Loop-Gap" resonator have been

entirely developed in this work.

The advantage in the use of the low frequency EPR

spectrometer is that it allows the study of samples which present

paramagnetics structures that are obscured by g-strain at high

fequency (X, Q band). These structures come out from hiperfine and

superhiperfine poorly resolved in the high frequency range that

could be conveniently resolved at low frequency. It is also

possible, to obtain the zero field splitting parameters in spin

systems w-it'hS >. 1, if a perturbati ve aprox imation is useful,

this new

garnet is presented.the CGGGin

comparing the spectre in X and L bando One example of

approad using Cra~ as impurity
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CAPÍTULO I

A ~

RESSONANCIA PARAMAGNETICA ELETRONICA (RPE)

o fenômeno da ressonância paramagnética eletrônica

pode ser compreendido de uma forma mais precisa por meio da

mecânica quântica. Contudo as idéias bá.sicas podem ser

apresentadas através de um tratamento semi-clá.ssico com boa

aproximaç~o do problema. Por esta raz~o, será. dado nesta seç~o um

enfoque semi-clássico, uma vez que o objetivo n~o é descrever os

fenômenos em todos os seus detalhes,> e sim apresentar os

principios básicos de RPE.

1.1. DESCRIÇÃO DO FENOMENO DE RESSONÁCIA

Na Figura 1.1, o elétron é visualizado como uma

particula portadora de carga elétrica concentrada e, movendo-se

com a velocidade v numa trajetória circular de raio r.

Fig. 1.1. Elétron girando em Órbita circular de raio r em torno do

núcleo.
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o Campo magnético do sistema é o campo de um anel

de corrente, onde a corrente é a quantidade de cargas que passam

por unidade de tempo em um determinado ponto da órbita, ou seja,

1 = dq
dt

(1.1)

Como o ~lêtron faz v/2nr rolaçro por segundo a corrente é dada

por:

i = e
c

v
2nr (1.2)

Obs. A relação ele é colocada para que a carga seja dada em

unidade eletrostática. c = 2.998 x 10~ocm/s - velocidade da

luz.

o elétron orbital é equivalente a um anel de

corrente com intensidade dada pela equação (1.2), com sentido do

deslocamento indicado na Figura 1.2

-
L

JI

".
q. POSITIVA

-
L

JI

q. NEGATIVA

Fig. 1.2. Relação vetorial entre momento magnético e quantidade

de movimento angular de uma carga girando em torno de um

eixo.
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o momento magnético é aquele de uma espira de

área A percorrida por uma corrente i.

Como

f..l = i A

2
A = rrr

(1.3)

J.1 ::

e-
c

v.r

2 (1.4)

Pode-se relacionar o momento magnético /-lL

associado ao elétron orbital e sua quantidade de movimento angular

L. A quantidade de movimento angular orbital é um vetor de

intensidade L = m v.r onde m representa a massa do elétron.e e

Portanto:

= e
2cm e

-)
L. (1.5)

A equação (1.5), embora .tenha sido obtida para um

caso particular (órbita circular), é válida [1] de maneira geral,

uma vez que apresenta apenas constantes fundamentais.

o sinal negativo aparece para indicar que os

vetores, momento magnético e momento angular estão em sentidos

opostos.

o elétron possui também uma quantidade de

movimento angular que não tem nada a ver com seu movimento

orbital. Em muitos aspectos o comportamento é como se girasse

continuamente em torno de um eixo prÓprio. Essa propriedade é

denominada "Spin". Quando se mede a quantidade de movimento
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angular (5) de spin, obtém-se sempre o mesmo resultado: 5 = h/4n

-27
onde, h é a constante de Plank que vale 6,626 • 10 erg. s.

o spin do elétron é um fenÓlneno quântico.

Associado com esta Quantidade de movimento angular intrlnseco há

um momento magnético dado por.

/.1 =s
-e

c
h

4rrffi 
e

(1.6)

A relação entre momento magnético e

angular de spin, vale:

momento

= - e
cm e

(1.7)

As express~es (1.5) e (1.7) podem ser escritas de

outra forma:

--+
LC-+

/-l =-g L fl

--+

(3 s+
/-l =-g s 11

Onde: (3 é o magneton de Bohr, definido por:

(1.8)

(1.9)

(3 =

sendo 1í = h/2n

eh
2mc

-21
= 9,274.10 erg/gauss (CGS)

9 = fator "g" que é um parâmetro experimental adimensional

com valor 2,00 quando se considera o elétron livre, ou

seja, sem movimento orbital e 9 = 1 quando é considerado

o movimento orbital (Obs. o valor correto do valor de 9

para o elétron livre é 2,00232, onde o desvio do námero
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inteiro é uma correção relativista da velocidade orbital

do elétron livre).

Outra forma encontrada de

expressões anteriores é:

onde r = -g~/h é o fator giromagnético.

representação' das

(1.10)

(1.11)

Se um elétron possui tanto movimento orbital como

de spin, o momento angular total

vetorial

~ é obtido através da soma

fl.i2)

Para o elétron livre, o spin é 5 = 1/2 e o

movimento orbital L = 0, assim o valor de J = 1/2.

Desta forma o momento magnético total fica:

o fator 9 neste caso é dado por [2J:

(1.13)

5(5+1) - L(L+1)
2J(J+l)

(1.14)

Na maioria dos átomos e 10ns, os efeitos

magnéticos dos elétrons, incluindo os devidos ao spin e ao

'SERViÇO DE BIBLIÓTECA E ItHO"'RMÃÇAO - lFósclf1SICA- ---- - ..



conjunto apresenta um momento maonético ~ .~ m

de um campo magnético externo, há uma interação entre ~m e H que é



onde

dLd"t-

7

T = ~ x H = - L x wm

w = -;VH

(1.16)

(1.17)

o movimento de precessão é çonhe~idc ~Qmo

precessão de Larmor e a freqüência (w) como freqüência de Larmor.

A energia de interação entre momento magnético e

campo magnético, de acordo com a fisica clássica, é dado por:

ou seja:

E = (1.18)

~ ,..,....
/-l .H=J.! H +/-l H + !-I H

m mx)( my y m% z
(1.19)

Com o campo magnético externo H sendo aplicado em

uma direç~o apenas, (por exemplo z) a equaç~o (1.19) se restringe

a:

E=-J.! H =mz z #.J Hmz o (1.20)

onde H = H é a componente do campo externo na direç~o z.z o

Considerando o caso de uma substância em que as

moléculas têm um elétron desemparelhado, o único momento magnético

#.J associado é aquele com o spin 5 = 1/2.m

Ao ser aplicado o campo externo H os spins se

quantificam assumindo os dois valores poss1vel _ 1m- + --s 2 e
1

m = - ~s onde m é o nâmero quântico de spin. A componente nas
direç~o Z do momento angular, fica Sz = ± _1_-tí.2



E 1
(3 H + 1 (1.21)= ""2 g para m :: ""2+ o s

e

E 1 (3 H 1 (1.22)= ""2 g para m = -zo s

ms = -+ 42"

ms=-.L
2

Fig. 1.3. Efeito de um campo magnético sobre a energia de um
elétron desemparelhado.



A diferença de energia entre os dois niveis

obtém-se através das eouações (1.21) e (1.22), Que resulta:

âE=gf3H o (1.23)

Através da mecânica estatistica obtém-se que, em

condiçe5es de equil1brio termodinâmico. a relação entre as

populações de ambos os niveis de energia é determinada pela

temperatura absoluta e pela diferença de energia âE =

os mesmos [4J ou seja:

E - E
.,.

entre

N
...

N- = exp (-âE/KT) (1.24)

onde: N e N
... são as populações dos

r-esoectivamente.

niveis superl.or- e inferior-

-16
K é a constante de Boltzmann igual a 1.380662.10 erg/k.

Como a populaç~o do nivel superior é menor que a

do nível inferior a uma determinada temperatura, parte do excesso

de elétrons deste pode ser deslocado ao nível superior através da

absorção de f6tons de energia igual a diferença de energia entre

os mesmos, ou seja:

h1> = h.E = 9 " H o (1.25)

Convém lembrar que tal transiç~o ocorre somente

para elétrons desemparelhados [2 a 6J, para isso as amostras devem

apresentar comportamento paramagnético.



amostra paramagnética imersa em um campo magnético H ,o

9 (1 Ho

-212 x 9~274.10 x ,3500
6,6256.10-27

-S-ER-V-IÇ-O--"D"'E~81:':B":'"L':":1O~T E~C::"A::-;:E~I N7';F7o~R;-;M:AÃAcç1À~o):_:ifl F~Qi"lsiccn
FISICA
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RCt) == i=r + ~(t)
o t (1.27)

Portanto, o campo magnético total é constituido de

uma componente constante (H ) na direção Z é um pequeno campoo

alternado na direção perpendicular ao plano contendo I-l e H eo

girante em torno de H (H« H ). Esta disposição no sistema deo 1. o

três eixos é mostrada na Figura 1.4.

z

-
H(t)

y

001

x

Fig. 1.4. Disposiç~o do campo magnético total

o campo girante ~(t)
s.

pode ser imaginado como

sendo constituldo de dois vetores girantes com a mesma freqüência

mas com direç~es opostas representados como:

onde x+ e ~ s~o vetores unitârios na direç~o x e y.

Assim somente a componente girante no

(1.28a)

(1.28b)

mesmo
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sentido que a do dipolo é que será responsável para promover as

transições e o campo girante pode ser substitu1do por um campo

oscilante na direção do eixo x e perpendicular a H dado por:o

H = 2H coswt
x t

Nas práticas de RPE a componente H (t) é oi

(1.29)

campo

de microondas produzido em uma cavidade ressonante e como mostra a

Figura 1.5, este campo está presente apenas na direção ~.

íMÃ PERMAN ENTE
QUE PRODUZ
Ho

x

CAVIDADE RESSONANTE

CAMPO DE MICROONDAS

Fig. 1.5. Disposição do campo magnético total em um experimento de

RPE

Demonstra-se que a transiç~o entre os n1veis de

energia ou a ressonância ocorre quando: w = 2nv = rH , sendo w ao

freqUênciadQ campo eletromagnético H de1 microondas igual a

freqUência de Larmor.
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1.3. ESPECTRO DE RESSONÂNCIA PARAMAGN~TICA ELETRóNICA (RPE)

Como visto anteriormente o spin eletrOnico sofre

influência de um campo magnético externo de forma que o fenOmeno

da ressonância paramagnética ou transição de niveis é obtida

através da absorção de energia da onda eletromagnética incidente.

Nos experimentos de RPE o que se obtém do

processo são espectros de absorção de energia em função da

freqtiência, como mostra a figura 1.6

ABSORCÃO
DE

ENERGIA

~
- FREQUENCIA

Fig. 1.6. Espectro de absorção de um experimento de RPE

Por raze5es técnicas, na prática, mais

convenient~ m~nter a freqtlência da onda eletromagnética contante e

variar a intensidade do campo magnético. A observaç~ do espectro,

quer seja feita através da variação da frequência quer pela

variação do campo, deve satisfazer a equação (1.26) básica de RPE.



discretos P. as linhas espectrais são alargadas não homogeneamente,

isto é, o aparente alargamento de linha consiste na superposição

de muitas linhas não resolvidas. O que se observa, portanto,

envolt6ria.

1.4.1. Mecanismos de Relaxação

é a

A energia fornecida a uma amostra paramagnética na

presença de um campo magnético HO' pode promover elétrons

desemparelhados de um n1vel inferior a um super~or desde que a

equação hv = 9 ~ H seja satisfeita. Pode-se pensar que, umao vez

que todos os eletrons promovive~s tenham sido transferidos para o

nivel superior a absorção deva cessar. Isto em geral não acontece

devido ao fen6meno conhecido como relaxação o que permite Que a

absorção ocorra oe

continuamente.

forma estacionar~õ podenoo ser- ODservaoc

Os elétrors promovidos õ um nlvel de ener9iõ

superior retornam ou relaxam ao n1vel fundamental não de forma

instantânea. O processo requer um certo tempo chamado de tempo de

relaxaç~o. Este mecanismo se dá por dois caminhOS, um entregando

energia para a "rede" (interação spin-rede) com um tempo

característico T ,e o outro trocando energia no sistema de1 spin

(interação spin-spin) com um tempo caracterlstico T • O2 tempo de

relaxação, spin-rede T ,depende da vizinhança molecular, isto é,1

o quão fortemente os spins estão acoplados à rede. Geralmente no

caso de s6lidos a rede é a rede cristalina em que se encontram os

spins. Nos liquidas a rede se

moléculas.

refere ao movimento térmico das

Em sólidos os tempos T são1 curtos (relaxação



discretos e as linhas espectrais são alar-gadas não homogeneamente,

isto é, o apar-ente alar-gamento de linha consiste na super-posição

de muitas linhas não r-esolvidas. O que se observa, por-tanto,

envolt6r-ia.

1.4.1. Mecanismos de Relaxação

é a

A ener-gia for-necida a uma amostr-a paramagnética na

pr-esença de UfTl campo magnético H
o' pode pr-omover elétrons

desemparelhados de um nlvel inferior a um superior desde que a

equação hv = g ~ H seja satisfeita. Pode-se pensar que, umao .. vez

que todos os eletrons promoviveis tenham sido transferidos para o

nivel superior a absorção deva cessar. Isto em geral não acontece

devido ao fen6meno conhecido como relaxação o Que oermite que a

aosorção ocorra de forma estacionária podendo ser ooservaoo

continuamente.

Os elétrons promovidos a um n1vel de energia

superior retornam ou relaxam ao nivel fundamental n~o de forma

instantânea. O processo requer um certo tempo chamado de tempo de

relaxaç~o. Este mecanismo se dA por dois caminhos, um entregando

energia para a "rede" (interação spin-rede) com um tempo

caracteristico T , e o outro trocando energia no sistema de
1.

spin

(interação spin-spin) com um tempo caracteristico T • O2 tempo de

relaxaç~o, spin-rede T , depende da vizinhança molecular, isto é,s.

o qu~o fortemente os spins est~o acoplados à rede. Geralmente no

caso de s6lidos a rede é a rede cristalina em que se encontram os

spins. Nos liquidos a rede se refere ao movimento térmico das

moléculas.

Em s61idos os tempos T s~o curtos1 (relaxaç~o
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rápida) e nos liquidos, T são relativamente longos1 (relaxação

lenta). Isto, na prática, é de grande importância pois se T1 é

muito curto as linhas podem ser tão alargadas que não são

observadas e por outro lado se T é muito longo, a potência da1

radiação (sinal de RF) pode ser tão grande que o sinal satura

devido a que as transiç~s induzidas pelas radiação ocorrem muito

rapidamente não dando tempo para que a relaxação seja efetiva.

A origem do alargamento devido à relaxação pode

ser entendida através do Principio da Incerteza de Heisenberg. Se

um sistema existe em certo nivel de energia por um tempo curto,

então a energia do estado não é bem definida. A precisão de

energia está relacionada com o tempo de vida [4], em uma primeira

aproximação por:

(1.30)

Isto causa um alargamento na transição espectral como ilustra a

Figura 1.7.

Da equação (25), tem-se:

hl:r.v.T~h (1.31)

ou l:r.v -
1--
T (1.32)

Em termos de campo magnético, da equação (1.25)

obtém-se:

(1.33)

l:r. H ~ g~ l:r.v =
h

--g;3
1
T (1.34)

Assim quanto menor T (T e ou T ) mais largai 2

a linha de absorção.

será.
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--------~--- -

X
t
V

Fig. 1.7. Alargamento na transiç~o espectral.

Em temperaturas mais baixas o tempo de relaxaç~o

T aumenta, tornando com isto a largura de linha mais estreita o1
que leva a um aumento na resoluç~o do espectro de absorç~o [4J.

Uma linha estreita apresenta uma vantagem adicional pois, como o

número total de f6tons absorvidos é proporcional à integral da

linha de absorç~o, ou seja, à área determinada pela curva e pela

linha de base, a altura da linha aumenta com a diminuiç.o da

largura e melhorando a relaç~o sinal-ru1do.

Outro fator que contribui para o alargamento da

linha de absorç~o é a interaç~o spin-spin. Esta interaç~o produz

alargamento dos niveis de energia através do efeito mútuo entre

10ns paramagnéticos. Cada 10n pode ser considerado como um dipolo



magnético precessando na presença do campo magnético aplicado.

Estas componentes na direção do campo, apresentam um valor

constante Que produz um campo magnético extra nos ions

paramagnéticos da vizinhança o Que altera ligeiramente o valor do

campo total deslocando desta forma os niveis de energia. Esse

efeito varia significativamente com o ângulo do campo aplicado. A

componente girante de precessão também causa um alargamento à

medida que interagindo com outros spins de mesma freoüência de

Larmor induz transiçBes. o Que diminui o tempo de vida normal do

estado de energia.

Pode-se dizer que a interação spin-spin independe

da intensidade do campo magnético aplicado e da temperatura e, a

única maneira de se reduzir o alargamento de linha provocado por

esse efeito é movimentar os ions paramagnético de forma a

afastá-Ios através da diluição da amos~ra com sal

isomorfo [7).

1.5. COMPONENTES DE SUSCEPTIBILIDADE

d~arna9nético

A magnetização, ou seja, a resposta do sistema à

excitação aplicada H (t)
j.

é obtida através de duas funções

denominadas de: dispersão (X') e absorção <X") que definem uma

susceptibilidade complexa dada por:

x = X - jx" (1.35)

Através das equações de Bloch [5,6] obtém-se a



solução para as funç&s X e X" que é a seguinte.

T ( tu - (0)2 o
2 222

1 + T ( w -w) + 'Y H T T2 o !. !. 2

(1.36)

Xl! =

onde:

1
2 2 2 2

1 + T (w -w) + 'Y H T T2 o !. !. 2

( 1 .37 )

T e T são os tempos de relaxação definidos anteriormente!. 2

'Y - fator giromagnético: 'Y = g ~/h
M

X - é a susceptibilidade magnética definida por: X = ----HOo o o

Sendo M a magnetização da amOSLra na condiçãco

inicial em equil1brio térmico.

w - é a freqUência de ressonância.o

A Figura 1.8 mostra a representaçã:o das

componentes de susceptibilidade em funçã:o da freqUência

Fig. 1.8 - Componentes de susceptibilidade em função da freqUência



= 4n vH2 .:til
t

2 2forma que r H T T «1, a forma de linha de absorção resulta.i. 1 2

w ú.> T "v H 2
() 2 -'\.0 1

2 21 + T (w -w)
2 o

lenta de freqUência em torno da ressonância ú.> , pode ser observadao



o máximo deabsorção ocorre em w = we ospontos
o

de meia

potência em w+l/T ±
1

) .= w (ouv=V
1/2

o 21/2o2nT
2

As linhas de absorção em RPE freqüentemente se

aprOXlmam de uma função Gaussiana ou de uma função Lorentziana ou

de uma combinação de ambas, dependendo do grau de contribuição de

quaisquer dos seguintes efeitos: a) interação de cada dipolo

eletrónico e os demais dipolos eletrónicos e nucleares na amostra

e com as moléculas diamagnéticas da vizinhança (interações

spin-rede e spin-spin), b) efeito dos movimentos de vibração,

rotação e translação destas espécies e da troca de elétrons entre

elas, c) reações quimicas das espécies paramagnéticas. Todos esses

efeitos estão sujeitos à influência de um campo magnético estático

e um campo magnético oscilante.

Os pontos de meia potência, na curva de absorção

da Figura 1.9, ocorrem em tL' = W :!: l/T e isto e vál ido para' o1./2 o 2

caso da forma Lorentziana. Mesmo quando a forma de li.nha não

obedece uma forma matemática precisa, é costume se definir o

parâmetro largura de linha l:i.w = 1fT
1/2 2

isto não significa

necessariamente Que a meia largura corresponda à meia altura da

curva.

Experimentalmente o Que é detetado em RPE é a

primeira derivada da linha de absorção e o parâmetro obtido destes

espectros é a largura da linha pico-a-pico l:i.Hpp,Que é relacionada

a l:i.H para o caso de formas de linhas Gaussianas pela expressão.1/2

1../2
l:i.H = (2 ln 2) l:i.Hpp= 1,1774 l:i.Hpp1/2

e para o caso de forma de linhas Lorentzianas

(1.41)



1 "2
~ = (3)' ÔHpp = 1, 7321 ~pp1/2

(1.42)

A Figura 1.10 mostra uma forma tlpica de linha de

absorção bem como de sua primeira derivada. Na mesma figura é

mostrado também o significado dos parâmetros ÔH e ÔHpp.
1/Z

Deve

ser observado que a representação toma como variável no e1XO

horizontal, o campo magnético~ sendo que a freqüência do campo

oscilante (campo de microondas) é mantida constante, como é o

usual nos experimentos de RPE

Po

o )

.L Ymox
2

b) 2 y'mox

Ho

dPo
dH

I
---j

I:J. Hpp

i
\ Ymox

I
I
I

H

H

Fig. 1:10~Representaç~o de um espectro de RPE

a) linha de absorç~o

b) primeira derivada da linha de absorção



23

1.6. HAMILTONIANO TOTAL

Foi colocado anteriormente através da equaç~o

(1.25) a relação entre a freqüência v do ,sinal de microondas e o

campo magnético externo H onde ocorre a ressonância. Foi mostradoo

também que o valor de "g" para um spin livre vale 2,00232, onde o

termo spin livre significa um elétron desemparelhado possuindo

apenas momento angular de spin e n~o momento angular orbital. Essa

é uma boa aproximação para muitos radicais livres, o que não

ocorre para ions paramagnéticos de maneira geral.

Na prática, entretanto, a situaç~o n~o é tão

simples, pois observa-se que:

a) Em muitos casos o fator "g" varia com o campo aplicado e a

relação linear entre v e H na equaçãoo

somente para campos altos.

(1.25) é aproxima'da

b) Para amostras cristalinas o valor de H,o onde ocorre a

ressonância, é função do ângulo entre o campo aplicado e os

eixos do cristal, de modo que "g" é anisotr6pico.

c) O valor numérico de "g" e o grau de anisotropia, para um

determinado 10n~ varia com a estrutura do cristal da amostra

observada.

d) Não há uma correlação simples entre os valores observados de

"g" para muitos 10ns paramagnéticos e o valor do spin livre.

e) Quando, mais que um elétron desemparelhado está presente no

10n ou-·molécula, vários picos de absorção com diferentes

valores de "g" podem ser observados.

Essas observaç~es revelam claramente que a

vizinhança do local onde está situada a amostra paramagnética em
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uma determinada estrutura, afeta significantemente o fator "gll.

Isto porque os niveis de energia entre estados em que ocorrem as

transições são modificadas pelas interações com outras espécies

paramagnéticas ou com outros campos elétricos ou magnéticos.

Uma forma usual de se expressar as várias

interaç5es que afetam os n1veis de energia eletrônicos é através

de operadores Hamiltoniano. Para um 10n em uma estrutura

cristalina o Hamiltoniano na sua forma geral pode ser escrito

como:

ge= SJe + SJe + ge + SJe + S1e + S1e + SJeE LS SI Q V SH IH

onde os s1mbolos têm os seguintes segnificados:

(1.43)

SJe
E e um termo composto que expressa a energia cinética- total

dos elétrons, a atraç~o coulombiana entre elétrons e nôcleos

e arepuls~o entre elétrons

z
p.

\.

2m
1

"""2
ze

r ..
l.J

(1.44)

p. é o momento angular do elétron i. e r. é a distância entre o\. \.

mesmo elétron e o nÔcleo. r..é a distância entre os elétrons i. e
\.J

j. m é a massa do elétron. Z é a carga nuclear.

Esses termos somados se extendem para todos os

elétrons e fornecem os n1veis eletrOnicos n~o perturbados antes

que a interaç~o entre spin e momento angular orbital seja

considerada.
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~ - Representa a interaç~o spin-orbita e pode ser expressa como;LS

S1e
LS À. .. r

l.J i..

(1.45)

Este Hamiltoniano descreve a interação entre o

momento angular orbital e o momento angular de spin dos elementos.

À." é a constante de interaç~o.
l.J

~ - Descreve a interação magnética entre cada elétron e osSI

núcleos, sendo expresso como:

seSI = l
\.

a •
i..
r.r:

l. \.
(1.46)

onde r é o momento angular total do elétron i.. e ~ é o spin\. \. -

nuclear. a. é a constante de acoplamento hiperfina.
l.

~ - Representa a interaç~o quadrupolar nuclear •Q

Espécies paramagnéticas que contenham núcleos com

spin I maior ou igual a um, podem ter outra contribuiç~o nas

energias dos nlveis hiperfinos,

nuclear.

devido ao momento quadrupolar

Este operador tem a seguinte forma;

=

=

se = ~ r: Q. rQ L. l. l. i..
l.

(1.47)

onde Q. é o tensor de acoplamento guadrupolar e a somat6ria se dA\.

sobre todos os núcleos com spin I. maior ou igual
\.

a 1. A
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intensidade desta inte~aç~o é muito pequena uma vez que não

envolve o spin do elét~on explicitamente e po~tanto em p~imei~a

o~dem não tem efeito sob~e a f~eqtlênciade uma t~ansição de RPE.

Em ge~al um efeito fo~te desta inte~ação em um espect~o de RPE é

relativamente ~a~o.

~ - Este te~mo desc~eve o efeito produzido pelo campo c~istalino,v

sendo dado po~:

v (r. )
\.

(1. 48)

onde V(r.) é o potencial eletrostático no ion com o qual\.

elétron interage .

cada

.
Finalmente na presença de um campo magnético

externo H , outros dois termos devem ser acrescentados, ~ E ~o SH IH

que representam a interaç~o do momento angular dos elétrons e

núcleos respectivamente com o campo externo.

(1.49)

~
IH -~,- 2ft L.

\.

(1.50)

onde y. é a relação giromagnética do núcleo t\.

o termo ~ , chamado interaç~o Zeeman nuclear,IH

pode ser considerada desprezível exceto em experiencias muito

precisas onde efeitos de segunda ordem na interaç~o hiperfina



nuclear devem ser considerados.

o termo ~ é conhecido como interação
SH

eletrÓllic:a.

1.6.1. HAMILTONIANO DE SPIN

Zeeman

o movimento orbital do elétron é sensível às

for~as el~tricas existentes na sua vizinhanç~ e O~r iss~, é

simetria. intensidade dos c:amDos elétric:os no c:ristal

(representado por ~ ), o acoplamento do spin e momentov

orbital (representado por ~ ), são fatores principais aLS

angular

serem

considerados. As contribuições de L e 5 ao estado fundamental do

10n em um determinado local da rede cristalina produz variações no

fator "g" o que pode ser observado através da forma do

~a.mA.Uq~ rJe • A anisotropia do fator "g" é uma consequência daLS

anisotropia do camoo cristalino. Isto signiflca Que os termos ~.E
x ,X e ~ • da equação qera} (1.43) do Hamiltoniano. podem- serLS v SH- - - .

substituidos por um único termo

(1.51)

onde ~ é o magneton de Bohr, ~ é o operador angular de spin

efetivo e 9 é o tensor fator-"g" eletrônico.

A grande vantagem de se expressar as interações

combinadas desta forma, é Que assim todas as propriedades

magnéticas do sistema ficam relacionadas ao seu "spin efetivo"

pela eQua~~9 (1.51), Que é chamada Hamiltoniano de Spin Efetivo.

Isto porque a referida equaç~o combina todos os termos do

Hamiltoniano geral que são sensiveis ao spin.

SERViÇO DE-BlBü~['é~uô!-;;7:'\ÇAO _ IFQSe IFlSICA
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fato•... I1g11 f•...equentemente é

anisotr6pico e varia em relaç~o aos eixos (x',y',z') do cristal.

sendo normalmente representado por uma matriz 3x3. !: sempre

possivel encont •...a•...um sistema de eixos (x, y, z) onde s~o feitas

as observações expe•...imentais,

diagonal. Desta fo•...ma,

em que o tenso•..."g" resulta

O9OO
xx

9

=I O gOI=
yy

O

Ogzz

o

O o

O

O (1.52)

Para uma orientação arbitrAria de um cristal em um campo

magnético, obtém-se uma ressonância que é ca•...acterizada pelo fato•...

"g" dado por:

(1.53)

onde ex, por exemplo, é o ângulo entre o eixo x e a direç~ do

campo magnético. Os cossenos nas t•...ês direçees obedecem a relação:

z z z
cos 9><+ cos ey + cos ez = 1 (1.54)

Em coordenadas esfé•...icas a equaç~ (1.53) pode se•...

escrita como:

(1.55)

!: comum que o fator "9" tenha simetria axial, onde
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o elXo Z é tomado como eixo de simetria. Neste caso,

9 R = gz:z:

g..1. = gxx = gyy

Para simetria axial a equação (1.55) resulta:

( 2 2 2 2 )1/29 = 9..1. sen e + 9 U cos e

(1.56)

(1.57)

(1.58)

onde e é o ângulo entre o eixo de simetria (na direção gll) e a

direção do campo magnético.

Para um sistema não simétrico, o Hamiltoniano de

spin~ resulta:

= " (
g H S + g H S + 9
x x x y y y %

H
%

( 1-. 59)

onde S , S e S são as componentes do spin efetivo ao longo dos
x y %

eixos x, y e z.

Para um sistema com simetria axial

ir-o - H
x

s
x

+ H
y

5
y ) + ~II

H 5
!Z Z

(1.59)

Quando se efetua uma rotação de eixos e ocorre invariança do traço

do tensor fator-"g", significa que a impureza paramagnética

experiment~~ma reorientação rápida e ao acaso (tumbling). A

posição da linha de res$onância, neste caso, é determinada pela

média dos elementos da diagonal da matriz que representa o tensor

g, resultando:



se
ze

(1 .61 )

onde = 1
3

=
traço ( 9 = 1

3 (1.62)

Este valor é conhecido como fator-"g", isotr6pico.

o conceito do Hamiltoniano de Spin Efetivo pode

ser extendido para sistemas com spin total maior Que 1/2 devendo

ser acrescentado um termo correspondente à interação spln-spln Que

em geral é da forma:

~ = ~
ge = 5 . O . 5ss (1.63)

onde O é um tensor simétrico de segunda ordem chamado "tensor de

desdobramen to ae camoo zero".

o Hamiltoniano de 50in para simetria

resulta:

ge = () [g rH 5 + H 5 ) + g 11H 5 ] + D [52 - _1_ 5 (5 + 1)]ss .J.. l x x y y z z z 3

a-xial.

(1.64)

Esta energia é freqUêntemente da mesma ordem de

grandeza que a energia Zeeman eletrOnica. Neste caso os espectros

de RPE chegam a ter uma forte dependência angular e freqUentemente

se obtém 25 linhas, indicando separações diferentes entre os 2 5+1

niveis Zeeman. Esta estrutura chamada "estrutura fina" reflete

uma separaç~o dos niveis de energia, mesmo na ausência de um campo

magnético, por isso este fenOmeno é chamado de desdobramento de

campo Zero".



Um outro termo do Hamiltoniano total Que deve

fazer parte do Hamiltoniano de Spin é o operador ge QueSI

representa a interação do spin do elétron desemparelhado com os

momentos magnéticos nucleares. Esta interação é chamada interação

hiperfina cujo operador será reescrito agora da seguinte forma:

( 1 .65)

onde a somat6ria estende-se a todos os núcleos acoplados com o

spin do elétron desemparelhado.

A é um tensor que representa o acoplamento entre os•
vetores

momento angular do spin do elétron e do núcleo e ~ é o spint

nuclear.

o tensor de deslocamento hiperfJ.no A. que

freoüêntemente é anisotrópico. é interpretado como resultante de

dois efeitos pelo fato de que a interaç~o entre o elétron

desemparelhado e os núcleos ocorre de formas bastante diferentes.

Uma das formas é essencialmente a interação

clássica entre o momento magnético do spin

núcleo ~ , assumindo a forma:I

do elétron e do

sed" = (3g f' g [
\.p n n

3 ( ~. ~) ( ~. ~)
5r ]

(1.66)

onde r+ é a distância entre os dipolos; gn e o fator "g" nuclear e

f' e o magneton de Bohr nuclear. Esta interação é denominadan

"interação hiperfina dipolar", sendo aquela que possibilita a

determinaç~o da orientação de uma espécie paramagnética em uma
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rede s61ida.

Assim, um operador equivalente pode ser escrito na

forma:

[Je =s+A ~a.ni.s. a.ni.s

onde A . é um tensor simétrico de traço nulo.a.n~8

(1.67)

A segunda forma de interação hiperfina é não

clássica e é conhecida como a interação de "contato ou de Fermi",

aparecendo sempre que houver presença de uma densidade de spin

desemparelhado nas posiçêSesdos núcleos. Este tipo de interação é

isotr6pica, ou seja, não depende da orientação da espécie

paramagnética em relação ao campo extermo aplicado.

Para essa interação,

poder ser escrito na forma:

outro operador eQuivalente

se = a 0:::-+5 ~
\.80 •• I (1.68)

onde a, é chamada "constante de acoplamento hiperfina isotr6pica"

e está relacionada à densidade de spin do elétron desemparelhado

I~ (O) ,2 nos núcleos pela express~o:

- ~ (1g t1n gna - 3 (1.69)

2
onde o termo ~ (O) somente n~o é nulo se o elétron

estiver em_o~bital 5 ou a.

desemparelhado

Logo, pode-se concluir que a interaç~o hiperfina

pode ser escrita como:
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se =He .•. seSI dn\.8 \.ao
(1.70)

""'!li.;.;,

Em cristais com estrutura hiperfina, os espectros

de RPE apresentam separações adicionais ou alargamento das linhas

de ressonância. Desta forma , interpretação de um espectro de RPE

que mostra estrutura hiperfina permite, em muitos casos, avaliar

com detalhes a distribuição espacial do elétron desemparelhado

sobre o centro paramagnético. Também é possível obter-se a

identificação da espécie paramagnética e em algumas situações a

forma de sua orientação com razoável precisão. Conclui-se dai que,

os spins nucleares atuam como sondas sens1veis à intensidade e

direção do campo devido ao elétron desemparelhado em vários pontos

do centro paramagnético.

Foram apresentados até aqui as vár~a6 interaç~s

que afetam os níveis de energia eletrOnicos em term~s de

operadores Hamiltonianos. Em muitas situaç~s experimentais n~o há

necessidade de se encontrar uma solução para o Hamiltoniano de

Spin na forma genérica, ou seja, considerando todas as interaç~s

ao mesmo tempo. A expe~iéncia tem mostrado que muitos radicais

orgânicos livres apresentam o tensor 9 com valor quase isotr6pico,

pr6ximo ao do elétron livre. Desta forma o Hamiltoniano

~g ~
H pode sero substituido por g{3SH, o onde g é uma

quantidade escalar. O espectro hiperfino de muitos radicais

orgânicos, quando observados em soluções, podem ser interpretados

simplesmen~e'em termos da componente isotr6pica do Hamiltoniano

~ ~ A. ~. Por outro lado, para espécies paramagnéticas com
\. \. \.

compos magnéticos com orientaçtses-fixas----C:omoem um monocristal, o

efeito do acoplamento entre o spin do elétron e o momento angular



!1ts = (1 (9X Hx Sx + gy Hy Sy + gz Hz Sz) + D [S:- -}- S (S + 1)] +

+ Ax Ix Sx + Ay Iy Sy + Az lz Sz (1.71)

ges = g.L (HX Sx + Hy SY)+ 9 11 ~ Hz Sz + A.L (1 x Sx + 1y SY)+ A n 1z Sz

(1.7'2)

externo H , pode-se escrever o hamiltoniano de spin pela equaç~o:o

se = + 9 ~ S H + a S I - gn ~ I H
S o n o

SERViÇO DE BIBlIC'TECA E INfOR-~\AÇÃO - IFaSe
ffS!CA



por gn ~n onde gn é o fator "g" nuclear e ~n o magneton de

Quando um campo magnético H externo é aplicado oo

são dados pela equação (1.75) e m e m s~o os números
s I



núcleo. Como este tem t~ês estados possíveis m = 1,
I

mI
ms = + 1/2

///1 + 1 E6

+ ~ O ~ Ho
.,/ I

/ <:---- ' O E5
I '-

/ " '-
/ '-'- - ~ EL

/
/
\
\
\
\ - 1 E3\ /

\ /

\
/

/, < - --- O E2
1 '- '-- 2' (I ~ Ho '- '- '- +t E,

ms=-1/2

Fig. 1.11. Rep~esentaç~o dos níveis de ene~gia de um sistema com
5 = 1/2 e I = 1 na p~esença de um campo magnético
intenso.
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Os níveis de maior e menor energia são aqueles que

correspondem à mesma quantização do núcleo, m = 1I ' pois nesta

situação o elétron fica submetido a um campo magnético adicional

de mesmo sentido que o externo, dando lugar a um campo efetivo

máximo. No campo efetivo máximo. o elétron com

enerqia máxima (e mínima para m = -1/2 ).- s

m = +1/2 ,tems

Como a separação entre os niveis de m = +1, O e -1I .

para o mesmo valor de m , em geral é muito menor que a separaçãos
entre níveis de diferentes m,s as transiç~es que ocorrem por

efeito de ressonância não afetam a quantização dos núcleos. Desta

forma. as transiç~es permitidas em RPE ocorrem para tJ.m=±1s e

tJ. m = o. Como pode ser observado na figura 1.11 somenteI
transiç~es são possíveis. As diferenças são:

E -E =gf3H +a6 j. o

três

(1.82)

E4

E = 9 f3 H2 o

E =gf3H-a3 o

(1.83)

(1.84)
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Como essas transições devem ocorrer

de f6tons de mesma energia hV, pode-se escrever

por absorção

E" E = Ei !5
E = E

2 "
E = hv3 (1 .85)

Como as observações experimentais são geralmente

efetuadas mantendo-se a frequência do sinal de microondas (V)

constante e o campo externo variável, essas transições produzirão

três picos de absorção ocorrendo nos seguintes valores de campos.

Ho
e.

9 (1
H e H +o o

a
g-(1

onde H =o
h v
9 (1 corresoonde ao campo da linha central

A separação entre as linhas 00 espectro fica sendo

a/g ~. conforme mostra a figura 1.12

Q/o~ % {3+--1

Ho- o
0(3

Ho Ho +J!.
o~

H

Fig. 1.1.2.- Representação das linhas de absorção para um sistema

com m = 1/2 e m = 1.S l:
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importante extraida dessas

observações é que a separação de linhas devido à estrutura

hipe~fina não depende da f~equência de mic~oondas e nem do campo

magnético externo, desde que este tenha intensidade suficiente

para quantizar independentemente o elétron e o núcleo. Essa é uma

característica importante que permite a distinção entre

interaç~o hiperfina nuclear e os efeitos oriundos de diferenças no

fator-lIg". Se, por exemplo, for observado que a separaç~o oe dois

picos de ressonância varia com a freqüência, conclui-se que se

trata de duas transiçe:5es com fator-"g" diferentes e não alguma

interação com o spin nuclear. Dai a importância da observação do

espectro em freqüências diferentes.

1.8. INTERAÇÃO HIPERFINA COM VÁRIOS NúCLEOS

~ freqUênte ocorrer a interação hiperfina do spin

do elétron desemparelhado com os momentos magnéticos dos nÚcleos

vizinhos. Neste caso outro termo deve ser acrescentado à expressão

do Hamiltoniano de spin. Este termo tem a forma:

1JeSHY (1.86)

onde k refere-se aos núcleos vizinhos, f é um tensor quek

representa a interação hiperfina dos elétrons desenparelhados com

os núcleos da sua Vizinhança.

Esta interação fornece uma estrutura hiperfina

cuja interpretação permite conhecer o estado do elétron. Na



literatura é comum este tipo de interação ser tratada como

interação (ou estrutura) superhiperfina.

1.9. CONCLUSÃO

O Hamiltoniano de Spin é uma expressão Que tem

sido derivada em bases inteiramente teóricas e pode ser visto como

uma maneira mais simples de representação das diferentes energ~as

de interações presentes em um ion paramagnético. As constantes

numéricas não são especificadas mas podem ser relacionadas com a

inverso. Assim. se valores numéricos foram dados

configuração eletrónica. em princi pio. por um

para

processo

todos os

parâmetros nas equações (1.71) ou (1.72) do Hamiltoniano de Soin.

é então possivel utiliza-Ios para calcular os nlveis de energia E

orbital do fon. Este fato é o elo essencial entre a parte- teórica

e experimental de EPR.

E:de responsabi 1idade d'o pesquisador apresentar

esses resultados na forma da equação do Hamiltoniano de Spin de

modo que os parâmetros medidos possam ser usados pela teoria para

calcular os estados de energia e portanto os tipos de

ion paramagnético.

ligação do

Expressões são apresentadas, nas referências

campo

indicadas adiante, que permitem converter através das medidas da

linha de absorção em valores de D. g, A e Q.

O termo' D descreve como os niveis se comportam em

magnético nulo na ausência de interação nuclear e vem de efeitos

de segunda ordem do campo cristalino, acoplamento spin-orbita e
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interação spin-spin.

- gll e g.1.s~o os valores de "g" quando o campo magnético aplicado

é respectivamente paralelo e perpendicular ao eixo do campo

cristalino.

- Ali e A.1. medem a separação da estrutura hiperfina paralela e

perpendicular ao e1XO.

Q é o parâmetro que mede pequenas mudanças no espectro produzido

pela interação quadrupolar nuclear.

A abordagem apresentada nessa seção sobre

Hamiltoniano de Spin, foi feita com o objetivo de levantar alguns

pontos importantes e mostrar uma forma, em termos quânticos, de

explicar os fenômenos de ressonância paramagnética eletrônica,

evidentemente sem a pretenção de detalhar

aprofundamento maior sobre o tema poderá

o

ser

assunto.

obtido

Um

nas

referências [5], [6J e [7J nas quais esta seção se orientou.
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CAPÍTULO II

ESPECTROSCOPIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA EM FREQUÊNCIAS BAIXAS

Por raz~es históricas e tecnológicas a grande

maioria dos experimentos de RPE são desenvolvidos em banda X (9.5

6Hz) e banda Q (356Hz). de forma que os equipamentos de um

laboratório cientifico desta área consistem comumente de um

espectr6metro de banda X e uma ponte de microondas de banda Q.

Somente nos últimos anos é Que investigações em baixas frequências

têm recebido maior atenção [8 - 17J. A operação em faixas de

freQuências mais baixas é conveniente porque uma série de

dificuldaoes encontraoas em faixas superlores

analisadas.

podem ser melhor

Em materiais de alta condutividade. tais como.

metais e semicondutores fortemente dopados. o efeito "skin" pode

ser extremamente inconveniente em frequências mais altas e uma

forma possível para se contornar tal situação é através do emprego

desses materiais em forma de p6, o que não é muito satisfat6rio.

Uma dificuldade semelhante ocorre com soluções aquosas e liquidos

com altas perdas dielétricas quando utilizados nas faixas de

microondas mais altas, restringindo seriamente o volume das

amostras examinadas nestas frequências [13].

Outra desvantagem dos espectrOmetros de microondas

de banda mais altas (X,Q) é que materiais policristalinos

frequentemente apresentam espectros pouco resolvidos com

alargamento de linhas de forma que a estrutura hiperfina acaba se



"perdendo", não podendo ser
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precisamente visualizadas. Isso

aparece porque radicais sob diferentes orientações no campo

magnético produzem espectro centrado em posições diferentes à

medida Que o campo é varrido. Quando a amostra é examinada em

baixas frequências, essa variação de campo é reduzida a uma

Quantia desprezivel, de modo que um aumento na resolução do

desdobramento hiperfino pode ser obtido [9] • Entretanto, isso

ocorre a custo de possivel perda de informação nas

fator "g".

variações do

o efeito de alargamento de linhas em função do

campo magnético externo e conseqüentemente da freqüência de

microondas e outros efeitos são amplamente abordados por Hyde e

Froncisz [17]. Nesta publicação é apresentada uma revisão de todas

as aproximações experimentais até então obtidas para a análise do~

espectros de RPE de complexos de Cobre onde a escolha da

fredüência de microondas ou a variação desta são elementos

cruciais da metodologia.

A seguir serão apresentados alguns aspectos

importantes, extraldos da referência [17], que apontam as

vantagens do emprego de freqüências mais baixas nos experimentos

de RPE.

2.1. SITUAÇOES ONDE A FREQQENCIA DE MICROONDAS É CRUCIAL

Os estados mistura, eletrônico e nuclear dependem

da relação entre a intensidade do campo magnético aplicado e das

outras interaç~s. O estado mistura nuclear depende da intensidade

~ ,~-::-;_;:--~7'~-~!>r .0, ",,-~- '\
'" .y •• , •...J ••••• asc
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relativa das interações Zeemam nuclear, hiperfina nuclear e

quadrupolo nuclear. Quando estas interaç~s se tornam comparáveis

o estado mistura ocorre. Do ponto de vista clássico, o eixo de

quantização (em torno do Qual ocorre a precessão) não é mais

coincidente com o campo externo aplicado. Como conseqtiência disso,

ocorre: deslocamento na posição das transições permitidas de RPE

(AM = O); aparecimento de transições proibidas com ~ = ± 1 e àsI I
vezes até transiç&s com M1 = ± 2 e M1 = ± 3. Uma vez que asI I
constantes de acoplamento hiperfina (A) e de acoplamento de

quadrupolo nuclear (Q) são grandezas tensoriais com o mesmo ei~o

principal, indicações de espectro secundário podem em principio,

ser observadas com H fora do eixo cristalino. O trabalho deo

Froncisz e Hyde [17J procura explorar os efeitos de estado mistura

nuclear de forma que o acoplamento de quadrupolo nuclear possa ser

determinado. Quando o experimento utiliza monocristal em que os

ligantes são oxigênios, a extração da informação de acoplamento de

quadrupolo nuclear, não apresenta maiores problemas.

A dificuldade surge, quando se faz necessário

encontar uma estratégia auxiliada por computador, para que a

informação de quadrupolo nuclear de amostras policristalinas possa

ser obtida por simulação.

Como os efeitos de interação de quadrupolo nuclear

são sempre manifestados "fora-do-eixo", não há. possibilidade de

uma determinação da informaçãb desejada apenas por simples

observação do espectro, dai a necessidade de uma ~imulação

completa por computador.

Em banda Q, em principio, há suficiente mistura de

estados nucleares porque os acoplamentos Zeeman nuclear e
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hiperfíno nuclear são comparAveís na região de g~. Pequenas

variaç~es na geometria do campo cristalino alteram a anisotropia

de "g" e acarretam mecanismos de alargamento de linha. Esses

mecanismos resultam em uma distribuição de parâmetros magnéticos e

uma diminuição na resolução à medida que a freqüência de

microondas aumenta. Este é o chamado efeito "g-strain", embora os

autores [17] consideram esta nomenclatura inadequada porque há

variação igualmente significante nos acoplamentos hiperfinos. Por

isso sugerem para o efeito a designação "g-A-strain". Pelas raz&s

expostas a espectroscopia de monocristais em banda Q s6 tem

interesse prático para complexos com acoplamentos de quadrupolo

nuclear pequenos.

A literatura sugere uma preferência histórica pelo

uso da banda Q para todas as medidas de acoplamento de quadrupolo

nuclear, mas esta perspectiva tem mudado recentemente com as

investigaç~s de compostos de oxigênio-coordenado. A razão flsica

para isso é clara; o acoplamento de quadrupolo nuclear é em geral

suficientemente grande comparado a acoplamentos hiperfinos o que

garante suficiente estado mistura em todas as freqüências de

microondas. Desta forma, conforme sugerido em [17], por que não

usar uma freqüência de microondas mais baixa, onde o alargamento

devido ao efeito "strain" é reduzido e a resolução total do

espectro é melhorada?

Algumas experiências anteriores são apresentadas

em [17] comprovando as vantagens dos experimentos em freqüências

mais baixas, como as investigaç~s de Belford e Duan, em complexos

em "vidro" em banda X. Nessa experiência, as transiç~s

secundArias, (llM = ± 1) e terciárias (llM = ± 2)
x x

observadas
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ap~esenta~am intensidades semelhantes àquelas das t~ansiçeses

p~imá~ias, havendo obviamente, estado mistu~a suficiente para a

determinação de acoplamento de quad~upolo nuclea~. Mais

recentemente Liczwek e out~os apresenta~am análise do espect~o de

cobre, auxiliado por computador em banda 5, onde F~oncisz e Hyde

[16] mostra~am que a resolução do espect~o é ótima e efeitos de

ala~gamento po~ "st~ain" são mínimos. Estes últimos autores

conclui~am também que, duas freqüências de microondas são

necessárias para se consequir com auxilio da computador a extração

das constantes de acoplamento de quadrupolo nuclear. Assim, bandas

5 e X foram preferidas e banda Q não foi utilizada devido ao

alargamento por "strain".

Em resumo, a medida de acoplamento de quadrupolo

nuclear de complexos de cobre é um problema para os

experimentalistas porque os espectros obtidos têm sido resolvidos

apenas parcialmente. As freqUências baixas (banda S) são ótimas

para analise auxiliada por computador quando se trata de espectros

de pó e em combinação com espectroscopia em banda X, quando

acoplamentos de quadrupolo nuclear não s~ pequenos demais.

Outros trabalhos trabalhos mencionados em [16 e

17] indicam a dependência da largura das linhas do espectro de

cobre com a freqUência de microondas. Em uma dessas indicações,

por axemplo, houve perda de resolução do espectro ao se passar da

banda X para banda Q, em outro obteve-se estreitamento de algumas

linhas quando a freqUência foi reduzida para 1 GHz.

Um estudo de forma mais geral sobre o uso da

freqUência de microondas como uma variável experimental é
apresentado em [16,17]. Foi encontrado que as medidas das larguras
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de linhas observadas como funç~o da freqU~ncia e do número

quântico nuclear podem ser caracterizadas em termos de quatro

variáveis:

a) largura residual, b) distribuição dos valores hiperfinos O'AII

devido ao "strain", c) distribuição dos valores de agll devido ao

"strain" d) parâmetros que caracterizam a correlação das

distribuições de Ali e 911. Um resumo dos pontos importantes deste

estudo é apresentado a seguir.

2.2. TEORIA DE FRONCISZ-HYDE

A equação chave que descreve o alargamento de

linha causada por efeito "strain" dada em [17], é

ÁH2 =1/2
2

(ÁH:/2) +

2M hv:r o

gl12 ~
0'911 O'A 11 (2.1)

onde: - ÁHR é a largura de linha residual a meia amplitude de1/2
uma forma Gaussiana.

O'AII, 0'911 são as larguras a meia-amplitude de uma

distribuição Gaussiana de Ali e gll.

& é o coeficiente de correlação entre O'glle O'AIl.

o último termo da equação (2.1) pode ser positivo

ou nega~iyp e depende linearmente da freqüência de microondas v •o

Desta forma, esta equação prevê linhas hiperfinas de larguras

di ferentes dependendo do número quânt-ico nuclear e da freqüência



Observa-se da equaç~o (2.1) que se & = 1 a largura

tJ1Z = (isHR )\ rM oA H +
t.l2 t.l2 l!

_h_V_O__ u] 2

gl12 f'e og

Portanto, neste modelo, para cada valor negativo de M existe uma
1

freqtiência v onde a largura observada se iguala à largurao

~2 = ~R
~/2 ~/2

Dados experimentais de largura de linha obtidas do eu (catecol)

foram usados para determinar ~R , oA 11,og 11e e e apartir dai' a
~/2

I

4 6 8

FREQUt:NCIA(GHz)

Fig. 2.1. Largura dos pontos de retorno de gO calculadas pela
Teoria de Froncisz e Hyde usando dados do eu (catecol)
[17] para fixar os parâmetros ajustáveis na teoria.
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Se & fosse igual a 1, o m1nimo previsto para

M = -1/2 e M = -3/2I I deveria ser de igual "profundidade"

correspondendo a à HR • Como & é diferente de 1, observa-se que a~~

linha M = -1/2 sempre exibe a linha hiperfina maisI estreita

poss1vel. Isso ocorre próximo de 2 GHz. A linha M = -3/2I exibe a

m1nima largura próxima de 6 GHz.

o objetivo principal dessa abordagem experimental

é descrever ligações de nitrogênio com cobre em proteinas. Uma

conclusão que pode ser extra1da da figura 2.1 é que a resolução

ótima para acoplamento de nitrogênio sempre ocorrerá próximo de

2 GHz enquanto for observada a linha de M = -1/2.I

2.50

3.64 GHz

I
0.60

3.00

1.10

3.50

1.60

,
..L

0.48
.l...-...L

0.98
kGAUS

I

1.48

Fig. 2.2. Espectro de RPE de cobre-transferina conforme [17]
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Um bom exemplo para ilustrar o que foi exposto s~o

os espectros da cobre-transferina obtidos por Froncisz e Aisen e

reproduzidos em [17]. A figura 2.2 ilustra a importância da

freqüência de microondas na resolução do espectro. Observa-se da

comprovada com a visualização

baixa.

referida figura que a 1igaç~o com um nitrogênio somente

do espectro em freqüência

foi

mais



CAPÍTULO lU



53

.-

CAPITULO lU

ESPECTRÔMETRO DE RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA ELETRÔNICA

COMPOSIÇÃO E MODO DE OPERAÇÃO

o objetivo deste capitulo é apr-esentar a

composição básica de um espectr6metro d~ RPE ~ descrever- a funçro

de cada um de seus estágios. Como os espectr6metr-os em ger-al

apresentam mesma estrutura básica e, portanto o mesmo principio de

funcionamento, a abordagem a ser apresentada, embora sem detalhes

especificos, auxiliará aos usuários para uma melhor compreenç~ do

equipamento.

3.1. ESTRUTURA BÁSICA DE UM ESPECTRóMETRO DE RPE

Como qualquer outra forma de espectroscopia por

absorção, os espectrÔmetros de RPE consistem fundamentalmente de

uma fonte de radiaç~o, uma célula de absorção que contém a amostra

e um detetor , como ilustra a figura 3.1.

DETETOR
FONTE

DE
RADIAÇ~

Ce..ULA DE ~ II \ ~ ABSOR çan 1----+
(AMOSTRA)

~ I '-- ---' •••••

Fig.3.1. Representaç~o simplificada de um

absorç~o

espectrOmetro de
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Na maioria dos espectr6metros a fonte de radiação

é um oscilador de microondas com válvula Klystron. Esta válvula

requer como fonte de alimentação uma tensão De de valor

relativamente alto, podendo ser sintonizada eletronicamente sobre

uma pequena faixa ou manualmente sobre faixas maiores. A radiação

de microondas é transmitida através de guias-de-onda com seç5es

retangulares cujas dimensões são da ordem do comprimento de onda

da microondas utilizada, ou seja, aproximadamente 3 cm para banda

X (9 GHz) e 8 mm para os espectr6metros de banda Q (35 GHz). A

célula de absorção é uma cavidade ressonante Que serve para

concentrar a radiação de microondas na amostra. A cavidade de

microondas mais simples pode ser obtida com uma seção de guia de

onda fechado onde o comprimento é determinado pela freqüência de

radiação utilizada. A Quantidade de radiação Que penetra na

cavidade pode ser controlada por meio de pequenas aberturas,
.

chamadas iris,nas paredes Que ligam o guia de onda propriamente

dito à cavidade (já Que esta pode ser encarada como uma extensão

do guia) como representado na figura 3.2. O elemento de deteção é

um diodo semicondutor sens1vel às freQUências de microondas. A

intensidade da radiaç~o de microondas Que incide sobre o diodo é

determinada pela corrente retificada no mesmo.

KLYSTRON

WIA DE ONDA

~ -
IRIS DE ACOPLAMENTO

- DETETOR

Fig. 3:. 2. Representaç~o simpl ific:ada de um espectrÓffietro de absorç~o

de RPE
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A dificuldade em se consegui~ va~ia~ a f~eqtiência

do oscilado~ de mic~oondas em faixa ~azoavelmente la~ga e também

po~que este e a cavidade devem esta~ pe~manentemente sintonizados,

pa~a que a condição de ressonância seja atingida, torna-se mais

fácil var~e~ o campo magnético do que a freqtiência de microondas.

Embo~a os fundamentos sejam os mesmos, os

espectr6metros utilizados na prática diferem do modelo simples

ap~esentado na Figu~a 3.2. em alguns aspectos. P~imeiramente um

sistema de deteção mais sensivel é emp~egado at~avés da modulação

do campo magnético o que permite melhor amplificação do sinal e

deteção sensivel à fase com grande vantagem na relação

sinal-ruído. Em segundo lugar, é usada uma geomet~ia diferente no

sistema de guia-de-onda, onde o sinal detetado é obtido por

reflexão na cavidade e não po~ t~ansmissão como a da figura 3.2.

Isso simplifica a inserção da cavidade entre as peças pola~es do

DESISTEMA
REGISTRO

DC

OSCILADOR
DE

REFERÊNCIAe

DETErOR
SENSIVE

A FASE

BRAÇO_ DE
REFERENCIA

"pHASE ~SHIFTER" ri
GUIA DE ONDA

KLYSTRON

OSCILAOOR

Fig.3.3. Configuração básica de um espectrÔffietro de RPE prático
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im~ tornando muito mais simples o manuseio da amostra bem como a

rotaçIo do campo magnético. Um diagrama em blocos

espect~omet~o de RPE p~ático é most~ado na Fig. 3.3.

de um

Basicamente o equipamento

seguintes unidades:

é composto pelas

1. Eletroimã com fonte de alimentaçlo e sistemas reguladores e de

medida do campo magnético.

2. Gerador de microondas, em geral um Klyst~on, com fonte de

alimentação e unidade de estabilizaç~ de f~eqtiênciae potência.

3. Ponte de guias-de-onda incluindo a cavidade ressonante e o

dispositivo detetor.

4. Sistema de processamento e registro do sinal.

5. Dispositivos para madidas em diferentes temperaturas.

3.2. PRODUÇ20, ESTABILIZAÇao E MEDIDAS DO CAMPO MAGN~TICO.

O campo magnético é produzido por eletroim~s

capazes de gerar campo suficientemente homogêneo sobre a amostra

com intensidade na faixa de 3 KG para espectrOmetros de banda X

(9 GHz) e 13 KG para banda Q (35 GHz). Também deve ser possivel

varrer linearmente o campo desde zero a alguns milhares de gauss

dependendo da aplicaç~o.

o campo n~o s6 deve ser homogêneo no espaço da

amostra, como também constante no tempo. A homogeneidade é obtida

através de peças polares convenientemente adaptadas para cada

aplicaçl!(o.

A estabilidade do campo no tempo é feita' por

SERViÇO DE Bltlllr, t: ;, ,C~;;MAÇÃO - IFase :
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controle eletrOnico da corrente do eletroimã onde um sensor por

efeito Hall, colocado próximo do centro do campo, fornece o sinal

de correção para estabilização.

Como o espectro decorre da varredura do campo

magnético, é necessàrio que haja um dispositivo que atue de forma

automàtica na velocidade de deslocamento do sistema de registro,

tal que exista uma perfeita correspondência entre a posição do

espectro registrado e o campo magnético. Também este dispositivo

deve permitir que o deslocamento do registro do campo, seja feito

manualmente para uma melhor inspeção visual

ponto do espectro.

de um determinado

o eletroimã deve trabalhar em temperatura

constante e para isso conta com um sistema de refrigeração a àgua.

Para uma proteção maior contra aquecimento excessivo, no caso de

interrupção acidental do fluxo de àqua, a pressão desta atua sobre

uma vàvula solenoide que abre o circuito da fonte de alimentação

de emergência.

o eletro1mã é montado sobre uma base circular com

uma escala dividida em graus sobre a qual pode girar com

facilidade em casos de espectrometria com vari~ç~ angular.

3.3. GERADOR DE MICROONDAS

O sinal de microondas dos espectrÔffietros

convencionais é produzido por uma válvula osciladora

Esta vâlvula consta de um catodo aquecido por corrente

um anodo e um elétrodo refletor. O anodo-é uma cavidade

Klystron.

continua,

adjacente
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cUJas pa~edes f~ente ao catado e ao

refletor são grades metálicas. A cavidade é formada pelo corpo

principal da vávula de modo que o anodo fica ao potencial de

te~~a. Lateralmente, o anodo termina em uma janela de material

isolante que se acopla ao guia de onda. As dimensões da cavidade

dete~minam o comp~imento de onda da f~eqüéncia fundamental

potencial do refletor determina a ordem da harmónica (modo).

e o

A f~eqüéncia de oscilação pode se~ modificada

dentro de um certo intervalo limitado, por meio de um parafuso de

sintonia. Para a banda X se utilizam válvulas que podem oscilar

entre 8 e 108Hz fornecendo potências de microondas da ordem de

alguns décimos de watts. O principio de funcionamento do Klystron

pode ser encontrado com mais detalhes na referência [2J.

É essencial que a freqüência de oscilação, do

Klystron e a de ressonância da cavidade que contém a .amostra,

estejam sempre em sintonia, por isso, a maioria dos espectrómetro

têm um sistema de travamento de freqüência ou controle automático

de freqüência (CAF). O sistema se baseia na modulaç~o do potencial

do refletor do Klystron com um pequeno sinal alternado de alguns

KHz. Se a freqüência de microondas produzida pelo Klystron n~o

coincide com a freqüência de ressonância da cavidade, a modulaç~o

aplicada ao refletor dá origem a uma tensão de erro na saida de um

detetor coerente ou em fase. Através da polaridade da tensão de

erro é possivel identificar se o desvio ocorre para cima ou para

baixo da f~eqüência de ressonância da cavidade. Este sinal de erro

é transformado em um potencial continuo com polaridade adequada

que aplicada ao refletor corrige automaticamente -o desvio,

restabelecendo a freqüência original. Este sistema de
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estabilização é importante porque não s6 o oscilador pode sofrer

desvios na sua freqüência, como a cavidade, por efeito de mudanças

de temperatura ou mesmo por modificações ocorridas na amostra.

3.4. PONTE DE GUIAS DE ONDA

No sistema apresentado na Figura 3.3 a potência

de microondas proveniente do Klystron é aplicada a uma estrutura

de guias de onda denominada "T-mágico", como mostrado na Figura

3.4.

PARA A

CAVIDADE

Fig. 3.4. T-Mágico

PARA A CAR~

/ RESISTlVA OU
BRAÇ.O DE RE
FERENCIA

PARA O

DETETOR

Neste dispositivo a potência presente na sua

entrada (A) se divide entre o braço (8) que vai para a cavidade e

o braço de referência (C). A potência refletida desses dois braços

se dirige para o detetor. Se toda potência incidente na cavidade

ressonante fosse absorvida e também nenhuma parcela refletida pelo

braço de referência, a potência incidente no detetor seria nula.
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Quando a amost~a p~esente na cavidade ent~a em ~essonância, po~

efeito do campo estático e do campo de mic~oondas, aumenta a

abso~ção [5) no b~aço B, dest~uindo o equillbrio e enviando

pot~ncia ao braço (D) que é sentida no deteto~.

O diodo de mic~oondas não opera eficientemente

pa~a cor~entes p~6ximas de ze~o, pois esta é uma regilo de não

linearidade. Este inconveniente pode ser controlado,

polarizando-se o detetor com parte da potência refletida no braço

de referência que é conseguida através da dessintonizaç~o de um

deslocador de fase (PHASE SHIFTER) colocada neste braço. A

corrente de polarização necessária para o detetor, pode também ser

obtida sem a utilização do braço de referência (com atenuação da

intensidade de sinal)

ressonante.

por meio do desacoplamento da cavidade

Em um espectrómetro típico, o T-mágico está ligado

ao Klystron através de um isolador e um atenuador. O isolador é um

dispositivo de ferrita, onde os sinais de microondas encontram

baixa atenuação quando circulam em um sentido e alta quando em

sentido contrário. Assim, os sinais refletidos pela ponte s50

impedidos de retornar ao Klystron, o que poderiam causar

instabilidades nas oscilaç~s. O atenuador consiste de uma peça de

material dielétrico de superficie condutora que se introduz no

guia de onda para absorver fraç50 da potência gerada pelo

Klystron.

3.5. CAVIDADE RESSONANTE

As exigências fundamentais para o bom desempenho

de uma cavidade ressonante são as seguintes: estar sintonizada na
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mesma freqüência do oscilador; que ~ amo~tr~ e~teja ~ituada na

região de máximo campo magnético de microondas (perpendicular ao

campo constante H ) e que não contenha materiais de forte absorçãoo

dielétrica na região de campo elétrico (materiais com perdas

dielétricas, por exemplo água),

As forma~ mai~ populares de cavidades encontradas

nos espectr6metros comerciais são as •....etangula•....es e as

ci11ndricas. Um esboço de uma cavidade retangular com as linhas

estacionárias de campos, elétrico e magnético é apresentada na

figu•....a 3.5.

Ho

~

ENTRADA DE

RADIACÃo __
ULTRA VIOLETA

ENTRADA DE

__ MICROONDAS

IRIS

Fig. 3.5. Esboço de uma cavidade •....etangula•....

o acoplamento entre o guia de onda e a cavidade é

feito at•....avés de uma abertura na parede desta (iris). Em algumas

cavidades, na parede oposta à da iris, existem ranhuras paralelas

à direç~o do campo elétrico que permitem aplicar na amostra alguma
- --

forma de radiaç~o, por exemplo, raios ultra-violeta.

A impedância de acoplamento pode ser modificada

introduzindo-se um material de alta constante dielétrica



62

p~r~fuso metálico

paralelo ao mesmo. A amostra é introduzida na cavidade por um tubo

de modo que sua posição coincida com o máximo de campo magnético

da onda estacionária de microondas, dando máxima absorção na

ressonância.

Um cuidado especial deve ser tomado quando da

utilização de amostra aguosas (que têm perdas dielétricas

extremamente altas) para assegurar que esta6 fiquem fora da região

de campo elétrico alto da cavidade. Essas exigências restringem o

tamanho da amostra e se tais precauç5es não forem tomadas,

geralmente torna-se difícil sintonizar a cavidade.

Nos espectrómetros o oscilador pode ser submetido

a duas situaç5es: sintonia e operação. Na condição de sintonia um

sinal variável (em geral, dente de serra) é aplicado ao refletor

do Klystron de forma a produzir uma varredura de tensão e

consequentemente de freqtiência, de forma que o modo de operação

do oscilador pode ser visto na tela de um oscilosc6pio. A forma da

figura obtida no oscilosc6pio é importante para um perfeito ajuste

de sintonia da cavidade ressonante com o Klystron. A Figura 3.6.

mostra uma sequência de operaç~s para a sintonia da cavidade e

ajuste de acoplamento.

A eficácia de uma cavidade se mede pelo valor de

seu fator de qualidade (Q) que pode ser imaginado como o número

equivalente de vezes que o sinal de microondas se reflete em suas

paredes antes de amortecer-se completamente. O valor do Q de uma

cavidade está intimamente ligado à condutividade elétrica de suas

paredes interiores, sendo tanto maior quanto menor forem as

perdas.
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f!L
( c )JVl

iVlJV'L(d )

( e )(f)

Fig. 3.6. Seqüência de ajuste de sintonia e acoplamento através da

observação do modo do Klystron no oscilosc6pio.

a) Klystron completamente fora de sintonia,

b) Deteção da absorção da cavidade, mas o Klystron não
está sintonizado corretamente,

c) Klystron sintonizado

d) Cavidade pouco acoplada

e) Cavidade acoplada corretamente

f) Cavidade sobreacoplada.

3.6. MODULAÇ~ DE CAMPO E SISTEMA DE DETEÇ~ SENS1VEL Ã FASE.

A sensibilidade do sinal detetado pode ser

aumentada utilizando-se o recurso de modulação do campo magnético

estático, aplicado à amostra, por um sinal alternado de alguns

kHz, por e~&mplo, 100 kHz. Isto é realizado pelas bobinas- de

modulação de campo (bobina de Helmoltz) dispostas externamente à

cavidade e muito pr6ximas a esta, nas quais é aplicado o sinal de
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Este sistema de modulação de campo apresenta duas

vantagens principais. Primeiramente, o ru1do Que não está pr6ximo

de 100 kHz e Que eventualmente possa aparecer como modulação é

eliminado, melhorando assim, a relação sinal-ruido. Isto acontece

porque a deteção se dá em 100 kHz. Em segundo lugar, o sinal

resultante da dateção é AC, o Que é muito mais fácil amplificar do

que um sinal DC, produzindo na salda um sinal mais intenso.

o detetor usado neste sistema é um detetor

sensivel à fase (Phase - Sensitive Detector - PSD), também chamado

de detetor coerente ou amplificador "lock-in". O PSD opera através

da comparação do sinal vindo do detetor da ponte de microondas,

com aquele de 100 kHz tomado como referência, proveniente do mesmo

oscilador que originou o sinal de modulação (Figura 3.3).

O oscilador que produz a referência de 100 kHz é

preparado de forma que sua salda possa sofrer um ajuste de fase de

modo a tornar o sinal de RPE observado mais intenso.

Como sinal de modulação o campo que efetivamente é
aplicado à amostra é composto de uma componente constante e uma

componente alternada na freqüência de modulação

seja:

(100 kHz), ou

H = H + H cos w t
er o m m

Durante o processo de medida,

(3.1)

a parte do campo

magético designada como "constante" é varrida linearmente sobre

uma determinada faixa ÃH em torno de H (campo central).o o

resultado, o campo efetivo fica:

Como

H
er

= Ho +.6H o + H
m

cos w t
m

(3.2)



Admitindo-se que a varredura seja suficientemente

lenta comparada ao perlodo do sinal modulante, para pequenos

deslocamentos de campo ocorrem muitos ciclos da modulação. Nestas

condiç~es o campo pode ser considerado como que efetivamente

constante.

o resultado disso é que a modulação resultante é

transformada em modulação do sinal de microondas, sendo observada

MODULAÇÃO

tOO KHz

como uma modulação da absorçãodaamostra,conformemostraa

Figura

3.7.

..•

ABSORÇAO

1

A C
EM FASE [\\fJJI

i

j' e ~ORA DE

I
1111

FASE

( a )

J
~I

Ho
I~

I I I

I .--
H

dA

d t

H

( b )

Fig. 3.7. a) Representação da modulaç~ de campo e seu resultado

na curva de absorç~.

b) Derivada da absorção



Observa-se da Figura 3.7. que. para campos

menores Que o da ressonâ.ncia (região A-C) a modulação da

absorção tem a mesma fase Que a modulação de campo e fase oposta

para campos maiores que H (região C-B). Nao

aparece como retificação de onda completa.

ressonâ.ncia o sinal

Na saida do detetor de microondas o sinal

recuperado se for decomposto em suas componentes harmónicas, nas

regiões AC e CB da curva de absorção apresentada na Figura 3.7, a

fundamental será a componente de maior amplitude e em torno do

ponto C a segunda harmónica será a componente predominante.

Supondo Que o detetor opere em uma região linear de sua

caracteristica (corrente X tensão), as amplitudes e fases das

harmónicas oue compõem o sinal demodulado, dependerão em cada

ponto, fundamentalmente da forma da curva de obsorção. Por isso os

sinais representados na Figura 3.7 embora aprox imaoos . sãeo

importantes para a compreenção de um detetor sens1 vel a f-ase-.

3.6.1. Detetor sensivel à fase

o circuito do detetor da Figura 3.8 é um bom

exemplo pela sua simplicidade para mostrar o

técnica de deteção empregada.

funcionamento da

o Oscilador de referência aplicado entre os pontos

A e B, atua como sinal de chaveamento dos diodos D , D ,D e D,. 1 Z 3 .•

sendo portanto, suficientemente mais intenso que aqueles que

aparecem no secundário de T • Os diodos estão dispostos de1 forma

que, or~ ~onduzem D e D1 2
e D e D estão3 •• cortados, ora

conduzem D e D e ficam cortados D e D • A Figura 3.9 ilustra3 •• 1 2

as duas condiçeles possiveis de condução dos diodos e as
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possibilidades de defasagem que podem ocorrer entre o sinal de

entrada e aquele do oscilador de referência.

SINAL DO

DETETOR DE

MICROONDAS

FILTRO

PASSA

BAIXAS

SINAL
OC

REFERENCIA

100 KHz

Fig. 3.8. Circuito de um detetor senslvel a fase "PSO"

Por simplicidade admite-se que os diodos em

conduç~o apresentam resistência nula e aqueles cortados com

resistência infinita.

As áreas hachureadas dos sinais de entrada e de

referência, na Figura 3.9, correspondem aos semiciclos

considerados. A ilustraç~o é auto explicativa dispensando

portanto, maiores comentários a respeito do funcionamento do

circuito. Na situaç~o 1 do sinal de entrada, condiç50 em que o

mesmo está em fase com a referência, a salda do filtro passa
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baixas apresenta um nlvel DC positivo. Na situação 2, (sinal de

entrada e referência defasados 180°) o n1vel DC presente na salda

do filtro é negativo e na situação 3 a salda é nula. Os resultados

correspondentes as três situacões são os mesmos tanto em (a) como

em (b).

I
I

l' vi-- ----

o I I

SINAL DE

SAlDA +vLr----, J---,
FILTRO

<> PASSA S> ~\0 BAIXAS _o ,V\,' v

o~
I

..
I •, '

~

fil'{ ,
( ,, ,

[jJ-', ", ,

[FILTRO

PASSAWr:!;> BAIXAS

.,--fl-
\ "

[

f\) '+

_fj l'NAL •••OE---rEFERE NCIA

CD ~ ]®

-Jl
(j) -wv

(o)

o, .02

03. O" CORTADOS

(j)~ ]®+
®~-

( b I O,. O2 CORTADOS

03. 04 CONDUZINDO

Fig. 3.9. Principio de funcionamento do detetor sensivel a fase.
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3.6.2. Influência da Amplitude de Modulação na Largura de Linha

Observa-se através das Figuras 3.7 e 3.9 que a

salda do detetor senslvel à fase é capaz de indentificar o sinal

da derivada da curva de absorção, sendo esta uma caracterlstica

própria deste tipo de detetor. A salda desta unidade é portanto

uma tensão que se aproxima da derivada real da curva de absorção

de RPE como é mostrado em (b) da Figura 3.7 que é o sinal

normalmente registrado nos espectrômetros e não diretamente a

curva de absorção.

aproximada,

Rigorosamente a curva da derivada

pois para que a deteção fosse linear o

sempre

campo

magnético deveria ser varrido somente em uma pequena parte da

linha de absorção. Isto é, a amplitude de modulação de 100 kHz

deve ser pequena comparada à largura de linha. Se isto não

acontece pode ocorrer distorção na forma de linha observada,

"alargamento de linhà',conforme mostra a Figura 3.10.

como

O ajuste da amplitude de modulaç~ deve ser feito

de forma a acarretar aumentos proporcionais na amplitude do sinal

detetado sem ocorrer ,deformação da forma de linha observada. A

amplitude de modulação não pode ser muito pequena para não

comprometer a relaç~o sinal-ruldo.

\

_-----,~ .•••..•~-' ..""'''''''.•. -.-.---,..y~'l''C- -----

~SERVIÇODE BIBLlUTl- ..C., f. \:;r6~MAÇÃO - IFaSe 'I

I I FiSICA ~_ J
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Varred. total

80G

G-3211tOG

CHõ3 li 40 G

t<)1l40G

Fig. 3.10. Efeito do aumento da amplitude de modulaç~o [50]

3.6.3. Constante de Tempo e Relaç~o Sinal-Ru1do

A maioria dos espectrÔffietros possuem detetores

sensíveis à fase com filtro com constante de tempo variável.
- ~

Esta constante é uma medida do tempo de resposta do "PSD" às

variações do sinal de entrada. Isto permite que transiç~s muito

rápidas do sinal de entrada (em geral ru1do superposto ao sinal)
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sejam IIsuavizadas".Este recurso pode ser utilizado para melhorar

a relação sinal-ruldo como mostra a Figura 3.11.

O;ls

105

Fig. 3.11. Exemplo de espectro de RPE para diferentes constantes

de tempo. [50]

A constante de tempo também deve ser

convenientemente escolhida para n~o distorcer o sinal observado.

A Figura 3.12 mostra espectros de RPE onde em uma

~ituaç~o varia-se a constante de tempo' e a varredura do campo

magnético e mantida fixa. Na outra situaç~ a constante de tempo é

fixa e quem varia é o tempo de varredura.
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Tempo de Varred.

60 s

(o)

Consto temp

1,05

(b)

Fig. 3.12. Efeito da variaç~o da constante de tempo e do tempo de

varredura em sinais de RPE. [50)

Observa-se claramente que os dois efeitos s~o

complementares, para se obter uma forma de linha não distorcida a

constante de tempo deve ser muito menor que o tempo gasto para

varrer a linha. Há portanto, um compromisso entre esses dois

parâmetros que devem ser combinados adequadamente para que a

resposta seja otimizada sem distorç~o no espectro apresentado.
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3.7. SISTEMA DE REGISTRO

A salda De do detetor senslvel a fase é aplicada a

um registrador que traça o espectro à medida que o campo magnético

é varrido. Geralmente é utilizado um registrador X-V onde o eixo X

é excitado diretamente pela unidade de varredura do campo. Todos

os espectrômetros possuem também um oscilosc6pio que auxilia na

visualizaç~o do espectro e no procedimento de sintonia do Klystron

e da cavidade.

Quando a chave da ponte de microondas é colocada

na posição "Tune" (sintonia) um sinal de baixa freqUência (em

geral com forma dente-de-serra) modula o refletor do Klystron e ao

mesmo tempo é aplicada ao sistema de reflexão horizontal do

oscilosc6pio enquanto que a entrada vertical é alimentada pelo

sinal retificado pelo diodo da ponte. Desta forma, na tela do
-

oscilosc6pio pode ser visto o modo do Klystron e a absorção (deep)

da cavidade como mostra a Figura 3.6. Durante este processo a

observação s6 se verifica no oscilosc6pio, ficando o registrador

x-v desligado.

3.8. DISPOSITIVOS PARA MEDIDA EM BAIXAS TEMPERATURAS

e importante que o espectrÔlletro apresente

facilidades para efetuar medidas em temperaturas mais baixas, pois
~

nestas condiç~s algumas vantagens são obtidas em termos de

sensibilidade. As medidas efetuadas com soluçees aquosas abaixas

temperaturas reduzem as perdas dielétricas inerentes à Agua no
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estado liquido, aumentando a sensibilidade e permitindo o uso de

amostras maiores. Os espectros de ions dos metais de transição

freqüêntemente apresentam linhas mais estreitas em temperaturas

ma~s baixas devido aos tempos de relaxação maiores. Tais espectros

não são freqüêntemente observáveis à temperatura ambiente. Outra

razão para operação em temperaturas mais baixas é que nestas

condições há um aumento populacional entre os niveis de energia

superior e inferior resultante da distribuição de Boltzman.

O método mais conveniente de variar a temperatura

é através da inserção do recipiente que contém a amostra em um

tubo de quartzo ("dewar") por onde circula gás nitrogênio após

este ter passado por um trocador de calor imerso em nitrogênio

liquido. Um sensor de temperatura colocado na entrada do tubo de

ouartzo próximo à amostra. juntamente com um sistema de

realimentação atua no aquecedor mantendo a temperatura da amostra

constante. Sistemas deste tipo permitem operação com temperaturas

controladas dentro de uma faixa de -180°C a +300oC. Se apenas for

necessário baixa temperatura sem a preocupação com sua

estabilidade, um "dewar" contendo nitrogênio liquido pode ser

inserido na cavidade. Este sistema apresenta um inconveniente,

pois a agitação produzida no sinal detetado dificulta o travamento

de freqüência pelo circuito de CAF.

3.9. CONCLUSÃO

Neste capitulo tratou-se das partes principais que

compõem um espectrómetro convencional com consideraç~es que visam
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apenas dar os fundamentos sobre a operação de cada estágio na sua

forma mais geral sem a preocupação com detalhes de circuitos

especificos. Basicamente o que diferencia uma faixa de operação da

outra (Bandas, S, X e Q) é a ponte de microondas e a cavidade. Uma

análise mais detalhada dos instrumentos tipicos pode ser

encontrada nas referências [2J, [18) e de forma mais especifica em

(19).





77

CAPÍTULO IV

A A , "
ESPECTROMETRO DE RESSONANCIA PARAMAGNETICA ELETRONICA

EM BANDAS L E S

Nesta seção será apresentado o Sistema de

Microondas para Espectroscopia Paramagnética EletrOnica para as

Bandas L e S que é propriamente o tema proposto para ser

desenvolvido.

Conforme será mostrado o sistema emprega alguns

dispositivos importados e outros inteiramente desenvolvidos e

implementados em nossos laboratÓrios. As descriçC5es e

características mais detalhadas dos dispositivos importados serão

apresentados em anexos no final deste trabalho.

4.1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

O sistema conforme, mostra a Figura 4.1, utiliza

como fonte de sinal de microondas um oscilador transistorizado

(CC-12) da Engelman podendo fornecer, segundo o fabricante,

potência mínima de 100 mW. A salda desse oscilador é ligada ao

circulador 1 de três portas da TRAK MICROWAVE Mod. 60Al101

SNl19, sen~o~a porta 3 terminada com 50 ohms funcionando portanto,

como um isolador entre a fonte de microondas e o restante do

sistema.
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Basicamente os circuladores são componentes que

permitem uma transmissão não reciproca. Em outras palavras, a

energia de microondas sofre pouca atenuação quando a transmissão

se verifica em uma determinada direção e é fortemente afetada

quando a transmissão se dá na direção oposta. Desta forma, um

sinal aplicado na porta 1 emerge na porta 2, quando aplicado na

porta 2 emerge na porta 3 e quando insi~e na 3 emerge na porta 1.

Idealmente um circulador deve apresentar isolação

absoluta entre portas adjacentes que não seguem o sentido indicado

pela seta. A ação não reciproca deste dispositivo é de grande

utilidade o que permite seu emprego como isolador.

Se a porta 3 do circulador for carregada

resistivamente (50 ohms) e o terminal de entrada for a porta 1, a

energia refletida na porta 2, circula para a 3 onde é dissipada na

terminação em forma de calor.

Como em geral a impedância da carga e da fonte de

sinal não estão perfeitamente adaptadas a energia refletida pela

carga pode retornar à fonte produzindo desvios de freqüência e/ou

de potência podendo levar até à danificação da mesma. Um isolador

em série com a fonte absorve a maior parte da energia refletida

eliminando esses inconvenientes.

O sinal de microondas presente na porta 2 do

circulador 1 é aplicado à entrada do acoplador direcional 1

(MERRIMAC-C2M-IO-1,5G) seguindo através do atenuador ajustável 1

(MERRIMAC-AUMP-15ATX) até o circulador 2 de quatro portas
- -- ...

(TELEDYNE MICROWAVE C-1S64T-IA). O n1vel de sinal de microondas

aplicado à amostra pode ser controlado por meio do atenuador 1 com

atenuação de até 2odB.



se

A cavidade ressonante onde fica a amostra a ser

analisada estA ligada na porta 2 do circulador de quatro portas. O

sinal refletido pela cavidade é retirado na porta 3 seguindo para

os estágios de amplificaç~o e deteç~o. Uma carga de 50 ohms é a

terminação da porta 4. A utilização deste circulador de 4 portas

assegura ao sistema um desempenho melhor, pois com a terminação

resistiva na porta 4 as reflexões ocorridas na porta 3 s~o

absorvidas naquela carga produzindo uma isolação maior no sistema.

A cavidade contendo a amostra deve ser

convenientemente ajustada à freqtiência de microondas para haver

perfeita adaptação de impedância e com isso máxima potência seja

absorvida. Quando o campo magnético externo é aplicado e ocorre a

ressonância, a amostra absorve uma quantidade de potência igual

i' Pc = 4rr }..J HZ X" por unidade de volume e assim uma1 alteração na

impedância da cavidade também se verifica [5]. Como conseqüência

desta pertubação parte do sinal de microondas é refletido. Este

sinal por ser de intensidade muito baixa é aplicado a um

amplificador de RF de baixo ruido composto por dois estágios,

produzindo um ganho total de 23dB. Com a utilização destes

estágios de amplificaç~o observa-se sensivel vantagem na relaç~o

sinal-ruido.

Dos amplificadores de RF o sinal segue através do

acoplador direcional 2 (MERRIMAC-C2M-10-1,5G) para o diodo

detetor. Como detetor foi empregado odiado 13150 BD da Custon

Components Inc. que é um diodo reverso de Germânio que apresenta

alta sensibilidade, baixo ru1do e excelente linearidade.

o acoplador direcional 2 colocado antes do detetor

recebe em sua porta acoplada de 10dB uma amostra do sinal de
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microondas do oscilador extraida do acoplador direcional 1. Para

garantir bom isolamento, logo em seguida ao acoplador direcional 1

o sinal passa pelo circulador 3 (TRAK MICROWAVE 50A-II0I-SN 128)

seguido por um atenuador de 20dB (MERRIMAC AUMP.15 ATX) e um

deslocador de fase (Phase Shifter - NARDA MICROWAVE

CORF. Mod. 3572; 1,0 - 5,0 6Hz). Este "braço" do sistema, disposto

entre os dois acopladores direcionais é utilizado para polarizar o

diodo detetor na sua região linear.

O deslocador de fase utilizado emprega uma linha

coaxial com dielétrico a ar com comprimento variável do tipo

trombone, sendo indicado para operação na faixa de 1,0 a 5,0 6Hz.

O m1nimo deslocamento de fase (180°) ocorre na freqüência mais

baixa da faixa de operação da unidade.

As interligaç5es entre os vários estágios de alta

freqüência empregam cabo coaxial semi-r1gido

(Micro-coax Components Inc. Mod. WT-141A) e os

de 50

conectores

ohms

são

todos do tipo SMA (Micro-Coax Components Inc. e Whinner).

Os sinais de baixa freqüência presentes na saida

do detetor (modulação de campo magnético e modulaç~o de CAF), s~o

amplificados no estágio Pré-Amplificador e seguem dai para, a

unidade de processamento e registro do Espectrómetro Varian, para

o Sistema de Controle Automático de Freqüência (CAF) e também para

um indicador de corrente no detetor •.

Desta forma, a unidade de processamento e registro

da Varian pode ser utilizada para as bandas L,S,X e Q
~- -

necessitando, para isso, apenas ser conectada à ponte de

microondas correspondente.

O est.gio responsAvel pelo Controle AutomAtico de
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Freqü~~i~ (CAF) g~ra um sinal de ~efe~ência de 20KHz que é

utilizado para modula~ em f~eqüência o sinal de mic~oondas, sendo

pa~a 1SS0 aplicado à entrada de C.A.F. do oscilador CC-12,

indicado como AFC (Automatic F~equency Cont~ol).

No estágio de CAF, o sinal de referência é

comparado com o sinal que ~eto~na do deteto~ e qualque~ e~~o de

fase entre e$$es sinais implica numa tensf:io"De" de co~~eção que

~etorna à entrada de C.A.F. do oscilador CC-12 ob~igando-o a

acompanha~ os desvios da cavidade. Uma análise mais detalhada

deste estágio se~á feita adiante neste mesmo capitulo. A tensão de

co~~eção do CAF pode se~ obse~vada at~avés de um medido~ com ze~o

cent~al que indica quando o oscilado~ e cavidade estão "t~avados".

Uma chave comanda os sinais aplicados à ent~ada de

C.A.F. do oscilador CC-12 com duas posições: Sintonia e Ope~ação.

Na posição Sintonia a ent~ada de C.A.F. do oscilador ~ecebe um

sinal de 37Hz em fo~ma de "dente de se~~a" p~oveniente da unidade

de p~ocessamento e ~egist~o da Va~ian que p~oduz va~~edu~a em

f~eqUéncia, útil pa~a o ajuste da cavidade, Du~ante este p~ocesso

a cu~va de ~esposta da cavidade pode se~ obse~vada no

CAF,

oscilosc6pio. Na posição Ope~ação, a ent~ada de C.A.F. ~ecebe o

sinal de ~efe~ência de 20 KHz e a tensão "DC" pa~a co~~eção vindos

do estágio de CAF. Uma chave sepa~ada é emp~egada no pe~cu~so da

tensão de co~~eção, pa~a que esta possa se~ ~emovida caso seja

necessá~io.

As temse5es"DC" pa~a aIimentação do sistema (+20 e

-20V) são obtidas da unidade de p~ocessamento e ~egist~o at~avés

do cabo que inte~liga esta unidade à ponte de mic~oondas.

Pa~a a alimentação dos ci~cuitos de





Para elevar a relação sinal-ruido é necessário, portanto,

acrescentar um ou mais estágios de amplificação ao sinal de

microondas antes da demodulação.

~ muito importante também, que os estágios

amplificadores introduzam o minimo ruido possivel àQuele já

intrínseco ao sistema.

4.2.1. Amplificador de Baixo Ruido

Como primeiro passo de amplificaç~o utilizou-se

como elemento ativo um transistor bipolar 2N6618 (Hewlett-Packard)

que segundo especificaç~es do fabricante [20] é um dispositivo de

baixa figura de ruido.

o procedimento para o dimensionamento deste

amplificador tem como ponto de partida uma análise sobre a

estabilidade do amplificador utilizando parâmetros de espalhamento

(parâmetros S) do transistor. Como auxilio foi utilizado um

programa computacional "ACAM" (Análise e Cálculo de Amplificadores

de Microondas) adaptado [21] para os microcomputadores normalmente

disponiveis do tipo PC. Maiores informaç~es sobre a utilizaç~o do

programa ACAM poderá ser encontrada na referência [22].

o transistor foi polarizado n~o para garantir

máximo ganho e sim para minima figura de ruido sendo para isso

recomendado V = 10V e I = 3mA. Este ponto de trabalho deveCE c
assegurar um valor tipico para figura de ruido igual a 1,6 dS em

1,34 6Hz.

Os parâmetros referêntes a ruido fornecidos pelo

fabricante s~o mostrados na tabela IV.1.



TABELA IV.l

Parâmetros de Ru1do

I
Fr-eQ. (MHz)

rR (O)F
min

(dB)
o

N
!

I

1000
0.465 /36o25.091.55

1340

0,41550 23,311.60

I

1500
0,369167022,471,65

I

r é o coeficiente de r-eflexão da fonte necessár-io par-a se obtero

minima figur-a de r-uido F .. R
ml.Tl N

r-uido.

é a r-esisténcia equivalente de

A fr-eouênc1a de 1340MHz foi escolhida como

f~eQüência central para o dimensionamento do amplificador. por ser

esta a fre~üência de ressonância da primeira cavidade construlda

no inicio deste trabalho. Os valores dos pa~âmetros

correspondentes a 1340 MHz da tabela

interpolação.

IV.1 foram obtidos por

Com os parâmetros S do transistor na freqüência a

se~ utilizada o programa ACAM verifica a estabilidade do

amplificador, sendo que, para as condiç~es apr-esentadas resultou

potencialmente instável. Para tornar o amplificador estável foi

necessário acrescentar em paralelo com o circuito de saida do

transistor um resistor de 2500 ohms, recurso este que pode ser

observado também com o auxilio do referido programa.

Desde que a estabilidade do amplificador- esteja

garantida torna-se necessário encontrar uma rede adaptadora de
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impedâncias Que apresente à entrada do transistor um coeficiente

de reflexão igual a r e na salda uma outra estrutura deo

adaptação de impedâncias Que apresente à salda do transistor o

complexo conjuoado de sua imoedância de salda (r*). Por outro lado- L

as duas estruturas devem permitir adaptação com 50 ohms que é a

impedância da fonte de sinal e da carga do amplificador.

o diagrama em blocos da Figura 4.2 ilustra a

situação apresentada.

FONTE DE
SINAL
5011

REDE ADAPTADORA
DE IMPEOÂNCI AS

ro

TRANSISTOR

rt
I

CARGA
501l.

REDE ADAPTADORA

DE 1MPEDÂNCI ftS

Figura 4.2. Representação do amplificador e das redes adaptadoras

de impedâncias.

As estruturas de adaptação de impedâncias foram

implementadas utilizando-se linhas de 500hms em microfitas.

técnica esta bastante empregada em circuitos de alta freqüência.

A~ dimensões das linhas de transmissão utilizadas foram calculadas

com o auxilio do programa "MICROFIT" [22). As linhas foram

implementadas em substrato RT/DUROID 5880 da Roger's Corporation

que apresenta as seguintes caracteristicas:

Constantedielétrica e = 2,2r

Espessura do substrato H = 0,787 mm
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Espessu~a da fita metálica t = 0,035 mm

Tangente de pe~das tgó = 0,0007

o circuito final do amplificador é apresentado na

figu~a 4.3, onde T é o amplificado~1 de mic~oondas e T
2

é

utilizado pa~a ga~antir a pola~izaçro necessá~ia de T .1

Ch 1 , Ch 2 - 2 ESPIRAS DE FIO =# 36

ESMALTADO COM NÚCLEO DE AR

DIAM. - 3mm

CA - tnF

R1 - 26,8 mm

R,2- 15,9mm

J.3 - 26,0 mm

14- t6,tmm

Fig.4.3. Circuito completo do amplificador de microondas



88

A disposiç~o final dos componentes na placa

1mpressa é mostrada na Figura 4.4. Para minimizar as indutâncias

parasitas as ligações devem ser as mais curtas possiveis, por

isso, os componentes foram soldados diretamente no lado cobreado

da placa impressa. Os capacitares utilizados sã:odo tipo IIChipll. O

transistor 2N6618 possui um encapsulamento do tipo aletado --

adequado para montagens deste tipo. Todo o conjunto foi abrigado

em uma caixa de alumlnio de 87 x 67cm.

CIRCUITO DE

;,/ POLARIZAÇÁO

LI NHA

50A

LINHA DE ALTA

IMPEDÂNCIA

LINHA

50A

2N6618

DISPOSIçÃo DOS COMPONENTES

Fíg.4.4. Disposição dos Componentes na placa impressa·

A resposta em frequência do amplificador é

mostrada na Figura 4.5., através da representação do parâmetro

5 • A varíaç~o da Figura de ru1do na faixa de interesse12

representada na Fogura 4.6.

está.
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Como as redes adaptadoras de impedâncias de

entrada e salda foram implementadas com elementos fixos, nenhum

ajuste foi efetuado no sentido de minimizar as perdas por

"descasamento" para melhorar as condiçe:5esde reflexão de sinal. No

processo de medida da Figura de ruldo, os mesmos cabos coaxiais

empregados na montagem do sistema foram utilizadas na entrada e

salda do amplificador. Estes cabos embora sejam de baixas perdas e

apresentem comprimentos pequenos, juntamente com os conectores

darão alguma contribuição para aumentar o ruido.

Maiores detalhes sobre o dimensionamento deste

amplificador poderá ser encontrado no apêndice-A.1

~l21--"'--
II

I

-----...

I

MARKERt·30

/lp

521 109 MAG
REF 0.0 dB
1 5.0 dB/
V 11. 751 dB

CENTER 1.350000000 GHz
SPAN 0.500000000 GHz

Fig.4.5. Ganho do Primeiro amplificador
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Fig.4.6. Figura de ru1do do primeiro amplificador

4.2.2. Segundo Estágio de Amplificaç~o

Um segundo estágio de amplificação foi

acrescentado ao sistema permitindo assim uma elevaç~o no ganho

final do sinal de microondas. Este estágio foi implementado com um

transistor bipolar BFR 91 que, embora não apresente

caracter1sticas tão favoráveis com relação ao ru1do, como o

transistor empregado no estágio anterior, pode ser utilizado, uma

vez que sua figura de ruído está por volta de 3,0 dB em 1,4 6Hz

[23]. Isto não afetará significativamente a figura de ruído total

como será observado.



Em uma associação em cascata, considerando-se que

todas as impedâncias entre os estágios estejam corretamente

adaptadas, a figura de ruido total [2] é dada por:

F = F +total 1
F - 1

2
6 1

+
F - 1

3
6 . 6
1 2

+ ••• (4.1)

onde: F • F , F ,•.• F e 6 ,1 2 3 i. 1 62, G , •••3 6. são as figuras~
de

ruido e ganhos dos vários estágios respectivamente.

Verifica-se da Figura 4.6 que na freqüência

considerada a figura de ruido do primeiro estágio está por volta

de 4,2 dB (ou 2,63) e seu ganho 11,75 dB (ou 14,96). Estimando-se

a figura de ruido do segundo estágio igual a 3,0 dB (ou 2, O) , a

figura de ruido total, através da equação (4.1), resulta:

F - 2total - ,63 +
2.•0 - 1
14.96 = 2,69 ou 4,3 dB

Portanto, o segundo estágio afeta muito pouco no ruldo total e

contribui na elevação do ganho.

Para a construção deste segundo estágio

utilizou-se o circuito apresentado na referência [24] que é

mostrado na Figura 4.7. Como pode ser observado, o amplificador

emprega nas redes adaptadoras de impedâncias circuitos

sintonizados o que permite conciliar máximo ganho com pequena

reflexão nos terminais de entrada e salda. o potenci6metro P1
permite o ajuste da polarização do transistor que, para minimo

ruido, foi ajustada para uma corrente de coletor de 5mA

5mA) •

(I c =
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Cg

82

Ct,C2,C3,C4 ,C5 - TRIMERWpF.

C7, CS, C9,C1Q CAPACITORDE PASSAGEM1000pF.

l4, l3------FI0 10 (;=2,59mm) COMPRIMENTO- 20mm.

l2-------4ESPIRAS FIO 20 (;=O,SI3mm)- ;int=3mm.

Fig. 4.7. Segundo Amplificador de RF

+t5V

o circuito foi montado em uma caixa de lat~o de

(70 x 40mm) com separaç~o interna para blindar salda e entrada do

transistor para evitar oscilação.

A resposta em freqtiência do amplificador

representada na Figura 4.8 através do parâmetro S e a2~

na entrada por S~~

reflexão
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Fig. 4.8. Ganho (traço superior)e coeficiente de reflexão (traço

inferior) na entrada do segundo amplificador

4.2.3. Resposta do Conjunto de Amplificadores

o resultado da associaç~o dos dois amplificado~es

pode ser observado na Figura 4.9 que mostra através de s ,2j,
um

ganho de 23,65 dB GHz. Na mesma Figura é representado também o

parâmetro S que mostra as condic~es de reflexão na entrada.j,j,

A figura de ruido total incluindo os dois
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amplificadores é mostrada na Figura 4.10. Observa-se desta figura

que a contribuição de ru1do do segundo estágio é insignificante

conforme previsto anteriormente.

A relação sinal-ru1do pode ser melhorada ainda

mais se o primeiro estágio utilizar um GaAs FET como dispositivo

de amplificação (25).

Os resultados apresentados nas figuras 4.5, 4.6,

4.8, 4.9 e 4.10 foram obtidos com: NETWORK ANALYSER 85108,

S-PARAMETER TEST SET 45MHz-26,5GHz 8515A, NOISE FIGURE METER

89708, todos instrumentos da HEWLETT PACKARD.

D

I
I

iI---

I
I

!

\

I .i . I'
i.. __ .~I_ f
" ~-
i I .. ,
I ,

I

!

t

log MAG

r

CENTER 1.350000000 GHz
SPAN 0.500000000 GHz

.ç

Figura 4.9. Ganho e reflex~o na entrada para o conjunto de

amplificadores.
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Figura 4.10. Figura de ruido total

amplificadores.

4.3. DETETOR

para o conjunto de

o sinal de RPE, bem como a modulaç~o utilizada

para o CAF s~o retirados do sinal de microondas no estágio

detetor. A partir dai somente estas informaç&s de baixa

freqUência é que ser~o utilizadas e encaminhadas para o devido

processamento.
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Os detetores Que funcionam como retificadores do

sinal de microondas, dependendo da região de operação são

denominados de baixo nivelou alto nivelo

Na situação de baixo n1velodetetoroperacom

pequenos niveis de sinais portanto,

emumaregiãoemquesua

característica obedece uma lei quadrâtica. Neste caso, a

saldaé

proporcional à potência

deentradaeatensãodesalda(ou

corrente) é proporcional ao quadrado da tensão

(oucorrente)de

entrada, sendo por isso conhecido como detetor de lei Quadrática,

de baixo nivelou de pequeno sinal.

Quando o detetor opera na condição de niveis altos

de sinal de entrada, há uma relação linear entre a corrente

retificada de salda e a tensão de entrada. Nesta situação o

detetor é conhecido como detetor de alto nlvel, de grande sinal ou

detetor de pico.

'A escolha do detetor mais adequada para cada

aplicação deve ser criteriosa pois a relação sinal-ruido final

será fortemente influenciada por este dispositivo.

4.3.1. Sensibilidade do Detetor

A sensibilidade de um detetor é determinada por

uma série de fatores como: a eficiência de retificacão, a

impedância de video do diodo e as propriedades de ruldo do diodo e

do amplificador que vem depois do estágio detetor.

Um critério usado para medir o desempenho de um

detetor é a sensibilidade tangencial. Este critério mostra a

habilidade do dispositivo em detetar sinal na

levando em conta propriedades do detetor

presença de ruldo

e do amplificador

SERViÇO DE BiBL-l-C)1t~~"\s~dl~FOi\ ,,;:\~Ç"O~.FQSC.•.......... ----..-- . -......,~
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posterior a ele.

A sensibilidade tangencial, conforme [26, 27J é

definida como sendo a potência de sinal (pulsado), abaixo do

nivel de referência de 1 mW, necessária para produzir um pulso de

salda cuja amplitude é suficiente para superar o ru1do por uma

quantidade igual ao nivel médio do mesmo.

Essa grandeza pode ser expressa como:

p =
TSS

-23
onde: k = 1,38.10 J/k

2,5 14k TBF
M

em watts (4.2)

T = temperatura em Kelvin

B = largura de faixa do conjunto amplificador-detetor em Hz

F = figura de ru1do do amplificador (expressa como uma

relaç~o)

M = Figura de mérito do diodo

o termo figura de mérito é dado pela relaç~o:

M = t
-fZv (4.3)

onde r é a sensibilidade de tens~o expressa como uma tens~o

desenvolvida sobre uma determinada resistência de carga, por

unidade de potência. Por exemplo,

r =
Voc
Pin (normalmente expressa em

mV
--pw- (4.4)

onde, Voc é a tens~o de circuito aberto e Pin é a potência
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aplicada.

Zv é a impedância de vldeo definida como a impedância

dinâmica do diodo. t dada pelo inverso da inclinação da

caracterlstica (1 x V) no ponto de operaç~o

4.3.2. Escolha do Detetor

Zv _ dV- dI (4.5)

Um tipo de detetor que apresenta vantagens sobre

os demais, principalmente pela sua alta sensibilidade e baixo

ruldo, é o diodo reverso (Backward Diode) [27).

Em sua conceituaç~o o diodo reverso é semelhante

ao diodo tunel, cuja caracterlstica I x V é mostrada na figura

4.11 para um diodo de germânio •

,---
I

I
II
II

.I

( a )

v ..I
REGI AO

DE .•.•.••
~SSE

I

( b)

01000
REVERSO

v

Figura 4.11. Caracterlstica I x V: a) para o diodo tunel

b) para o diodo reverso

A resistência negativa apresentada na

caracterlstica do diodo tunel na regi~o entre pico e vale conforme

mostra a figura 4.11 (a), pode ser removida no processo de
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fabricaç~o. Quando isto é feito a caracterlstica corrente-tensão

mostrada em (b) da figura 4.11 é obtida, de forma que, para

pequenas tens~s aplicadas a corrente direta é geralmente muito

menor que a corrente reversa. Nesta condi9~o

usado como um retificador de pequenos sinais

o diodo pode 5er

com a vantagem de

poder operar em freqtiênciasmaiores, uma vez que a junção neste

caso é mais estreita. Outra vantagem é que a relação de correntes

(direta para reversa) é muito maior do que nos retificadores

convencionais.

A figura 4.12 mos~ra a caracter1stica estática

(I x V) t1pica de um diodo reverso indicando as condições de

corrente em que os dados apresentados na tabela 4.2 foram obtidos.

I
If=3mA

v

Ir =500pA

Figura 4.12. Característica estática (I x V) de um diodo reverso
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TABELA IV.2

Valores típicos de tensão e corrente para o diodo 13150BO

IpV (típico)Vf(t1pico)R /-iA
mV mV

13150BO

50-15Ó540100

AlgUns valores t1picos da sensibilidade tangencial

para o diodo 13150BD são mostrados na tabela IV.3.

TABELA IV.3

Sensibilidade Tangencial (Tss) para o diodo 13150BD

Freq.
TSS

FiguraResist.
Teste dBm

deVideo
8Hz

Mériton

2

-59230120

4

-57195120

8

-52100120

16

-4655120

Os dados apresentados na tabela IV.2 são válidos

para o diodo reverso utilizado neste trabalho, 13150BD da Custon

Componentes, Inc.[26].

Verifica-se através dos valores tabelados e da

figura IV.12 que o nível de operação do diodo reverso é limitado,

ficando restrito para pequenos sinais.

Para efeito de comparação, a característica
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tensão de ci~cuito abe~to (Voe) x potência de ent~ada (Pin)· foi

ve~ificada pa~a os t~ês deteto~es disponiveis, X102, X302 e

13150BD, conforme é apresentado na figura 4.13. Os detetores X102

e X302 utilizam diodos do tipo ponto de contato lN23C e lN26

respectivamente e o diodo 1315080 como já obse~vado é um diodo

reve~so.

120

80

60

40

20

o,
O -20 -16 -t2 -8

t3t50 80

X 302 (1 N 26)

X102 (4N23C)

-4 Pin
(dBm)

Figura 4.13. Característica Voc x Pin para os diodos 131508D, 1N26

e 1N23c.
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Observa-se da Figura 4.13 que realmente o diodo

reverso apresenta uma sensibilidade bastante supeior.

A refer~n~ia [27] mostra algumas ~ara~teristi~as

Schottky e reverso i de.stacanda-:5.e_.::.este.-c:Úl timo__ sobre, os demais

4.4. PRE-AMPLI F1CADOR"------------------- ..- ._----

A saida do detetor de microondas, conforme mostra

a figura 4.1, é aplicada ao pré-amplificador cuja função é ampliar

os sinais ai presentes, que são: a modulação de campo de 100 KHz

de onde serão extraidas as informaç~es de RPE, a modulação de

20 KHz necessária para a CAF e também o sinal para o oscilosc6pio

quando o sistema estiver na condição de sintonia •

o circuito do pré-amplificador empregado foi

baseado naquele utilizado na ponte de microondas de banda X da

Varian [19), já que a unidade de processamento e registro deveria

ser a mesma e portanto as condições de adaptação deveriam ser

garantidas. Basicamente o circuito é o mesmo com algumas

modificações no circuito de polarização e nos transistores de

entrada onde procurou-se utilizar aqueles disponiveis no mercado

nacional e c:ujas-'caract.er-ist'icasatendessem, as nec.essidadesdo

projeto.
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4.4.1. Descrição do Circuito

Para simplificar a compreenção do funcionamento do

circuito este será dividido em dois estágios de amplificaç~o

representados por A e A na ilustração simplificada da1 2
figura

4.14. O estágio A é composto pelos transistores T , T , T, T e1 1 2 ! 4-

T , conforme o circuito completo da Figura 4.15. Este estágio5

apresenta um ganho de 100 vezes para freqüências desde "DC" a

100KHz, assim, todos os sinais de interesse citados anteriormente

serão igualmente amplificados. Os resistores R e
19

R
20

dispostos

nas saldas isolam o amplificador das capacitâncias dos cabos de

ligação e das entradas dos estágios seguintes.

A salda do estágio A é1 amplificada pelos

transistores T , T e T • designados como A na figura 4.14. ACS 7 8 2

realimentação produzida por R e C reduz o ganho de A para 0.1U cs 2·

(R IR = lK/10K = 0,1) para as freqtiências de 35 Hz a 100.2 •• KHz,

enquanto que para sinais "DC" o ganho é aquele de malha aberta.

A salda de A é fil trada por R e C de modo que2 .7 .2
a componente "AC" sobre C é insignificante em todas as.2

freqüências de operação do sistema. O resistor R que atua1 como

terminação para o diodo detetor está 1igado a C e não à "terra" ••2

Assim a componente "DC" da corrente do diodo detetor é "aterrada"

na junção R e R pela ação combinada de A e A. Como A tem1 17 1 2 2

ganho alto para as freqüências muito baixas, uma pequena variação

de tensão, por exemplo, na salda de A é suficiente para1 causar

uma variação negativa na salda de A ,uma vez que este estágio2

atua como inversor. Desta forma a tensão sobre C pode.2
ficar

suficientemente negativa para compensar a componente "DC" positiva

produzido pelo diodo detetor. Como A tem um ganho de tensão de1
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100 vezes entro, a tenslo de entrada deste amplificador

normalmente é mantida 100 vezes mais pr6xima de zero. Com isto o

detetor tem como carga uma impedância que, para "AC" é

relativamente alta (impedância de entrada de A em paralelo' comt

R ) e para "DC" é muito baixa.1

A corrente do detetor pode ser monitorada através

da tensão na salda de A por meio de R e C2 18 11

A tensão na carga "vista" pelo diodo detetor pode

ser variada sobre uma pequena faixa através de uma tensão de

"off-set" artificial no circuito de entrada de A . Isto é obtidoi

r- --I
: ~ l-I I
L ..i

G= 100
(De - 100KHz)
T,-T5

Rg

Cs

P/ CAF

SINAL
DE RPE

P/MEDIDOR
CORRENTE
DETElOR

;J;Cu

Figura 4.14. Circuito simplificado do pré-amplificador



P/O MEDIDOR

CORRENTE
R18 DETETOR

Fig. 4.15. Circuito completo do pré-amplificador. (Os valores dos componentes

estão no apêndice A4) .
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formada por R ,
••

R e
!5

R onde
7

a

polaridade e a amplitude da tensão de "off-set" na entrada de A i
pode ser ajustada por P • Na entrada do estágio L e C formam umi i i
filtro passa-baixas para atenuar

freqüência.

as componentes de alta

A ~urva de ganho do circuito em funç~o da

freqüência é ilustrado na figura 4.16.

GIA:B~O 1I
i

40 io-- -

30

20

10

10 tOO 1000 FREQ(KHz)

Figura 4.16. Ganho do circuito pré-amplificador.
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4.5. CONTROLE AUTOMÁTICO DE FREaDeNCIA (CAF)

Para que o sistema funcione convenientemente é

necessário que o oscilador de microondas opere na mesma freqüência

que a de ressonância da cavidade onde se encontra a amostra. Para

isso o sistema não pode operar livremente pois, tan±oo oscilador

como a cavidade estão sujeitos a varia~ões.

Este problema pode ser contornado utilizando-se de

qualquer das seguintes possibilidades: ou, a sintonia da cavidade

é alterada de alguma forma para que acompanhe os desvios do

oscilador, ou, o que é mais conveniente [19, 28, 29], a freqüência

do oscilador é ajustada para que este e a cavidade permaneçam

sintonizados.

Os desvios na freqüência de ressonância

da cavidade podem originar-se por, vibrações mecânicas,

de temperatura ou variação devido à pr6pria amostra.

variação

No oscilador de microondas utilizado, a variação

de freqüência é obtida através de um ajuste mecânico que atua no

comprimento da linha de transmissão de seu circuito ressonante que

é uma cavidade coaxial. Pequenas alterações ou ajustes na

freqüência podem ser conseguidos através da entrada ,de AFC

(Automatic Frequency Control) que permite variações de ± 0,15% da

freqüência de saida para tensões "DC" externas na faixa de

0-10 V aplicadas àquela entrada.De

4.5.1. Principio de Funcionamento do CAF

o diagrama em blocos da figura 4.17 mostra de

forma simplificada o procedimento empregado para o controle
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CAVIDADE

RES&>NANTE

SINT.

MECÂNICA
OSC ILADOR

DE

MICROONDAS

AfC

DETETOR IS?

<J

PRÉ - AMPLlF.

20 KHz

OSCILA DOR

REFERÊNCIA

20 KHz

-- ---1--- _
AMPLlF. - - -,

COMP. FASE SEL ETIVO I1- j""

j

I
I
I

I I <JI· ~ I~~~~~O!

I --.-.J.. ~ ,BAIXAS I

L__ AMPLlF. oe I___________ I---- -.J

r
I
I

I

I

I

I
I

Figura 4.17. Diagrama em blocos do controle automático de

freqtiência

automático de freqtiência cujo funcionamento será descrito a

seguir.

Um sinal senoidal de 20KHz, gerada pelo oscilador

de referência é aplicado à entrada de C.A.F. do oscilador de

microondas, obrigando-o a desviar sua freqtiência acima e abaixo

daquela determinada pela sintonia mecânica numa razão de 250KHz/V
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de sinal aplicado. Não há um valor preferencial para a escolha da

freqüência de modulação para o CAF, unicamente ela não deverá

estar localizada muito próxima da freqüência de modulação de

campo, pois isto dificultaria a separação e o processamento dos

dois sinais. Este problema poderá se verificar também se a

amplitude da modulação para o CAF for muito intensa, pois mesmo

estando sua freqüência distante da modulação de campo, algum

harmônico poderá coincidir com aquela e atuar

interferente ou ruldo.

Conforme mostra a figura 4.1, o

como

sinal

sinal

de

microondas presente na porta 1 do circulador 2 quando na

freqüência de ressonância da cavidade será absorvido por esta na

porta 2. Com isto nenhum sinal, ou muito pouco será percebido na

porta 3 onde se encontra o detetor. As demais frequências fora da

ressonância ser~o refletidas na porta 2, aparecendo na 3 com

variaç~o de intensidade conforme a absorç~o da cavidade. Na figura

4.18 é ilustrado um esboço t1pico da resposta em freqüência de uma

cavidade conforme deve ser observada na salda do detetor. Também

aparecem nesta figura as formas de ondas resultantes da modulaç~o

para CAF.

o funcionamento do CAF pode ser explicado da

seguinte forma: Caso o oscilador de microondas opere com

freqüência abaixo da freqüência de ressonância (v) da cavidade,o

ou seja em v , o sinal na salda do detetor estará 1800 defasado emA

relaç~o ao sinal modulante, como pode ser observado na figura 4.18

através da forma de onda A. Caso o oscilador opere em v,
B

portanto, acima de v , o sinal detetado (8) estará em fase com oo

sinal modulante. Se o oscilador estiver em v, isto é, nao
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Figura 4.18 Resposta em freqüência da cavidade e sinal de

modulação para CAF.

ressonância da cavidade o sinal detetado terá o aspecto de um

sinal retificado em onda completa, conforme a forma de onda C.

Após ser amplificado o sinal detetado é

direcionado a uma das entradas de um comparador de fase enquanto

que a outra entrada recebe o sinal de referência de 20KHz, o mesmo

utilizado na modulação. A saida do comparador de fase, opós passar

por um filtro passa baixas, fornece uma tensão "DC" com polaridade

positiva ou negativa, conforme o oscilador estiver acima ou

abaixo, respectivamente, da freqUência de ressonância da cavidade.

Quando as freqüências do oscilador e da cavidade coincidem, a

tensão na saida do filtro após o comparador de fase é nula. Essa
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tens~o co~~espondente ao e~~o de fase, ap6s se~ ade9uadamente

ampliricada, ~eto~na à ent~ada de CAF do oscilado~ pa~a co~~igi~

os desvios de freqüência.

4.5.2. Comparador de Fase

o p~incipio básico de ope~ação do compa~ado~ ou

de~e~o~ de fase pode ser explicado simplificadamente da seguinte

fOíma~ Sejam e e e dois sindis sgnoidais pr~s~nt~s nas entradas1 Z

do comparado~ de fase, confo~me é mostrado no diagrama em blocos

da Figu~a 4.19.

Por simplicidade conside~a-se que os dois sinais

e e1 e
Z

têm a mesma f~eqüência ú) eo fases e1 e e
2

~espectivamente. Esta conside~ação não comp~omete a análise uma

vez que, no sistema de CAF ap~esentado ante~io~mente, o sinal

p~oveniente do dedeto~ e aquele de ~efe~ência têm a mesma

f~eqüência, ap~esentando dife~enças de fases apenas. Isto quando o

oscilado~ de mic~oondas estive~ acima ou abaixo da ressonância da

cavidade.

Os compa~ado~es de fase pa~a sinais anal6gicos s~o

f~eqüêntemente chamados de misturado~es e em geral emp~egam

ci~cuitos multiplicado~es duplamente balanceados [30,31J.

e .• = E, sen (Wot + 8 f)l COMPARADOR

FIL TRO

81

ede,
DE

PASSA

FASE

BAIXAS

I

82 = E2 sen (Wot + 82)

Fig. 4.19 - Diag~ama em blocos do compa~ado~ de fase e filtro
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Na salda do comparado r de fase o sinal é dado por:

e = A e.e
D d 1. 2

onde Ad é o ganho diferencial do multiplicador

(4.6)

e = Ad. E Sen (w t + e )D 1. o 1. E Sen (w t + e )2 o 2 (4.7)

e =
D

E E
1. 2
-2- A Cos (9 - e )d 1. 2

E E
1. 2
-2- A Cos (2w t +9 + e )

d ° 1. 2
(4.8)

Após o filtro passa-baixas, as componentes de alta

freqüência, presentes na salda do multiplicador, são rejeitadas,

restando apenas o termo "DC" ou valor médio proporcional à

diferença de fase entre os sinais de entrada.

ou

A A E Ed f 1. 2
e = 2s cos (e - e )

1. 2:

(4.9)

onde

e =s
K E E1. 2
2--

k =·A
d

A f

cos (e - e )1. 2

(4.10)

(4.11)

e A é a constante de atenuação do filtro passa-baixas.f

Se os sinais estiverem em fase, 9 = 9, portanto,1. 2

e =s
K E E

1. 2
2- (4.12)

Se a defasagem entre os sinais for 180°, então,



(4.13)
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- K E E
~ 2e = -----

s: 2

Assim na salda do filtro passa-baixas a tensão

será positiva ou negativa se a diferença de fase for 0° ou

respectivamente.

Quando o oscilador de microondas e a cavidade

estiverem na mesma freqüência, o sinal na saldado detetor assume

um aspecto conforme a figura 4.20. Por simplicidade e facilidade

de análise, será considerado como se fosse realmente uma senoide

retificada em onda completa. A verdadeira forma de onda deste

sinal dependerá de forma da curva de resposta da cavidade e também

da linearidade do detetor [2, capo 66].

t

Figura 4.20. Salda do comparador de fase quando o oscilador de

microondas e cavidade operam na mesma freqüência.

o sinal representado na figura 4.20 pode ser

escrito através da série de Fourier como:
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1 1 1 . ]T c:os 2t..)o t - 1'5"c:os 4t..)o t - 35 c:os 6t..)o t + •••

(4.14)

Sendo o sinal de referência dado por:

e = E sen (CJ.) t + e)
2 o o

Na salda do multiplic:ador, tem-se:

(4.1õ)

2EEA
2E E Adm

o d
(lU t+ ê)

m o

(t..) t- ê)~ = e .e = s~n+send 12 n o3no

2E

E Am o d (3w t + e) +(4.16)3n
sen ...o

Verifica-se da equação (4.16) que a saida não

possui nivel "De", ou seja, o valor médio é nulo. Assim na salda

do filtro passa-baixas a saida será nula.

4.5.3. Descrição do Circuito

No diagrama em blocos do controle automático de

freqüência mostrado na Figurea 4.17 um retângulo representado em

linha tracejada, reune os blocos que comp~em o circuito do CAF

pr6priamente dito cujo circuito completo aparece na figura,4.21.

o sinal de referência obtido na saida do detetor é

amplificado no estágio pré-amplificador e dai segue para o

circuito de CAF.

Na salda do pré-amplificador além do sinal de

referência, está presente também a modulação do campo magnético

(100 KHz) que embora distante da freqüência de interesse para o

CAF, poderá atuar como um ruido, caso não seja suficientemente
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atenuada.

Para isso, logo na entrada do estágio de CAF

aparece um circuito supressor de 100 KHz (armadilha) composto por

sintonizadoc , R , C e L ; a seguir vem um amplificador seletivo1 1 2 1

em 20 kHz formado por T e T e uma rede de realimentação doi 2
tipo

duplo-T composta por R , R , R , C , C e C • Os sinais presentes
a 4 ~ 4 ~ 6

na base de T são amplificados e acoplados ao segundo transistori

T • A salda de T é realimentada à entrada de T por meio de R,
2 2 i 8

C e da rede duplo-T que atua como supressora de freqüência. Por8

estarem os sinais realimentados no emissor de T defasados de 1800
z

daqueles presentes na entrada de T , elesseautocancelam. A únicai
exceção fica para a freqüência na qual o filtro está sintonizado.

Como o filtro apresenta alta impedância em sua freqüência de

ressonância, esta não é realimentada, nem cancelada, sendo

portanto amplificada. Assim o sinal após ser amplificado passa por

um estágio seguidor de fonte que atua como isolador formado pelo

J-FET T para em seguida ser conduzido via C ao comparador de3 10
fase.

o sinal de referência 20 KHz é gerado por um

oscilador transistorizado que emprega uma rede RC de deslocamento

de fase, tendo T como dispositivo ativo. A freqüência de•
oscilação pode ser ajustada através de P •1

A saida deste oscilador passa por um isolador,

formado pelo J-FET T tendo em sua fonte P que é usado para o5 3

ajuste do nivel de modulação (20 KHz) da entrada de CAF do

oscilador de microondas. Por outro lado o sinal do oscilador de

referência passa por outro estágio isolador composto por uma seç~o

do amplificador CI-2 (LM324) passando em seguida ao estágio
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Fig. 4.21. Circuito completo do CAF. (Os valores dos componentes estão no

apêndice A4).
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balanceado empregando apenas transistores, dispensando aSSlm o uso

de transformadores, que de certa forma são inconvenientes. Uma das

entradas é feita no pino 2 do CI e aquela correspondente ao VCO

(oscilador controlador por tensão) cuja interligação, felizmente é

feita externamente, foi substituída pelo sinal de referência Que é

aplicado no pino 5.

A salda do comparador de fase é interligada

internamente com o estágio amplificador com salda no pino 7 do CIo

Esta salda é retirada do circuito de coletor de um transistor

interno ao CI e por isso varia em torno de um valor positivo

(8,0 V aproximadamente) não ocorrendo variação em torno do zero

como se verificou na análise anterior.

A salda do comparador de fase segue para um filtro

passa-baixas formado por C • R • C e depois para21 32 22 os estágios

de amplificação "DC". Estes estágios são necessários, porque as

variações na salda do filtro passa-baixas são muito pequenas, pois

a sensibilidade do detetor de fase tem como valor

0,68 V/rad.

t1pico

o CI-2C e os transistores T e T fornecem
CS 7

a

amplificação necessária para produzir um n1vel "DC" adequado à

faixa de variação permitida pelo CAF do oscilador de. microondas.

Também a polaridade do sinal "DC" deve ser tal que resulte em uma

realimentação negativa. A faixa de variação do nivel "DC" pode ser

controlada por meio de P que atua no ganho do amplificador CI-2C,5

enquanto que o nivel "DC" mais conveniente é ajustado por

atua na tensão de referência do mesmo amplificador.

P• que

A chave CH permite a operação do(CAF>
oscilador

com ou sem a atuação do CAF. O circuito formado por L , C e R2 2•• 9



permite que somente sinais de baixa freqüência sejam aplicados à

entrada de CAF do oscilador evitando a intensificação de ruido FM

por sinais espúrios~ além disso apresentam uma constante de tempo

na atuação CAF.

Da salda do filtro passa-baixas outra derivação

segue para o amplificador CI-2D que fornece a amplificação

necessária para acionar o medidor de indicação de correção do CAF.

o potenciómetro P ajusta o ganho do amplificador e P ajusta o7 6

nivel "De" da salda para posicionar o medidor no centro da escala

quando o oscilador estiver na mesma freqUência de ressonância da

cavidade.

4.6. CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA

A alimentaç~o base do sistema é feita a partir das

tens~es de +20V e -20V, fornecidas pela unidade de processamento e

registro da Varian, de onde outras tens~es s~o derivadas.

Os estágios de CAF e Pré-amplificador s~o

alimentados com +15V e -15V e os Amplificadores de RF com +15V.

Estas tens~es s~o obtidas através dos circuitos reguladores,

LM 7815 para +15V e LM 7915 para -15V, conforme mostra a figura

4.23. As correntes de consumo s~o de 183 mA para a fonte de +20V e

163mA para a fonte de -20V.

Com a finalidade de proteger o transistor do

amplificador de baixo ru1do, conforme mencionado anteriormente, a

alimentação deste estágio e do oscilador de microondas deve ser

feita de forma seqUêncial como será axplicado a seguir. O circuito

esta mostrado na Figura 4.23.
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Fig. 4.23. Circuito de alimentação do sistema
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Os circuitos de acionamento para os dois relés são

idênticos, sendo que os transistores T , T , T acionam o relé R~ 2 9 U

e os transistores.T' T' e T' o relé R •t 2 9 L2

Ao ser ligada a chave S aparece na base de T2A ~

uma tens~o suficiente para leva-Io à condução, fazendo com que a

estãotensão em seu coletor caia. Como os emissores de T e T~ 2

ligados juntos ao mesmo resistor, quando T conduz a tensão, neste~

resistor sobe favorecendo ainda mais a corte de T • Estando T no2 2

corte a tensão em seu coletor sobe~ levando à condução o

transistor T • Desta forma o relé R é acionado alimentando com
9 L~

+15V o am?lificador de RF. A alimentação -do oscilador de

capacitoromicroondas é retardada porque quando S é acionada,2A

C se carrega lentamente através de R que possui valor de2 - 8

resistência alta.

Assim a tensão necessária para levar T' à condução1

somente será atingido após um periodo que depende da constante de

tempo C R •2 8

Quando S é desligada o capacitor C se descarrega2 1

através de R , T e R -e também por R com tempo2 t • 1 suficientemente

maior para desligar R depoisLi de R •
L2 Com S desligada,2 o

capacitor C é "aterrado" através da seção B da mesma chave e de2

R (lkO) o que garante uma descarga de C mais rápida que. de C.9 2 ~
Assim T' vai para o corte antes de T , retirando a~ . ~

alimentação do oscilador antes que os amplificadores de RF sejam

desligados.

O diodo Dt serve, como isolação entre os dois

circuitos de acionamento e D e D protegem os transistores T e2 9 9

T' contra sobretenseses produzidas pelas bobinas dos relés.9
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4.7. DIAGRAMA DE LIGAÇÃO PARA BAIXAS FREQQtNCIAS

Na figura 4.24 está representado o diagrama de

ligação entre os vários estágios e a unidade de processamento e

registro .(UPR) da Varian. Neste diagrama somente estão

representadas asligações dealimentação"DC"edossinaisde

baixa

freqüência.

O

potenciómetro P ajusta oníveldesinalemA

forma

dedentedeserrade37Hzproveniente daUPR.Para queeste

sinal

estejapresente noponto C doconectorénecessárioenviar

um retorno de +20V para a UPR através do ponto A do mesmo

corrector, e que é providenciado pela seção B da chave

o sistema estiver na condição de sintonia.

Ss quando

O potenciÓffietro P ajusta o nível de sinalB que é

enviado ao oscilosc6pio da UPR para auxiliar no processo de

sintonia, uma vez que este sinal representa a curva de resposta da

cavidade.
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4.8. CONCLUSÃO

o sistema para espectroscopia paramagnética

eletrônica aqui apresentado, embora tenha sido designado para as

bandas L e 5, opera atualmente em banda L. Isto se deu apenas por

uma questão de adequação entre alguns dispositivos de microondas

para esta faixa, como oscilador, acopladores direcionais e

atenuadores existentes no laboratório no inicio do -trabalho e do

analisador de espectro HP com alcance até 1500 MHz. Este

analisador foi o instrumento de alta freqüência que se dispunha no

inicio tornando-se imprescindivel durante todo o desenvolvimento

do trabalho.

Para o funcionamento em banda 5 deverão ser

substituídos: o oscilador de microondas, o amplificador de baixo

ruido e a cavidade que deverá ser convenientemente construida para

a referida faixa. Os demais dispositivos de microondas poderão

ainda ser aproveitados se a freqüência utilizada for no inicio da

banda S. Nenhum problema haverá com o "Phase Shifter" e com os

outros estágios como o detetor, o pré-amplificador e o estágio de

CAF.



CAPÍTULO V
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CAPITULO V

CAVIDADE RESSONANTE - RESSOADOR

A escolha de cavidades ressonantes ou ressoadores

para sa faixas de freqüências mais baixas de microondas (banda L e

S) é bastante problemática, pelas razees que serão apresentadas a

seguir. O que se quer é otimizar o produto ~Q, onde ~ representa o

fator de preenchimento (energia magnética armazenada na região da

amostra/energia magnética armazenada total)

Qualidade do ressoador.

e Q é o fator de

As cavidades ressonantes convencionalmente

apresentam fator de Qualidade excelente mas o fator de

preenchimento, de certa forma. é baixo, levando-se em conta o

tamanho das amostras normalmente envolvidas, e também porque

apresentam dimensees relativamente grandes pelo espaço disponível.

Outro ponto a ser considerado é que a distribuição de campo

magnético no interior dessas cavidades não é homogênea e s6 se

consegue alta homogeneidade restringindo-se as dimensões da

amostra.

Por outro lado as bobinas sintonizadas

capacitivamente que, para freqüências até 100 MHz, apresentam um

bom comportamento tanto em termos de fator de qualidade como de

fator de preenchimento, tornam-se inviáveis em freqüências maiores

por apresentarem auto ressonância,

entre espiras.

provocada pela capacitância

Esse efeito de auto ressonância é aproveitado pelo

ressoador helicoidal [33,34] que é composto por uma bobina montada
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coaxialmente com uma blindagem cillndrica. Esta é uma posslvel

alternativa para cavidades na região de poucas centenas de

Megahertz [35]. Entretanto tais ressoadores, embora apresentem

valores oe Q altos, não revelam bom fator de preenchimento e no

seu interior a distribuição de campo magnético também não é

homogênea.

Um tipo de ressoado r com excelente homogeneidade

de campo magnético, fator de preenchimento alto como o de uma

bobina e Q elevado, foi apresentado inicialmente por W.N. Hardy e

L.A. Whitehead em [36]. Este ressoador é de fabricação muito fácil

e ainda com a vantagem de que para uma determinada freqüência pode

ser construido de vários tamanhos. As dimens5es tipicas para este

ressoador são da ordem de 1/10 do comprimento de onda na

freqüência de ressonância. Pelas suas caracteristicas e

facilidades tem sido muito recomendado na literatura especializada

em RPE, sendo apresentado recentemente como ressoador "Loop-Gap".

Por estas raz~es este ressoador com algumas

modificaç~es na sua versão original foi o escolhido para integrar

o sistema de RPE em banda L aqui desenvolvido, onde sua

constituição e caracteristicas serão abordadas no decorrer deste

capitulo.

5.1. RESSOADOR "LOOP-GAP"

A Figura 5.1 mostra um esboço do ressoador que

consiste de um cilindro condutor ("loop") cortado por uma ou mais

fendas ("gap") longitudinais. A estrutura é blindada por um



128

cilind~o conduto~ coaxial com o ~essoado~. Esse ~essoado~ foi

denominado de "Loop-Gap" po~ w. F~oncisz e James S. Hyde na

~efe~éncia [37J em confo~midade com a est~utu~a ap~esentada. O

"Loop" é o elemento indutivo, enquanto que os "Gaps" são os

elementos capacitivos.

b

Dimenseíes

Z - comp~imento do ~essoado~

~ - ~aio do ~essoado~ ("loop")o
R - ~aio da blindagem

a

b

c

d

elemento indutivo (llOOp")

fenda ("gap")

Blindagem

elo de acoplamento indutivo t sepa~ação da fenda ("gap")

w - la~gu~a da fenda ou
espessu~a do ~essoado~.

Figu~a 5.1. Vista dos componentes p~incipais

"Loop-Gap".

do ~essoado~
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A Figura 5.2 mostra como as linhas de campo magnético e elétrico

se distribuem no ressoador.

Figura 5.2. Distribuição das linhas de campo E e H

Observa-se da Figura 5.2 que as linhas de campo

magnético enlaçam o "loop" e as linhas de campo elétrico aparecem

nas fendas. A corrente de condução cujo fluxo se dá na direção

circunferencial na superficie do "loop" se transforma em corrente

de deslocamento na fenda.

5.1.1. Freqüência de Ressonância e Fator de Qualidade

Admitindo-se que a estrutura seja formada por

parâmetros concentrados [37] as expressões clássicas para a

determinação da indutância e capacitância, considerando n

são as seguintes:

fendas,

L =

2
J.J nro o
--Z- c =

eWZ
tn

(5.1)

e a freqüência de ressonância fica sendo:



v = 1
2rrfLC'

= 1
2rr

130

1/2
n
ro _1~)1/2rr&J.Lo

(5.2)

Da expressão (5.2) verifica-se que com um número maior de fendas

é poss1vel obter-se freqüência de ressonância mais alta

empregado-se raios maiores do "loop". Neste caso a capacitância

equivalente é aquela de cada fenda individualmente associadas em

série.

Essas expressões são apenas aproximações, pois não

levam em conta os efeitos produzidos pela blindagem, aqueles

produzidos no campo magnético nas duas extremidades e também os

efeitos de borda na r-egião do "gap".

Uma expr-essão, Que considera os efeitos

mencionados anter-ior-mente e também o efeito do compr-imento finito

do ressoador-. é apresentada em [38] e r-eescr-ita aqui

equação (5.3)

confor-me a

v =o
C

2rrr o /-1 +1 +

âZ
z

âW
-W-

(5.3)

onde as dimens~es estão repr-esentadas na figur-a 5.1,

c - é a velocidade da luz.

o parâmetr-o âZ r-epr-esenta uma extensão no

compr-imento do ressoador- devido aos efeitos de borda do campo

magnético nas duas extremidades. Da mesma forma âW equivale a uma

extensão na lar-gura do "gap" devido aos campos elétricos de borda.
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A expressIo (5.3) é semi-empiric~, de forma Que,

para uma boa aproximação dos valores AZ e AW foram empregados um

certo número de ressoadores com freqüências variando de 1 a 106Hz

e os valores encontrados foram os seguintes:

AZ ~ O.leR AW ~ 3,Ot (5.4)

A precisão obtida com a expressão apresentada fica

plor à medida Que a separação da fenda se torna maior (t/r > 0,2).o

o fator de qualidade Q , Que considera as perdasL

ohmicas nas paredes do ressoador e da blindagem é também obtido da

referência [38] e é expresso pela equação (5.5)

(l+p)( 1+Â~ )

(5.5.)

r

R2 )

o

2

Q

=-6-
( 1

W~+ p

L

+ -- +3.8 Zro

1 +
r

r
o

o

onde 6 é a profundidade do efeito pelicular, dado por:

6 =
1

(5.6)

sendo: 6 - obtido em metros

v - é a freqüência em Hz
-7

~ = ~ ~ = 4n.10 ~r H/mo r
a - condutividade Sim

e p, é expresso por:
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p =

2ro

R2 _ ( r + W )2
o

(5.7)

A express~o pode ser melhorada se as perdas

ohmicas nos capacitores formados pelos "gaps" forem também

consideradas. Froncizs e Hyde apresentam em [37] uma expressão

semi-empirica para cada "gap", levando em conta os efeitos de

borda, representada aqui pela equação (5.8)

Q =
c

5
1,7 • 10 t

-(-V-)-3-/-2-e-w-2~[ 1 + 2, 5 ( ~ ) r (5.8)

onde: t e W - são dimensões do "gap" tomadas em metros

v - freqüência em Hz

e - permitividade do meio (8,85.10-~zF/mpara o vácuo)

Assim o fator de Qualidade total resulta:

1Q=l
1 1--+--
Q QL c

(5.9)

Na tabela V.1 são apresentados os resultados de

alguns ressoadores construidos pelos autores da referência [38J,

utilizandoIFQSC,

sendo os quatro primeiros usinados em latão e banhado com prata. O

ressoador n~ 5 foi construido nas oficinas do

latão e banhado com ouro. Este foi o primeiro ressoador construido

e Que permitiu o desenvolvimento deste trabalho. O fator de

Qualidade para este ressoador, indic:ado--como valor medido, foi

obtido por um processo sem grande precisão.
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TABELA V.I

Caracteristicas de ressoadores "Loop-Gap".
Os ressoadores de 1 a 4 foram obtidos da referência (38)
O ressoado r 5 foi construido para este trabalho

Ress.
rO

wtRl 1/0 (MHz)
Q

N2
mmmmmmmmmmMED!DOCALCULAOCMEDIDOCAI...OJLADO

1

6,32,50,22815,017,81413,0t 352,320502320

2

3,22,40,33010,210,23050,83055,318001870

3

6,36,30,25419,030,5998,5927,116001930

4

, ,50,80,3304,05,18877,09072,011001410

5

8,52,440,515,75251340,0t 536,0400t532

5.1.2. FORMAS DE ACOPLAMENTO

o acoplamento entre a fonte de sinal e o ressoador

"Loop-Gap" pode ser feito por meio indutivo ou capacitivo.

5.1.2.1. Acoplamento Indutivo

o acoplamento indutivo pode ser obtido através de

uma única espira [36, 37, 38] disposta conforme mostra a figura

5.3(a) utilizando o campo magnético de uma das extremidades do

ressoador. Na figura 5.3(b) é mostrado o circuito equivalente

resultante desta forma de acoplamento.
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"-

'"
RESSOADOR

11 LOOP- GAP"

( b)

Figura 5.3. Acoplamento indutivo para o ressoador "Loop-Gap"

a) Configuração do acoplamento

b) Circuito equivalente

Com esta configuração o coeficiente de acoplamento

pode ser modificado através da variação da distância entre a

espira de acoplamento e o ressoador.

o ressoador pode também ser acoplado

magneticamente a uma linha de transmissão construida com a técnica

de microfitas, conforme mostra a figura 5.4, onde aparecem a

configuração de campo para este método e seu circuito equivalente.

Este método torna possivel a utilização do

ressoador "Loop-Gap" em circuito de microondas. O coeficiente de

acoplamento pode ser alterado com a variação da distância do

ressoador à microfita.
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11 LOOP

GAP"
MICROFITA

/
/----;7/ METAL

SU~STRATO
DIELETRICO

Pl:.ANO DE TERRA

~C,~ MICROFlTA

__ T__ T__ <C)

I I \ T I \
I I I I I \I I+ I I I I\ I I \ I\ I I \ I , /
\ ll~,'_/ ' .....

( b)

MICROFITA

Figura. 5.4. Acoplamento utilizando microfitas

a) Sistema de acoplamento

b) Configuraç~o das linhas de campo magnético

c) Circuito equivalente

5.1.2.2. Acoplamento Capacitivo

o acoplamento capacitivo pode ser conseguido

através de uma sonda formando uma pequena antena do tipo monopolo

colocada nas proximidades do "gap", como é mostrado na figura 5.5.

este método o acoplamento se verifica através da interaç~o entre

os campos elétricos de borda no "gapU e o monopolo. A sonda

utilizada para o acoplamento é uma extensão do condutor central do

cabo coaxial que exita o ressoador.



RESSOADOR

"LOCF- GAP"

~
BLINDAGEM
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SONDA DE
ACOPLAMENTO

COAXIAL

Figura 5.5. Acoplamento capacitivoentreo "Loop-Gap"e uma sonda

do tipo monopolo

5.1.3. MÉTODOS DE SINTONIA

A freqüência de ressonância do ressoador do tipo

"Loop-Gap" pode ser variada Dor meios mecânicos ou elétricos (38).

5.1.3.1. Sintonia mecânica

Um meio eficiente de se conseguir sintonia

capacitiva é através da inserç~o de uma lâmina de material

dielétrico no interior do "gap". Este método de sintonia é

apresentado na figura 5.6(a) e em (b) da mesma figura o circuito

equivalente do ressoador.

Desta forma, a capacitância e, portanto a

freqUência de ressonância dependem da profundidade de penetraç~o

da lâmina e da constante dielétrica da mesma.

Um método de sintonia indutiva pode ser obtido

através do posicionamento de uma espira curto-circuitada em uma

das extremidades do ressoador. A corrente induzida na espira
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LÂMINA

DIE LÉTRlCA

( a l ( b)

Figura 5.6. Sintonia por meio capacitivo

a) Sistema de sintonia com làmina dielétrica

b) Circu~to equivalente

produz um campo magnético em oposição ao campo do ressoador, que

abaixa a indutáncia e aumenta a freqüência de ressonância. A

figura 5.7 mostra este método de sintonia como também seu circuito

equivalente.

...,/"ANEl DE,.- ACOPLAM ENTO

SUPORTE
ISOLANTE

ANEL DE
SINTONIA

(Q ) ( b)

Figura 5.7. Sintonia por meio indutivo
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Com este método de sintonia não é possivel a

obtenção de uma faixa de sintonia larga, sem degradar as

caracteristicas da ressonância.

5.1.3.2. Sintonia Eletrônica

o ressoador poderá também ser sintonizado

eletronicamente utilizando-se um diodo varicap. A figura 5.8

mostra como o diodo varicap pode ser adaptado à região do "gap" do

ressoador através de duas capacitâncias C e C que também sãot 2

mostradas no circuito equivalente.

A polarização do varicap é feita através de um

cabo coaxial com comprimento de À/4, na freqüência de operação,

terminado por um capacitar de desacoplamento para isolar o

circuito de polarização das freqüências de microondas. Como o Q do

VARICAP

POLARIZAÇÃo DC

PLACAS
CONDUTORAS

PELíCULA
DIELÉTRICA

(a )

PELlCULA
DIELÉTR ICA

(C )

( b)

Figura 5.8. Sintonia com Varicap

a) Vista geral da montagem

b) Seção transversal

c) Circuito equivalente
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varicap é baixo na faixa de microondas, contribuí para reduzir o Q

total ao ressoador. Os capacitores C e C do circuito equivalentet 2

resultam das duas placas condutoras dispostas em ambos os lados do

"Gap" servindo como suporte e acoplamento entre o ressoador e o

varicap.

5.1.4. INFLU~NCIA DO ACOPLAMENTO NA IMPEDANCIA DE ENTRADA

E FREQüeNCIA DE RESSONÂNCIA

Quando o acoplamento indutivo é utilizado, o

circuito equivalente aproximado do ressoador "Loop-Gap" pode ser

representado conforme a figura 5.9. Neste caso foram considerados

somente os efeitos entre o anel de acoplamento e o ressoador,

sendo desprezado o acoplamento entre este e a blindagem. Como já

foi observado, neste tipo de acoplamento, a distância entre o anel

de entrada e o corpo do ressoador é que varia, permanecendo

constante a distância entre este último e a blindagem. Por isso a

influência da blindagem será considerada no valor da indutância do

ressoador conforme a express~o (5.3)

No circuito ,equivalente R e
t.

L
t. representam a

resistência Ohmica e a indutância respectivamente do anel de

acoplamento. Como o valor de R é muito pequeno,t para efeito de

análise, será considerado nulo. A indutância a capacidade e as

perdas do ressoador são

respectivamente.

representadas por Lz'
C e R

Para o circuito equivalente da figura 5.9(a)

a impedância "vista no primário, ou seja, nos terminais do anel de

acoplamento, é dada pela equaç~o (5.10).



(a )

c

( b)

Figura 5.9. Ressoador "Loop-Gap" com acoplamento indutivo.

(a) Circuito equivalente

(b) Identificação dos componentes na estrutura do

ressoador.

z (W) = w L
p o 1.

K2w4Q

2 2 2 (2 2) 2W Wo + Q w - Wo

+

(5.10 )

onde:

+ jwL.
1.

2 2WW o

2W =o

Q =

1
L-C

2

w Lo 2
-w-

--+ freqüência de ressonância do "Loop-Gap"

--+ fator de qualidade do ressoador

(5.11)

(5.12)

M2 = K2L L --+ M = indutância mútua entre L e L1. 2 1. 2

K = coeficiente de acoplamento
(5.13)

Para que ocorra a ressonância a parte imaginária

da impedância (5.10) deve se anular e isto se verifica para a



">.41

Para que ocorra a ressonância a parte imaginária

da impedância (5.10) deve se anular e isto se verifica para a

freqüência
wo

w =

Para se obter este resultado foi

(5.14)

feita

consideração de que 1/Q2«1, o que geralmente ocorre na prática.

Observa-se da equação (5.14), que em função do

coeficiente de acoplamento há um desvio entre a freqüência de

ressonância final e aquela pr6priado ressoador.

Na ressonância a impedância "vista" pela linha

coaxial que liga a ponte de microondas ao ressoador, é puramente

resistiva sendo dada pela parte real da expressão (5.10). Na

freqüência indicada pela equação (5.14). resulta~

R =c

ú.' L K2 Qo ~

1 - k2 + Q2 K4
(5.15)

Esta resistência de carga, dada por (5.15), é quem

determina a potência refletida pela cavidade e portanto, as

condiçães de adaptação de impedâncias com a ponte de microondas.

5.1.5. RESSOADOR "LOOP-GAP" UTILIZADO NO SISTEMA

DE RPE EM BANDA L.

O primeiro ressoador utilizado no espectr6metro de

RPE em banda L construido nesta pesquisa, é do tipo "Loop-Gap",



identificado como ressoador n~5 na tabela 5.1.

O ressoado r e a blindagem foram usinados em

latão

e banhados a ouro.

O sistema de acoplamento utilizadoédotipo

indutivo como aquele mostrado

nafigura5.3,ondeoanelde

acoplamento foi construido sobre um substrato dielétrico com a

técnica de circuito impresso. Obtem-se desta forma uma esp~ra

perfeitamente plana e uma estrutura mais rigida evitando vibração

do anel o que pode interferir no acoplamento e como conseqüência

o aparecimento de ruido. Um esboço do conjunto completo é mostrado

na figura 5.10. Nesta montagem o anel de acoplamento é mantido

fixo e o corpo do ressoador "Loop-Gap" se desloca~ aproximando-se

ou distanciando-se do anel. variando assim o acoplamento. O

"Loop-Gap" foi montado sobre uma base circular de material

isolante (nylon) que ao ser girada permite o deslocamento do

ressoador. Isto é conseguido através de roscas existentes nas

paredes da base isolante e da blindaQem. Este arranjo não se

mostrou muito eficiente por que, ao girar a base do ressoador, em

cada situação de acoplamento, o "gap" se encontra em â.ngulo

diferente em relação ao ponto de alimentação do anel. Isto provoca

uma perturbação no campo magnético dificultando o acoplamento. O

comprimento interno do cabo coaxial semi-rlgido, que suporta o

anel de acoplamento, foi determinado experimentalmente de forma a

manter o anel suficientemente distante da parte superior da

blindagem, isto para que sua interferência na operação do sistema

não fosse significante. O comprimento utilizado para isso. na

freqüência de operação foi de 13 mm.

Conforme foi abordado anteriormente, a modulação

de campo magnético é efetuada pelas bobinas de modulação dispostas
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Figura 5.10. Esboço do sistema ressonante,c:om "Loop-Gap"

externamente à c:avidade ou sistema ressonante. Tais bobinas c:riam

um c:ampo na mesma direç~o do c:ampo estâtic:o produzido pelo im~. A

freqüênc:ia de modulaç~o de c:ampo é determinada pela unidade de

padronizadas, c:omo 270 Hz e 100 KHz por exemplo.

proc:essamento e registro onde algumas frequênc:ias s~o

Em determinados

experimentos· é mais c:onveniente,para melhorar a relaç~

sinal-ruido, a utilizaç~o da freqüênc:ia de 100 KHz. Para isso as
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paredes da blindagem e do ressoador não podem ser muito espessas

para permitir a penetração do sinal de modulação até a amostra que

se encontra no interior do ressoador. Esta foi a razão pela qual a

estrutura do ressoador apresentado tenha sido abandonada, ,pois

devido as espessuras empregadas, somente a freqüência de 270 Hz

pode ser utilizada com eficiência para modulação.

Para permitir uma boa penetração de sinais de

modulação de campo com freqüência até 100 KHz, a blindagem total

apresentada às bobinas de modulação não podem exceder 150 pm (13).

Uma forma de contornar estes inconvenientes,

provocados pelo efeito pelicular, é através da utilização de

suportes isolantes para as estruturas do ressoador e da blindagem

com metalização das partes necessárias empregando deposição de

prata. Assim,

obtidas.

paredes metálicas extremamente finas podem ser

Várias tentativas foram feitas para se conseguir

metalização sobre isolantes como vidro, ac:rilic:oe quartzo

(silic:a)utilizando eletrodeposição e deposição de prata por

evaporação. Com os proc:essos disponiveis enc:ontrou-se grande

dific:uldade na fixação das áreas metalizadas, bem c:omo na

met-alizaç~ uniforme no interior do "gap" uma vez que a fenda

utilizada era da ordem de 0,5 mm.

Diante destas dific:uldadeso ressoador "Loop-Gap"

propriamente, c:onforme foi proposto, foi abandonado e partiu-se

para uma nova estrutura bastante parec:ida c:om o "Loop-Gap"

empregando os mesmos fundamentos, diferenc:iando apenas na parte

c:apac:itiva.Este novo ressoador será abordado na próxima seção.

Como pode ser observado nas referênc:ias [39-44] o

1 SHYIÇÓt'EiJíuLiOíLCA E iNFOiÚi,AÇAO-_ IfQSClI FlSiCA'-----------------------,------
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tem sido largamente empregado em ~árias

aplicações e em diver-sas faixas de fr-equência. Na r-efer-ência [43]

os autores propõem um novo sistema de acoplamento para o

"Loop-Gap" utilizando guia de onda e na refer-ência [44] uma nova

estr-utur-abaseada no mesmo pr-incipio do ressoado r- "Loop-Gap" é

apr-esentada.Nesse trabalho os autores prop~em uma estrutura

composta de tr-ês "Loops" e dois "Gaps" para aplicações em "ENDOR"

e "EPRtI na faixa de 2.0 a 4.0 GHz.

5.2. RESSOADOR "BRIDGED LOOP-GAP"

Uma alteração na estrutura do ressoador "Loop-Gap"

conforme [45J tornou possivel a construção de um novo ressoador

capaz de contornar as dificuldades construtivas encontradas no

primeiro. Neste novo ressoador. conforme mostra a Figura 5.11, o

"gap" aparece apenas na parte interna através da inter-rupção da

superf1cie metálica e a capacitância que seria apresentada pelo

"gap" no ressoador anterior, aparece agora entre as duas

superf1cies metálicas, a interna e a externa que atua como ponte

na região do "gap", sendo por isso denominado "Bridged Loop-Gap".

Em termos estruturais as alteraçeíes foram

aplicadas apenas no corpo do ressoador, permanecendo o restante

(blindagem e sistema de acoplamento) igual ao sistema anterior.

Uma grande vantagem deste novo ressoador é que uma

vez fixada a lar-gurado "Gap" a freqüência de ressonância pode ser

facilmente alterada variando-se a largura da pel1cula metálica

externa (ponte).
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"GAP"

Figura 5.11. Ressoador "BridgeduLoop-Gap"

(a) Vista do ressoador sem blindagem e sem o sistema

de acoplamento.

(b) Seç~o transversal.

Um estudo sobre as configurações de campos

elétricos e magnéticos para o sistema completo deste ressoador é

feito na referência [45] onde métodos computacionais s:íoaplicados

às equações de Maxwell, permitindo a representaç~o tri-dimensional

da distribuiç~o de campo em vârios pontos do ressoador. Através

deste est~do pode ser observado, conforme mostra a figura 5.12,

que o campo magnético é intenso na regi~o da amostra (interior do

"Loop"), diminui de intensidade pr6ximo à ârea do "gap" e atinge o.
valor mais baixo na regiKo onde o "loop" e a ponte se sobrepelem.A

densidade de fluxo no interior do "Loop" é da ordem de 10 a 20

vezes maior que a densidade de fluxo entre o "loop" e a blindagem

resultando em alto fator de preenchimento.

A densidade de fluxo magnético entre o ressoador~

a blindagem é menor na direç~o x que na direçKo y. Assim a

••
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(b)

x

x

(c)

Figura 5.12. Distribuiç~o de campos elétricos e magnéticos no

ressoador "Bridged Loop-Gap" (Ref.45)

(a) Distribuiç~o de campo magnético

(b) Distribuiç~o de campo elétrico

(c) disposição dos eixos no ressoador.

extremidade do cabo coaxial que alimenta o anel de acoplamento

deve ser posicionada na direç~o x para que a perturbação do campo

seja reduzida.

Como era esperado, observa-se da Figura 5.12(b),

que o campo elétrico é concentrado na regi~o onde o "loop" e a
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ponte se sobrepõem e diminui rapidamente fora desta região.

5.2.1. IMPLEMENTAÇÃO DO RESSOADOR "BRIDGED LOOP-GAP"

Na implementaçã:o deste ressoador a blindagem foi

construida com acrilico e para o corpo do Tessoador inicialmente

empregou-se vidro e depois quartzo (silica) de alto grau de

pureza. Nas superficies metálicas foi utilizada uma pelicula muito

fina de aluminio do tipo convencional de uso doméstico, sendo

prateada antes de ser aplicada para ~arantir um fator de qualidade

mais alto para o ressoador.

Para a fixação da pelicula de aluminio nas paredes

dos isolantes foi empregado óleo de silicone muito fino, o que

permitiu boa aderência entre as partes. Isto facilita também a

troca da fita metálica externa do ressoador (ponte) quando for

necessária a mudança da freqtiência de operação.

A pelicula condutora aplicada na parte interna da

blindagem, é dobrada para fora na parte superior onde o contato

elétrico com a tampa é feito sob pressão.

Como no sistema anterior, a espira de acoplamento

permanece fixa e um mecanismo colocado na parte inferior da

blindagem permite a movimentação do ressoador.

mostra uma vista em corte do sistema completo.

A figura 5.13

o mecanismo utilizado para acoplamento,

basicamente é composto de uma peça cilindrica com rosca interna

com passo muito fino, sendo acoplada através desta rosca a um

êmbolo metál~co que se desloca no interior daquela peça quando a

mesma gira. A peça que ao girar aciona o êmbolo, possui uma aba na
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·t·

parte superior que fica apoiada entre a base da blindagem e um

anel de sustentaç~o o que permite que a peça gire sem sofrer

deslocamentos. Dois parafusos colocados lateralmente na direç~o

perpendicular ao eixo do êmbolo atuam como guias permitindo seu

deslocamento na direção do eixo do sistema. Na parte superior do

êmbolo é presa uma peça isolante que atua como suporte e separaç~o

entre o êmbolo e o corpo do ressoador. Este sistema permite um

ajuste extremamente fino no acoplamento. A Figura 5.14 mostra em

corte as peças que comp~em o mecanismo de acoplamento.

Na figura 5.13. obser-va-se que na parte superior e

inferior do corpo do sistema aparecem duas roscas que s~o
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utilizadas nos experimentos a baixas temperaturas. Nestes pontos

são acoplados o sistema de resfriamento (Varian E-257/WL-257).

Também na parte superior há uma entrada para

fluxo de nitrogênio seco para eliminar umidade no interior do

conjunto, provocada pela condensação de água quando o sistema é

utilizado em baixas temperaturas. É importante também que o fluxo

de nitrogênio seja mantido, afim de permitir uma termalização mais

eficiente quando se utiliza níveis de modulação mais intensos,

pois nestes casos pode ocorrer um leve aquecimento nas paredes da

blindagem e do ressoador produzindo deformaçl3es nas suas

dimensl3es. Como consequência disto há variação significante na

freqüência de ressonância de forma que a atuação do CAF

ineficiente.

se torna

5.2.2. Freqüência de Ressonância

Para o cálculo da freqüência de

assumido que a mesma, como para o "loop-Gap",

ressonância será

é essencialmente

determinada pela indutância do

região do "gap".

"loop" e pela capacitância da

A expressão aproximada e semiemplrica (5.3) que dá

a freqüência de ressonância para o "Loop-Gap" pode ser desmembrada

em sua parte indutiva e capacitiva. Para o ressoador "Bridged

Loop-Gap" somente interessa a parte indutiva daquela expressão, já

que a região capacitiva é diferente para as duas estruturas. Assim

a expressão para o cálculo da indutância extraída da equação (5.3)

é dada por:
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L = ~ r 2
1

o o fi

1

r 2

. 1

1 +

o 1 + ~8R. Z(5.16)

2

R - r 2

Z

o

onde: r , R e Z $ão identificados na Figura 5.1o

5.2.2.1. Modelo para a Capacitância total na região do "gap"

Para a determinação da capacitância na região do

"gap", utilizam-se aqui expressões aproximadas originalmente

derivadas para linhas acopladas em microfitas [46,47J. Essas

expressões foram adaptadas para esse caso, uma vez que naquele

ponto do ressoador, a estrutura (composta de material dielétrico,

ar e superficies metálicas) apresenta uma configuraç~o muito

semelhante à de linhas acopladas em microfitas. Neste modelo a

capacidade total é dada pela composição dos efeitos capacitivos

distribu1dos, como mostra a Figura 5.15.

b (PONTE)

::k ~ . _QUARTZO
, Cpp CF.,L.Y-,-

-; ,. \2cppu, I

Figura 5.15. Decomposiç~o da capacitância total na regia~o do

"gap" em várias capacitâncias distribuidas.



Essas capacitâncias podem ser reagrupadas na forma

apresentada na Figura 5.16

CA/2

I
I

C A :;f::

Figura 5.16. Associação de capacitâncias na região do "gap"

As capacitâncias C = C representam a associaçãoA B

das seguintes capacitâncias:

C
A

= C
B

-_.L_C +
- 2 ppu

C
F + C

pp

,
+ .•..-y rll'-'

F (5.17)

Assim na região do "gap" (pontos 1 e 2 da Figura

5.16) a capacitância total fica sendo:

C = _1_ C + ~ + _1_ C + _1_ C" + _1_ C' + _1_ C' (5.18)
total 4 ppu 4 F 2 pp 4 F 2 F 2 ppu

Se N "gaps" forem empregados a capacitância

resultante será aquela de N capacitores associados em série.

Cada uma das capacitâncias que compõem a expressão

(5.18) pode individualmente ser escrita conforme as expressões

aproximadas de A. Schwarzmann (46), onde as dimensões a que estão



~elacionadas estão ~ep~esentadas na figu~a 5.17.

Antes de p~ossegui~, é impo~tante uma obse~vação

sob~e a nomenclatu~a utilizada pa~a identifica~ os vá~ios

pa~âmet~os do ~essoado~. No ~essoado~ "Loop-Gap" fo~am

utilizados: t, pa~a indica~ a separação da

la~gu~a da fenda ou espessu~a do ~essoado~.

fenda e W pa~a a

No ~essoado~ "B~idged Loop-Ga?"-as mesmas let~as

fo~am emp~egadas pa~a identificar out~os pa~âmet~os, ou seja, t,

para a espessu~a da pellcula metálica e W, pa~a ~ep~esenta~ a

metade da la~gu~a da ponte. Isto se fez necessá~io pa~a conse~va~

a nomenclatu~a usual em cada caso e, p~incipalmente pa~a mante~

coe~ência com as exp~essões de Schwa~zmann,

~essoado~ .

no caso do último

I- .S .,

W =b/2

S

=sepa~açãodo"gap"

h

=espessuradodielétrico

t

=espessuradapelículametálica

e
=Constantedielétrica doisolante.r

Figura 5.17. Dimensões dos elementos necessários

das capacitâncias distribuidas.

para o càlculo



Expressões de Schwarzmann

c
W

(5.19)=
ee

pp
rOh

C

= ee2,7
F

roln4h/t (4.20)

C

= e
2

[+-( W/h 1+)Z ]
e ppu

ro
3~

1(5.21)

r

C'

= ee2,7
F

roln4S/rrt (5.22)

C"

= ee[1,35
( 1

1

)]+F rO ln4h/t W/4S +1 (5.23)

5.2.2.2. Comparação entre os valores experimentais e calculados

para a freqüência de ressonância

Com os valores da indutância do "Loop" dado pela

expressão (5.16) e da capacitância total na região do "gap" dado

pela (5.18) é possivel calcular a freqüência de ressonância para o

r-essoador.

A figura 5.18 mostra os resultados, calculados e

experimentais para a freqüência de ressonância, obtidos com um

ressoador possuindo um único "gap" de 0,5 mm. As demais dimensões

são os seguintes:

r = 9,1 mmo

R = 15,75 mm

Z = 25 mm
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FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA EM FUNCÃO DA

LARGURA DA PONTE

~qE"Q t(t-1l-fz)

1bOO i

"
~ ,

'~ \ b:'15t'.,\/

.1500

1400

1300

...EXPERIMENTAL

1200 l " CALCULADO

I I I 1

4,0 b.O 8,0 ia,O b (mm)

R = 15,75 IIITI

ro= 9,1 IIITI

z = 25 mn

Figura. 5.18. Variação da freqüência de ressonância com a largura

da ponte.

o gráfico foi obtido com a largura da pel1cula

condutora externa (ponte) variando entre 4,0 e 9,0 mm, aplicada

sobre um corpo de quartzo com constante dielétrica E = 3,78.r

Observa-se da figura 5.18 que para valores de b da

ordem de 15 vezes a largura do "gap" a precis~o entre os



resultados experimentais e calculados é grande.

Os valores usados na figura 5.18 foram, calculados

levando em conta apenas os parâmetros do ressoado r não sendo

considerados qualquer influência da indutância do sistema de

alimentação como do coeficiente de acoplamento. Conforme foi

abordado anteriormente. através da equação (5.14) deveria ocorrer

um deslocamento na freqüência de ressonância observada em relação

àquela própria do ressoador, ou seja. aquela que seria encontrada

se não houvesse influência do sistema de acoplamento. Entretanto

isto não ocorreu na prática, po~s os valores calculados e

experimentais apresentam um bom grau de aproximação.

Portanto, há aparentemente uma incoerência entre

estas formas de observações. Este assunto será abordado no

seguinte.

5.2.2.3. Resposta em freqüência do modelo do ressoador

item

O circuito equivalente para o ressoador "Loop-Gap"

apresentado na figura 5.9 pode também ser aproveitado para o

ressoador "Bridged Loop-Gap" pois a diferença conforme já foi

colocado, está apenas na parte construtiva da regi~o capacitiva, o

que é indiferente para o modelo. O circuito da Figura 5.9 pode ser

representado também em uma forma equivalente como a da figura

5.19(b) [13,48] onde a resistência do primário foi desprezada.

A impedância refletida do secundário no primário é

dada por:

z =rer
RL

2. •

-L-- + J c:.> L (l-k) -j2 2.

L
2.

c:.>eL 2
(5.24)
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M R (1-K) LI

O

~

I

L, ~ ~ L2

II

KL1 ) -

I IZ refletido
--L --.- -

jc
I

' I
I l

I
O

I I
JO

(a) ( b)

Figura 5.19. Circuito equivalente do ressoado r

(a) Com transformador

(b) Com circuito equivalente do transformador

o circuito equivalente final é representado na

figura 5.20 onde aparece também a fonte de sinal de microondas com

impedância interna de 50 ohms.

I
TERMINAIS DE ENTRADA
DO CONJUNTO RESSONANTE

FONTE
DE I f\J

SINAL

50.fi
A

B

(t-K)LI RLt /L2 (t-K )L1

Figura 5.20. Circuito equivalente final do conjunto ressonante e

fonte de sinal.

A análise em freqUência do circuito será feita com

os valores dos componentes utilizados na prática.
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A indutância L representa o anel de1 acoplamento

que foi construido como uma espira plana de diâmetro externo igual

a 21,8 mm e diâmetro interno igual a 18,2 mm. A indutância para

este anel [49] pode ser determinado, como aproximação, através da

expressão para a indutância de uma espiral

(5.25)

plana, pela equação

onde:

L =

L = indutância em nH

N = número de espiras

(5.25)

do+di
externo em

'·'miIs" *a = do=Diâmetro
4

di
=Diâmetrointerno em"mils"*

do

-di
c

= *mils== milésimodepolegada2

Com os valores empregados a indutânciá L f

aproximadamente igual a 40 nH.

resulta

Para o ressoador construido com R = 15,75 mm;

r = 9,1 mm e Z = 25 mm, a indutância calculada pela express~oo

(5.16) fornece um valor igual a 7,8 nH.

A capacitância total na regi~o do "gap" é

determinada pelas expressões

variáveis são as seguintes:

(5.18) e (5.19 a 5.23) onde as

largura da ponte; b = 7,5 mm

constante dielétrica do corpo

ressoador; & = 3,78r

largura do "gap" S = 0,5 mm

espessura do dielétr~co h = 1,8 mm

isolante do

espessura da pelicula de aluminio t = 0,01 mm
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Com estes valores a capacitância resultante vale: C = 1,93pF. A

freqüência de ressonância calculada com os valores de L e C

obtidos resulta em 1,297 8Hz. Uma expressão ~arÀ o cálculo do
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Figura 5.21. Resposta em freqü6ncia do circuito equivalente do

ressoador para vários valores de coeficiente de

acoplamento.

*Observe a escala da Fig. 5.21(b)

propositalmente espandida



fator de qualidade do ressoador "Bridged Loop-Gap" pode ser obtida

através da equação (5.5), indicada para o "Loop-Gap". Para o novo

ressoador deve-se fazer W = O naquela expressão.

não é absolutamente correto ao menos pode ser útil

Se o resultado

como primeira

aproximação. De acordo com os dados, o Q resultante fica da ordem

de 4000. É importante salientar que não foram levadas em conta as

perdas no dielétrico, dai a razão do Q resultar bastante alto.

Para efeito de cálculo será admitido Q = 1000 o que garante

2
1/Q «1 e R = w L IQ = 0.06.o 2

Atribuindo-se os valores calculados de L , L , R e1 Z

C ao circuito equivalente da figura 5.20 a resposta em freqüência

do circuito pode ser verificada para cada valor de K. Para isto

foi utilizado o programa computacional MICROCAP que entre outras

coisas analisa a resDosta em freqüência do circuito, sendo

considerados como terminais de salda os pontos A e B da Figura

5.20.

As respostas do circuito para alguns valores de K

são apresentadas na figura 5.21. Um ponto importante a ser

observado nesta figura, é que, com o aumento do coeficiente de

acoplamento tornam-se maiores o deslocamento de freqüência em

relação à w e a atenuaçãoo do sinal nos pontos A e B. Isto

significa que o cabo coaxial "enxerga", nesta situação uma

resistência menor, aumentando portanto o "descasamento" de

impedâncias e aumentando com isto o coeficiente de reflexão.

Assim, menos energia de microondas é aplicada ao ressoador e

portanto à amostra.

Através da equação (5.15) é posslvel encontrar

quaisos· valores-de -K-que--t.ornamaparte real-da impedância _igual
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A tabela V.2 mostra os valores de Z , A e r quec l

correspondem à impedância, atenuaç~o e coeficiente de reflex~o

respectitivamente na entrada do sistema ressonante para alguns

valores de coeficiente de acoplamento. Estes resultados foram

calculados na freqüência de ressonância.

Esses resultados são importantes para explicar a

dúvida colocada anteriormente com relação à coincidencia entre os

valores calculados e medidos para a freqüência de ressonância.

Durante o procedimento de ajuste do ressoador procura-se obter a

cond.ição de menor potência refletida observando-se o minimo de

corrente no detetor e quando isto acontece significa que a

condição de melhor adaptação de impedâncias foi encontrada. Isto

se verifica para valores de K baixos implicando em pequenos

desvios na freqüência observada em relação a w .o

A figura 5.22 mostra a resposta em freqüência do

sistema ressonante "Bridged Loop-Gap" através do ganho de

transmissão direto (5 ) obtido com o analisador de rede da HP2~

mod.8510B. Nesta verificação foi usado o mesmo circulador

empregado na montagem final, onde o sinal entra na porta 1, na

porta 2 está o ressoador e na 3 é o ponto de medida. Com a

inserção do dispositivo a ser medido, entre a porta de entrada e

saida, o equipamento registra o sinal que realmente é transmitido.

A atenuação observada na ressonância significa absorção de

potência pelo ressoador. Os pontos 1 e 2 são aqueles que

identificam a largura de faixa para o cálculo do fator de

qualidade, que neste

1295'0,945 = 1370.

caso, o valor encontrado foi de
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521 t09 MAG
REF 0.0 dB

!J 5. 0 dBI
2 0.5151 dB

hp*

MARKER 2-1
-945.0 kHz

III---

CENTER
SPAN

1.295000000 GHz
0.007000000 GHz

Figura 5.22. Verificação experimental da resposta em freqüência do

ressoador "Bridged Loop-Gap" construido.
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5.3. MONTAGEM DO RESSOADOR NO CENTRO DO IMÃ

Para a fixação do ressoador no centro de imã foi

empregada uma haste de aluminio, tendo na sua extremidade

superlor uma base com o mesmo formato do flange utilizado no guia

de banda X e na extremidade inferior é

Ponte de
Banda X-,

preso o ressoador.

Ponte de
Banda L

b-.--~
-=1-..,',-~.,·---1,-1- '/FI-,-~C !!~,
• :' I '11 I-

Cabo Coaxial _Suporte

Figura 5.23. Fixaç~o do sistema ressonante de RPE em banda L no

centro do im~.
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o suporte do ressoador é parafusado na extremidade do guia da

mesma forma que é feita a fixação da cavidade de banda X. A haste

tem um comprimento que pode ser alterado de modo a facilitar o

posicionamento correto de ressoador.

colocadas as bobinas de modulação,

Externamente a este são

cujo suporte --se encaixa

perfeitamente entre as peças polares do imã. Este arranjo permite

experimentos com variação:~ngulat devido a folga existente entre

os diâmetros do suporte das bobinas e do corpo do sistema

ressonante.

o arranjo para a fixação do sistema é mostrado na

figura 5.23.

5.4. BOBINAS DE MODULAÇÃO DE CAMPO MAGN~TICO

A modulação do campo magnético aplicado à amostra

é produzida por um conjunto de bobinas (bobinas Helmholtr)

dispostas externamente ao corpo da blindagem do sistema

ressonante. Um novo conjunto de bobinas foi construido visando uma

melhor adaptação entre as partes, conservando o mesmo valor para

as indutâncias e freqüência de ressonância indicados pela Varian,

já Que a adaptação deveria ser perfeita com o sistema de

processamento e registro de onde procede o sinal de modulação de

campo (270 Hz, 100 Kz, etc).

O conjunto de modulação é composto por duas

bobinas ligadas em série e dispostas de forma a produzir um campo

magnético na mesma direção que o campo "constante" do imã. --A

indutância total medida nos terminais do conjunto é da ordem de
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180 ~H e uma associação de capacitores foi adicionada em paralelo

para produzir ressonância em 238 KHz (valor idêntico ao sistema da

Varian). Para isto foram necessârios dois capacitares com valor

total de 2200pF + 330pF.

As bobinas foram enroladas separadamente com os

enrolamentos em forma de espiral plana medindo a região central

45 x 55 mm. Foram necessárias 35 espiras para cada bobina com ~fio

esmaltado bitola 25.

A figura 5.24(a) mostra as dimensões e o sentido

de enrolamento

I
!

.-- ; ~ 4t
i;

T
,I

45mm i

3~ espiras

A.
--- _.~.J,. -- ...---c---+---
ij.-.L
;j
11

li

A r- 55mm

•.I,

$'1 ;-~l t
I

B

@

AI

~

(o)

Figura 5.24. Bobinas de modulação

(a) Dimens~s empregadas

(b) Disposiç~o e forma dos enrolamento

Cb)
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Para manter um corpo mais compacto e firme as

bobinas foram envernizadas e envolvidas com material plástico auto

colante do tipo Ilcon-tactll e depois aplicadas a um corpo de "PVCIl,

de diâmetro interno igual a 39 mm, que serviu como suporte dando

àquelas um formato cilindrico tipo cela como mostra a Figura

5.24 ( b) •

As bobinas foram ligadas em série e as

extremidades dos fíos em paralelo com os dois capacitares. O

conjunto assim formado foi ligado à um conector do tipo UHF

modificado para conter dois pinos centrais de forma a ser

compatível com o conector do sistema já existente.

A montagem final é mostrada na -Figura 5.25

Figura 5.25. Bobinas de modulação-configuração final

vu~c.~~81BLlOiECA E INFORMAÇÃO _ IFQSC
FlSICA

~~~~ ••• ll1 •••••• _~
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5.5. CONCLUSÃO

Pode-se dizer Que a @scolha da cavidade ou do

sistema ressonante mais adequado para a aplicação como também-seu

desenvolvimento e construç~o foi a parte do trabalho que eX1g~u

maior tempo, principalmente pelas correções e aperfeiçoamentos

necessários para tornar o sistema operacional. Poucas informaç5es

tecnol6gicas foram encontradas nas referências obrigando todo um

trabalho de desenvolvimento tendo como ponto de partida apenas

modelos ou esboços do ressoador. Isso tudo veio-c:ontribuir para

que hoje o sistema ressonante apresente facilidade de construção,

custo reduzido e versatilidade com relação à modificação da

freqüên~ia de ressonância, facilmente conseguida com a variação da

largura da ponte.

Os resultados obtidos têm sido surpreendentes,

principalmente com relação ao fator de qualidade que pouco se

altera quando se empregam amostras aquosas.

experimentais

A aproximação entre os

é bem maior que aquela

valores calculados e

conseguida por outros

processos de dimensionamento apresentados na literatura,

contribuiçeies

deste ressoador

comprovando a validade do modelo de capacitância utilizado.

Com certeza uma das grandes

trabalho foi o desenvolvimento tecnol6gico

apresentação exigiu um capitulo exclusivo.

deste

cuja
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,
CAPITULO VI

CARACTERIZAÇÃO DO ESPECTRÔMETRO DE BANDA L

Em instr-umentação de maneir-a geral e

par-ticularmente em espectr-oscopia de RPE a relação sinal-r-uido

representa um dos pontos de maior- impor-tãncia na concepção do

equipamento. A elabor-ação dos amplificador-es e a escolha do

sistema de deteção deve ser- cr-iter-iosa no sentido de minimizar- o

nlvel de r-uldo intr-lnseco aos dispositivos e aos cir-cuitos

empr-egados. Igual atenção também deve ser r-eser-vadapar-a melhor-ar

o nlvel de sinal obtido no exper-imento através da escolha da

melhor freqtiência, da gemetr-ia da amostr-a e do sistema r-essonante

mais apropr-iado.

Nesta antes da car-acter-ização do

espectr-Ometr-o constr-uldo ser-á feito um resumo das consider-aç5es

abor-dadas em [6] sobre os pr-incipais fator-es que influenciam na

sensibilidade do equipamento e que, quando convenientemente

empr-egados, podem enr-iquecer- significantemente a r-elação sinal

r-uido.

6.1. SENSIBILIDADE

A sensibilidade de um espectrOmetro de RPE está

intimamente ligada ao desempenho da cavidade ou do r-essoador-



empregado, serido caracterizados por dois parâmetros,

preenchimento (~) e o fator de qualidade (Q).

o fator de

o fator de qualidade expressa quantitativamente a

eficiência da cavidade em armazenar energia de microondas sendo

nestes termos definido [2,6] como:

Q =

[
2rr x energia total armazenada na cavidade

perda de energia por ciclo
ressonância

(6.1)

o fator Q pode também ser definido pela expressão (6.2)

wo
tJ.w

onde: w é a freoüência de ressonãnc~õo

tJ.w é a' largura de faixa determinada pela curva de

nos pontos de meia potência.

(6.2)

resposta

o fator de preenchimento (~) é uma indicação da

quantidade de microondas que efetivamente é aplicada na amostra.

Este fator depende da distribuição de campo magnético do sinal de

microondas na cavidade e das dimensões da amostra, sendo definido

por:

IH2 d V

:l s
V s /IV c

(6.3)

sendo: V=volumedaamostras
V

=volumedacavidadec
H

=campo magnéticode microondas
:l



Se a perda de energ~a ocorre somente por

dissipação nas paredes da cavidade ou do ressoador o O indicado na

definição anterior é chamado de "O - não carregado". Como em geral

há perda de energia no sistema de acoplamento e também devido a

presença da amostra, o fator de qualidade final é dado pelo

"Q - carregado". A potência absorvida pela amostra na ressonância

(P = 2w H 2X") aumenta a perda de energia do sinal dea 1 microondas,

diminuindo o fator O da cavidade. Verifica-se que a diminuição ~O

do fator O é diretamente proporcional à parte imginária da

susceptibilidade da amostra [6], conforme a equação (6.4)

~Q = 4n Q2 X" Y'/ (6.4)

onde: X" é a susceptibilidade magnética na região de microondas.

Na equação (6.4) ~Q representa uma mudança na

potência refletida pela cavidade e dai observa-se que para uma

dada potência aplicada. um aumento na sensibilidade pode ser

obtido maximizando-se o produto n.Q•

A relação entre a m1nima susceptibilidade

magnética detetável em um espectr6metro que utiliza cavidade de

reflexão e um detetor operando na região linear [6J é dada por:

X" =
1

Q n n [
~f K T

2 Po
(6.5)

onde: k - contante de Boltzmann

T - temperatura em que se verifica o experimento

P - potência do sinal de microondas efetivamente aplicado ào
cavidade.
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Af - largura de faixa do sistema de deteç~o Af = 1fT onde T

é a constante de tempo de integração do sistema. de

deteção.

Q, n - definidos anteriormente.

A susceptibilidade na região de microondas se

relaciona à susceptibilidade estática (X ) através da expressão:o

onde: v é a freqüência de ressonância eo

Av é a largura de linha

Como X é proporcional a N IV •o o s

x Cil N I Vo o s

(6.6)

(6.7)

onde: No é o número de spins

V - é o volume da amostras

pode se concluir que:

vs
N ot ~Q-o.

m\.n

Av
vo Po

1
1/2 (6.8)

Para um espectr6metro de banda X, com Q = 5000,

P = 50mW e Af = 1Hz, para um radical com uma largura deo linha de

2G, a minima susceptibilidade que teoricamente pode ser
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determinada fica em torno de l010spins na temperatura ambiente. Na

prática, com bons equipamentos comerciais o limite de deteção pode

ser tão baixo Quanto 10~1spins. t preferivel representar este

valor como 5.1010AH spins onde ÃH representa a largura de linha

(sendo 26 para o radical considerado). Esta representação enfatiza

a import~ncia da

sensibilidc3d~.

largura de linha na determinação da

A seguir serão feitas algumas considerações sobre

os termos que compõem a expressão (6.5).

a) FATOR Q DA CAVIDADE E FATOR DE PREENCHIMENTO (n).

Embora, no projeto de uma cavidade ou ressoador se

procure otimizar o Q. é importante lembrar que o valor do Q em

geral é proporcional a V~/Z (devido ao efeito pelicular). Por

esta razão as cavidades que operam em freQtiências mais baixas em

principio devem ser mais senslveis. Observa-se também Que há um

certo compromisso entre o valor do Q e do fator de preenchimento.

pois em determinadas situaç~es o desempenho ótimo requer um n tal,

que a amostra reduz o Q da cavidade em relação ao Q não carregado,

consideravelmente. Isto é observado principalmente em amostras com

altas perdas dielétricas.

b) POT~CIA DO SINAL DE MICROONDAS

Em geral um aumento na potência P ,o aumenta a

sensibilidade, mas em certas amostras há um limite na potência

aplicada, imposto pela saturaç~o do sistema de spin que em alguns

casos ocorre até para n1veis baixos de potência.
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c) LARGURA DE FAIXA-CONSTANTE DE TEMPO

Usando os valores dados anteriormente o minimo

número de spins detetá.veis em torno de

conseQüêntemente uma vantagem de 10 deveria ser obtida se fosse

utilizada uma constante de integração (constante de tempo) de 102

segundos. No entanto este recurso freqüêntemente não pode ser

utilizado porque, maior sensibilidade é necessária em sistemas em

Que o tempo de vida dos radicais é curto, Que é o caso Quando se

segundo são geralmente

analisa espécies transientes em solução.

tempos de integração maiores do Que 1

Nestas circunstâncias.

impraticáveis. Um procedimento indicado nestas situações e que

aumenta efetivamente o tempo de integração é através da obtenção e

armazenamento de espectros repetidos, efetuados com constante de

tempo pequena. As informações são armazenadas em comoutador ou

outros equipamentos Que disponham deste recurso e para cada novo

espectro obtido. os sinais são processados fornecendo a média

entre eles. Como o ruído é um sinal aleatório, na média, tende a

anular-se enquanto Que o sinal

aumentando a relação sinal rufdo.

d) TEMPERATURA

propriamente reforçado,

Quando as caracter1sticas da amostra paramagnética

analisada, são invariáveis com a temperatura, há vantagens em se

usar temperaturas tão baixas quanto poss1veis, devido às condições

mais favorá.veisda distribuição de Boltzmann. Amostras sólidas

podem ser examinadas utilizando ~istemas de resfriamento a

nitrogênio liquido, hidrogênio ou hélio.



Além do ganho real na sensibilidade há uma

vantagem com relação à largura de linha do espectro observado, Que

se torna mais estreita devido à redução do tempo de relaxação.

Isto ocorre particularmente para os ions metálicos de transição.

e) FREQüê:NCIA

Embora a freqüência não apareça diretamente na

expressão (6.5) o Q da cavidade em geral é proporcional a -1./2
V

Observa-se também que, mantendo-se o fator de preenchimento e para

o mesmo tipo de cavidade. o menor número de spins poss1vel de ser

detetado. é proporcional a V -7/2o

N o
ml.T'

-7/2a vo (6.9)

Desta forma. verifica-se que oassando do

comprimento de onda de 3cm (banda X) para 8mm (banda Q) a

sensibilidade aumenta por um fator de 100. Na prática isto nem

sempre é verdadeiro porque os osciladores (por exemplo, Klystron)

em faixas de freqüências mais altas apresentam níveis de salda

mais baixos e também as cavidades têm o fator de qualidade

reduzido. No entanto, quando se trata de pequenas amostras tais

como, monocristais, a vantagen obtida é significante.

Para efeito de comparação baseado em (6.9) , os

espectrÔmetros que operam em banda L e S, apresentam sensibilidade

inferior àqueles de banda X por um fator de 800.
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6.2. COMPARAÇÃO ENTRE AS CARACTER!STICAS DOS ESPECTRôMETROS DE RPE

EM BANDA L e X

A caracterizaç~o do espectrometro de RPE em banda

L construido, será feita por comparaç~o com o espectrômetro em

banda X da Varian (E-line Century Series Mod. E-109) equipado com

cavidade retangular E-231 (modo TE ). No manual de102 operaç~o do

espectrómetro Varian pode ser encontrado a comparaç~o entre o

desemoenho do sistema quando utiliza cavidade retangular TE ou102

cilindrica TEou

6.2.1. Teste de saturação

Para o teste de saturação a amostra utilizada foi

um marcador de spin (TEMPOL). sendo escolhido por aoresentar

saturação dentro dos limites de potência disponlveis para as duas

faixas de interesse.

Em cada situação (banda L e X) a intensidade de

sinal foi medida mantendo-se o ganho do equipamento constante e

potência variável. A figura 6.1 mostra as curvas de intensidade de

sinal em função da potência para as duas bandas de freqUência.

Observe que as escalas de intensidade são diferentes, sendo aquela

da esquerda correspondente à curva para a banda L e a escala da

direita para banda X.

Para a banda L a potência utilizada na Figura 6.1

foi obtida através da curva de calibração do atenuador (ver

Apendice A.3, figura A.3.2 onde a potência foi medida na entrada

da cavidade. A amostra somente receberá toda potência disponivel

se o acoplamento de sinal for perfeito. Embora se tenha procurado

r'
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o melhor ponto de acoplamento com a cavidade, a potência

registrada poderá não corresponder fielmente àquela aplicada à

amostra.

80
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Fig. 6.1. Intensidade em função da potência para bandas L e X.

Observa-se da figura 6.1 que a saturação é
atingida em pontos diferentes para cada freqüência, ocorrendo em

torno de 50mW para banda L e em 150mW para banda X. Dai

conclui-se que há uma dependência do tempo de relaxação com a

freqüência, ou seja, o efeito dos dois mecanismos de relaxação

(correspondentes aos tempos T e T ) estão se fazendo sentir det 2
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forma diferente em cada freqüência de medida e isto abre um campo

para verificações posteriores. A dependência da relaxaç~o com a

freqüência será motivo de estudos mais aprofundados e n~o será

objeto deste trabalho.

6.2.2. Teste de largura de linha

No teste de largura de linha a amos~ra utilizada

foi o DPPH (a, a' difenil - ~.- picryl hidrazyl). Na referência

[51] poder~o ser encontradas informações sobre o DPPH e várias

outras amostras tomadas como padrões. Para esta verificaç~o a

potência do sinal de microondas foi mantida constante e a

modulação do campo magnético variável.

As tabelas VI-1 e VI-2 mostram alguns valores de

largura de linha obtidos com a intensidade de modulação

correspondente para as bandas X e L respectivame~te. Os valores de

modulação indicados nas tabelas VI-1 e VI-2 são aqueles

encontrados no controle do painel da unidade de processamento e

registro da Varian que está calibrado para a bobina associada a

cavidade retangular.
••

A partir dos valores apresentados verifica-se que

em banda L a largura de linha (m1nima) é da ordem de 171. mais

estreita em relação à banda X. Esta redução na largura de linha

mostra vantagens nas medidas em freqüência mais baixas,

principalmente no estudo de interações

resolvidas em banda X.

superhiperfinas mal

As raz~es que levam ao estreitamento de linha

poder~o ser: o efeito "g-strain" (citado no capitulo 11) e o

efeito dos dois mecanismos de relaxação (T e'T )•• z
1 ..



TABELA VI-l

Largura de Linha x Intensidade de Modulação

Banda X

Larg. Linha(G) Modulação

1.5

0.05

1.75

I
0,5

4,5

2.5

8.8

5,0

18,1

10,0

37.7

20.0

TABELA VI-2

Largura de Linha x Intensidade de Modulação

Banda L

Larg. Linha(G)Modulação

1.25

0,5

1.25

1,0

1,25

2,5

1,3

5,0

1,375

10,0

1,62

20,0

2,5

40,0



Outro ponto a ser considerado é que nas medidas em

banda L, mesmo sendo empregado o máximo de modulação permitida

pelo equipamento, a largura de linha apenas dobrou em relação ao

valor minimo. Comparando-se, os dois resultados (Tabela VI-l e

VI-2) observa-se que com a bobina de modulação construlda

consegue-se aplicar uma modulação de campo da ordem de 27 vezes

menor que aquela obtida em banda X. Por razões geométricas a

bobina de modulação para banda L foi construida tomando como

modelo a bobina de modulação Varian para banda Q, por isso, alguns

fatores podem estar contribuindo para esta redução na intensidade

de modulação como: distribuição das linhas de campo não adequada,

adaptação de impedâncias incorretas, entre a bobina e a unidade

geradora do sinal de 100 kHz e fator de qualidade baixo.

6.2.3. Relação Sinal -Ruido

As amostras largamente usadasJ tomadas como

padrões de teste do equipamento Varian são o "Strong Pitch" e o

"Weak Pitch" [19, 51]. Como o espectrómetro de banda L apresenta

uma sensibilidade menor comparada aos espectrómetros comerciais

em banda X, a amostra utilizada como teste para efeito de

comparação foi o "Strong-Pitch" Que apresenta uma concentração

maior de spins/mm3 (10~3).

As Figuras 6.2 e 6.3 mostram os espectros para o

Strong-Pitch para as bandas X e L respectivamente. As condições de

medidas para cada caso estão indicadas nas referidas figuras.

As relações sinal-ruido obtidas através dos

espectros observados indicam Que para banda X é da ordem de 100

vezes e para a banda L, 24 vezes.
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Conforme foi abordado no itém 6.1 inúmeros fatores

influenciam na sensibilidade do equipamento, de forma que torna-se

dificil uma análise sobre cada um deles, bem como sua contribuição

na relação sinal-ruido final.

6.3. CONCLUSÃO

Observa-se do que foi exposto, que uma

caracterização do espectr6metro por comparação não conduz a

resultados precisos, já que as duas faixas de operação são

distintas e portanto, os fenômenos intrinsecos a cada ~uma delas,

conduzem a comportamentos diferentes da amostra.

Com relação à amplitude de modulação de campo,

para qualquer espectr6metro, dever ser selecionada de forma

compativel com a largura de linha do sinal de RPE a ser observado.

Se a amplitude de modulação é muito menor do Que a largura de

linha a ser observada, o espectro registrado será preciso mas os

sinais terão amplitude significantemente reduzidas. Por outro lado

se a modulação utilizada para a observação de uma linha estreita

for intensa demais, o espectro obtido será distorcido e além disso

o sinal terá amplitude reduzida.

Como regra, o controle de modulação deverá ser

aumentado experimentalmente até Que o sinal observado não mais

aumenta em amplitude ou começa a distorcer.

O mesmo procedimento deverá ser utilizado com

relação à potência de microondas. Sabe-se~Que o sinal de RPE

aumenta em amplitude diretamente na proporção da raiz Quadrada da
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potência de sinal de microondas incidente na amostra. Portanto, a

potência poderá ser aumentada convenientemente com o cuidado para

que a saturação não seja atingida.

Com relação aos demais controles como,

constante de tempo, ajuste de fase, varredura, etc.

ganho,

deverão

obedecer os critérios usuais para banda X.





CAPÍTULO VII

APLICAÇÕES E RESULTADOS COMPARATIVOS DA BANDA L E X

Neste capitulo serão apresentados três resultados

mostrando a influência da freqüência empregada nos espectros de

RPE.

o primeiro salienta a importância do estreitamento

da largura de linha por efeito do "g-strain" como discutido no

capitulo 11. Para isto foi utilizado uma amostra obtida pela

complexação do ion Cu2+ com fenil-dimetil pirazol
2+

(Cu fdmp) pela

reação do ligante com percloratode cobre em solução etan6lica

precipitada por aquecimento. A razão da escolha deste complexo

está no fato do espectro de RPE em banda X apresentar nas linhas

de campo baixo, uma estrutura superhiperfina mal resolvida. vinda

da interação com nitrogenios.

o segundo resultado salienta a importância do

efeito do movimento de rotação rápida na forma de linha do

espectro de RPE medido em solução metan6lica à temperatura

ambiente. Para isto utilizou-se o mesmo composto acima descrito,

antes de ser precipitado por aquecimento, somente mudando o

solvente.

o terceiro exemplo mostra a importância do uso da

comocampoX, obter-se o parâmetro de

medida em baixa freqüência para, em conjunto com medida em banda

zero do 10n de Cr3+

impureza no "garnet" Ca Ga Ge O
9 2 9 ~2
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Em baixa freqüência o termo de campo zero

representa uma perturbação no valor do fator giromagnético que

afeta a quarta casa decimal, estando dentro do erro obtido na

medida, e em banda X ele é importante, pois afeta a segunda casa

decimal no fator g. Pelo que se tem conhecimento, esta é a

primeira vez na literatura que é apresentada uma medida com

variação angular em banda L, com objetivo de explorar este

resultado na obtenção do termo da hamiltoniana de spin responsável

pela energia de campo zero.

7.1. ESTREITAMENTO DA LARGURA DE LINHA POR EFEITO DE "g-STRAIN"

A Figura 7.1 mostra o espectro do complexo

C 2;U : fdmp (espectro de pó) nas duas freqüências de medidas.

Verifica-se que em banda-X na linha de campo alto uma estrutura

superhiperfina é observada.

A Figura 7.2 seleciona a segunda linha hiperfina

. C 2+do ~on u sendo que em banda X a estrutura superhiperfina de

nitrogênio é vista mal resolvida. Em banda L é possivel observar

que há uma degradação considerável na relação sinal-ruido

comparada à banda X e também a sobreposição da linha em gL com a

terceira linha observada em banda X

Na figura 7.2 onde a varredura de campo é mais

detalhada sobre a segunda linha, pode ser visto claramente a

estrutura superhiperfina dos nitrogenios ligantes~

pela discussão apresentada no capitulo 11.

como previsto
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~
N,
i

BANDA X

r

Fig. 7.1. Espectro do Cuz+: fdmp (espectro de pó) em bandas X e L.

I .....---
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Fig. 7.2. Espectro do Cu2+: fdmp (espectro-de pó) seleci.onando -a

segunda linha hiperfina em banda X.



As análises cuidadosas da separação das linhas e

do número destas, serão feitas posteriormente uma vez que é

conveniente melhorar o espectro utilizando na preparação do

63
composto, somente o eu

conhecido deste fon.

para evitar o efeito isot6pico tão

o objetivo neste exemplo é mostrar a conveniência

da medida em baixa freqüência e a qualidade do espectrómetro

construido. É importante ainda observar que os espectros em banda

L foram tomados através da média de 16 medidas em um "AVERAGEW'

construido através de um microprocessador dedicado [52].

7.2. EFEITO DO MOVIMENTO DE ROTAÇÃO RÁPIDA NA FORMA DE LINHA

A Figura 7.3 apresenta os espectros do complexo

Cu2+: fdmp em soluç~o metan6lica à temperatura ambiente nas bandas

L e X. Também está incluldo o espectro à temperatura de -160°C em

banda X do mesmo complexo.

o espectro em banda X à baixa temperatura mostra

claramente que o complexo tem simetria axial sem revelar qualquer

interação superhiperfina como ocorreu na amostra do exemplo

anterior. Isto indica que a estrutura do complexo pode ser

diferente daquela anteriormente mostrada, provavelmente com alguma

participaçliro do sol vente. Análises destes compostos sliroobjetos de

outro trabalho em andamento.

Os espectros nas duas freqüências (Fig. 7.3 a) em

solução à temperatura ambiente revelam diferenças de forma de

linha que advêm de dois efeitos sobrepostos. O primeiro é o
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400G
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L------- ~
, 100 G

3190G

t

~o G-j

BANDA X

b

Fig. 7.3. Espectro do Cu2+: fdmp em soluç~o metan61ica

a) banda L e X à temperatura ambiente
o

b) banda X à temperatura de -160 C
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estreitamento da largura de linha intrinseca como visto para o

DPPH (Capitulo VI) e o outro vem do movimento do complexo por

rotaç~es que fazem a média temporal das contribuiç~es que dependem

do ângulo.

A hamiltoniana de spin para o ion em simetria

axial pode ser escrita por [5, pág. 216):

ge = 9 (3 HS + a
Q Z

+ bI Sz z
z

(3 cos e - 1)

(7.1)

onde:

1 2
9 = - gll + -- 9

(7.2)a. 3 3.1.

9b = + (gll - g.1.)

(7.3)

1 2

a = -- Ali + -- A (7.4)3 3.1.

b = + (Ali - A.L )

(7.5)

Se o movimento de rotaç~o é suficientemente rápido

comparado com a anisotropia os termos dependentes de (3 cos2e - 1)

se anulam na média temporal e apenas os dois primeiros termos s~o

medidos. Se o movimento é lento comparado com a anisotropia, todos

os termos da hamiltoniana s~o importantes e uma distribuição

angular do espectro é observada. A figura 7.3b representa esta

situação pelo efeito do congelamento.

Como a anisotropia em 9 é medida em função do



campo magnético, em baixa freqüência ela é menor que em alta e

neste caso para movimentos intermediários é possivel

influência na forma da linha.

ver esta

Comparando os dois espectros em solução (figura

7.3 a) somente é posslvel ver a contribuição da linha em gL no

espectro em banda X e não em banda L (ver seta na figura 7.3).

Isto indica claramente que a média temporal não é

suficiente para promediar efetivamente a zero a contribuição dos

termos angulares quando visto em banda X enquanto que em banda L

os termos com dependência angular realmente se anulam.

7.3. OBTENÇÃO DO PARAMETRO DE CAMPO ZERO DO 10N DE Cr3~ COMO

IMPUREZA NO "GARNET" Ca Ga Ge O
------------ 3 2 3 1.2

A amostra analisada é o monocristal de Ca Ga Ge9 2 9

O dopado com cerca de IX de Cr3• cujo estado de spin é S = 3/2.1.2

As medidas de RPE em banda X deste "garnet" foram feitas por

ambiente

Nosenko et. aI. em 1980 [53]. O artigo apresenta uma descriç~o da

estrutura do monocristal, do método de crescimento e também da

introduç~o da impureza de Cr9+.

A investigação da dependência angular do espectro

de RPE do ion Cr9+ foi feita em banda X à temperatura

demonstrando a existência de quatro linhas de ressonância, com

simetria axial correspondendo a quatro sitios para o ion

magnéticamente inequivalente.

Os eixos de simetria destas quatro posições

coincidem com as direções cristalogrãficas [111] coincidentes
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portanto, com as diagonais do cubo.

o plano para se obter os parâmetros de RPE com

variação angular é certamente o plano (110) onde se pode

acompanhar três linhas de ressonância,

superpostas neste plano.

já que duas delas são

Ainda no mesmo artigo, os autores assumem Que o

fator g é isotr6pico (g = 1,972 ± 0,001) e calculam a componente D

da hamiltoniana de spin encontrando o valor de

-1.
D = (0,576 ± O,OOl)cm •

A hamiltoniana para este íon calculada com

aproximação em 2~ ordem foi apresentada por Geusic et. aI. em 1959

[54J a partir da hamiltoniana de spin.

H 5 )
y y

1
-y 5 (5+1) ]

(7.6)

com 5 = 3/2 e com simetria axial. Este cálculo permite encontrar o

valor de 9 efetivo para a transição 1/2 ~ 3/2 Que é dada por:

[ 2 2 21 __ 1_ (~) 3 sen e ( sen e - 1/3)2 2D 2sen e + 1/3
(7.7)

A contribuição deste trabalho toma partido do fato

Que D sendo da ordem de 0,576
-1.

cm (conforme o trabalho de

Nosenko.)e sendo os valores de hv em banda X e L respectivamente

-1. -1.
da ordem de 0,313 cm e 0,0438 cm , a contribuição para o 2~
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te~mo ent~e colchetes da equação (7.7) da~á ~espectivamente pa~a

(hv/2D) os valo~es 0,0738 e 0,0014.

Isto faz com Que em banda L a cont~ibuição deste

te~mo na co~~eção de 9 oco~~a na Qua~ta casa decimal,ef enquanto

a
que pa~a banda X a co~~eção apa~ece na 2. casa do valo~ de 9 •ef

As medidas em banda L pe~mitem po~tanto, faze~ um

ajuste no valo~ de 9 e obte~ os valo~es de glle 91.. desp~ezando aef

contribuição do pa~âmetro c~istalino D.

3.80

t:J)3.30

~
O

-f-) 2.80
~

~

2.30

L

X

1.80
3D " 130

Angulo (gra'US)
230

Figu~a 7.4. Va~iação angular de 9 em banda X e L•. ef



Com os valores de gll e g~ extra1dos das medidas em

ajuste de gef' o valor de D sem assumir a isotropia de g. A figura
7.4 mostra as variações angulares de g para as duasar

g.l = 1,962 + O~002 e

-1em
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assegurando um alto grau de reprodutibilidade nas medidas.

Com relação às aplicaç5es, os exemplos

apresentados demonstraram que o sistema realmente possui vantagens

conduzindo a espectros com linhas mais estreitas e de grande

importância nas verificaç~es de estruturas paramagnéticas vindas

de interações hiperfinas e superhiperfinas mal resolvidas em

frequências maiores.

~ importante salientar que boa parte dos m6dulos

importados poder!o perfeitamente ser construidos em laborat6rios

locais o que facilitará a reprodução deste equipamento e por um

custo mais baixo.
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"
APENDICE A1

,
DIMENSIONAMENTO DO AMPLIFICADOR DE BAIXO RUIDO

Al.l. ESCOLHA DO PONTO DE OPERAÇÃO

O transistor a ser utilizado é um transistor NPN

bipolar, HP - 2N6618.

o ponto de polarizaç~o deverá ser: VCE = lOV; IC =

3mA para minima Figura de ruido [20].

Os parâmetros de espalhamento normalizados para

50 ohms em 1340 MHz são os seguintes:

PARAMETROS S PARAMETROS DE RUIDO

S = 0,55

\-116° r=0,4l55°
11

°

S = 3,7
I90° R

=23,31
21

N

S = 0,047
I34° F=1,6 dB

12
min

S = 0,76
1-32°22

Para esses dados os parâmetros y correspondentes

são:

Y11 =
0,6459772 + j1,1106386

Y21 =

3,2130516 - j2,9164166

Y = -0,0078897 - j
0,054552812

Y22 =

0,0274557 + j0,2693727

O programa ACAM (Análise e Cálculo de

Amplificadores de Microondas) [2] através dos parAmetros S do



transistor fornece todas as condiçBes necessárias em termos de

estabilidade, ganho e minimo ruido, para auxiliar no proieto do

amplificador.

Os resultados seguintes foram obtidos do programa

ACAM.

Delta = 0,4470924 1-125,119°

--)K<l

Portanto, o transistor nas condições apresentada~

é potencialmente instável.

A figura AI mostra os circulos de estabilidade de

entrada e salda representados na Carta de Smith.

Circulo de Estabilidade de entrada

Circulo de Estabilidade de Salda

Centro = 1,43479 142,2070

Raio = 1.69

Raio = 0,460408

Para tornar o amplificador estável é necessário

colocar uma condutância de 0,0004 5 ou (0,02 normalizada) em

paralelo com a salda do transistor, ou seja um resistor de 2500 O.

Isto acarreta uma mudança no parâmetro y que resulta igual a:22

= 0,0274557 + j 0,2693727 + 0.02novo

= 0,0474557 +novo J 0,2693727



CIRCULO DE ESTABllIDA-
OC DE ENTRADA RfGIÁO Df

INSlABI L1DADE

REGIÃO DE
INSTABiliDADE

CIRCULO DE ESTABILIDADE
DE SArDA

FiguraR!. Cfrculos de Estabilidade de Entrada e Safda

/

. ----...~.
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Com os valores anteriores de y , y e y e comH 2t S.2

obtem-se outro fator de estabilidade

K = 1,027 ---.K> 1
Como K) 1, agora o amplificador apresenta

estabilidade incondicional, ou seja, independente da carga na

salda, a estabilidade está garantida.

Os novos circulos de estabilidade estão

representados na Figura A.2.

Ciculo de Estabilidade de entrada

Centro = 2,4372132 I 141,08

Ciculo de Estabilidade de Saida

Centro = 1,4888711 I 42,46

Raio = 1,4211249

Raio = 0,4799792

Os parâmetros referêntes a ruidos fornecidos pelo

fabricante (20) são apresentados na Tabela A1:

TABELA AI

Parâmetros de Ruido

Freq (MHz) r R( O) F(dB)o
Nmi.n

1000

0,465I 360 25,091,55

1340

0,4I550 23,311,6

1500

0,369I 67° 22,471,65

r "c·~··,·.·"··.m-'~~-•••'-'- _
SERViÇO DE Bln:CEC.A. ;; i;;fOi:MAÇÃO - IFOSC -,

FrSICA
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Onde, r é o coeficiente de reflexão da fonteo

necessária para se obter minima figura de ruido, ou seja, 1,6dB e

R é a resistência equivalente de ruido.
N

Al.2. REDE DE ADAPTAÇÃO DE IMPEDANCIAS

Com esses dados precisa-se encontrar uma rede

casadora de impedâncias que apresente à entrada do transistor um

coeficiente de reflex~o igual a r e na saida uma outra estruturao

de adaptação de impedâncias que apresente à saida do transistor o

complexo conjugado de sua impedância de salda (r *).L Por outro

lado as duas estruturas devem permitir adaptação com 500 que é a

impedância da fonte de sinal e da carga do amplificador.

o diagrama em blocos da Fig.A.3 ilustra a situaç~o

apresentada.

Para ro = 0,4 I 550 , o valor de rL é

rL = 0,6628395 1-34,3058853

r é o coeficiente de reflexão na salda que garante o máximo ganhoL

para minimo ruido. Portanto rf = 0,6628395 I 34',3058853.



CIRCULO DE
DE ENTRADA

\
ESTABILIDADE \

CIRCULO DE ESTABILIDADE
DE SAíDA •



FONTE DE
SINAL
50n

REDE ADAPTADORA
A

DE IMPEDANCIAS

•... \.'

TRANSISTOR

rL* CARGA

50n

REDE ADAPTADORA

DE IMPENOÂNCIAS

Fig. A3. Representação do amplificador e das redes adaptadoras de

impedâncias

Al.2.1. Construção das Estruturas Adaptadoras de Impedâncias com

Microfitas

As estruturas de adaptação de impedância de

entrada e salda do transistor podem a principio ser construldas

com componentes discretos como, capacitores e indutores, mas nas

faixas de freqüência de microondas, tais componentes podem ser

substituidos por trechos de linhas de transmissão implementadas

com a técnica de microfitas •

•
Com os valores de r e r posicionados na Carta deo L

5mith determina-se as redes de casamento. Essas estruturas poderão

ser implementadas com o sistema convencional de casamento de

impedâncias de um único toco ("5tub") utilizando linhas de --50

ohms.
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As figuras AS e A6 mostram os resultados para as-

estruturas de entrada e salda respectivamente.

Portando o circuito final tem configuração

mostrada na figura A4.

CA

2N6618t~CA

~2

50n lf I

U2,5K II ~4

' , 50n

~ 11~1

Fig. A4. Circuito do amplificador com adaptação de impedâncias

utilizando um único toco.
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ro= O,4~

ESTRUTURA DE CASAMENTO
DE ENTRADA



Zo = 50.n.
R3 =0,.34'>.



Al.3. ~IRCUITO DE POLARIZAÇ~

É necessário incorporar ao circuito anterior o

circuito de polarização para garantir o funcionamento do

amplificador no ponto adequado (VCE = lOV e IC = 3mA).

o circuito final é apresentado na figura A.?

Ch 1 , Ch Z - 2 ESPIRAS DE FIO #- 36

ESMALTADO COM NÚCLEO DE AR

DIAM. - 3mm

CA - 1nF

Ri - 26,8 mm

R.z- 15,9mm

.R3 - 26,0 mm

R4- 16,1 mm

Fig. A.7. Circuito completo do amplificador.

As extremidades das linhas 1 e 1 devem ser1 2

curto- circuitadas para AC através dos' capaci tadores C •
A

Esses

pontos ni:(o podem ser ligados diretamente à terra -devido _à_



polarização. O mesmo ocorre com o resistor de 2,5 KO em paralelo

com a salda do transistor.

Através do programa para cálculo de linhas em

microfitas MICROFIT [22], verifica-se que, para o substrato

RT/Duroid 5880, os dados referentes ás linhas são os seguintes:

Para Z = 500 e f = 1,34GHz.o

Largura das linhas W = 2,478mm

Comp. de onda na microfita Àm = 194,43mm

1 = O,138Àm = 26,83mm1
1

= 0,OB2Àm = 15,94mm2
1 = 0,134Àm = 26,05mm

9
1 = 0,083Àm = 16,14mm

4
RT/DUROID 5880

Constante dielétrica e = 2,2r
Espessura do substrato H = O,787mm

Espessura da fita metálica = 0,035mm

tgó = 0,0007
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APENDICE A.2

CARACTERÍSTICAS DOS ESTÁGIOS IMPORTADOS UTILIZADOS NO

-
ESPECTROMETRO EM BANDA L
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OSCILADOR

r· cavit
MECHANICALL Y TUNED

-Dscillatofs
"
••

..
FUNDAMENTAL TRANSISTOR • 1· 4 GHz

GENERAL SPECIFICATlONS
PRICE:

$550.00

$550.00

FreQuencv Renge:

Tuning Backlash:
Life:

Power Flalness:
Slability:

Load Frequencv: Pulling:

Power SupplV Frequencv
Pushing:

Temperature:
Harmonics:

Spurious:

CC·12 1.0'2.0 GHz

CC-24 2.0-4.0 GHz

60 KHz max.

50,000 Tums min.
±2db
± O.1% max. -30 to +65'C

± 2% max .• (± .15% Tvp.l for
Load VSWR 1.6 Anv Phase

.08% Tvp .• (-20 voe @ 150 ma
Max. Supplv) 0.12% MaxN
± 0.1% Max.• -30 to +650 C
>25 dbc (30 dbc Tvp.)
>80 dbc

1

1
\

I
~j

"~

..3"UI•..J.,
FM NOISE: SSB. 1 Hz BW

Freq. from (l3GHzdb(11.5 GHzdb
Carrier

Below C.rrierBelow Cer.ier

1 KHl

7278
10 KHz

100106
100 KHz

127133
1 MHz

147163
10MHz

159165

SPECIAL OPTIONS AVAllABLE

levei Set Anen: O~ db Screwdrlver Adi.
Load lsolation: For 1.6 VSWR

Tuning Curve Tracking Seconclary R.F. Output

1.25 MHl minoto
2.5 MHl max.

l00mw.min.

63·67

Mode'CC·12

1· 2 GHz

ti 1. 20. :w a. 32 »
TUNING Tu ••••

2.5 MHz minoto
5MHz max.

6Omwmln.

Mode1CC·24

2-4 GHz

33·35

Trplca' Tunlng Curve (6hown for Cc.24)

Burn-In: 96 Hours mlnlmum "+B5"C

. '. -t 1/1--- . -+- . f- ...-c-f-~- -I V
._.1 I V

~

- ---1-l--
V

.. -- -.
- -

- .V .
--e-- •••••1.-'

- ~-
- -

- -

-r.,.;
--

l--

-
•.o~.

! ~.•
«! a.·
•• :1.2u
" :1'.0

~ u
: 2.•
•• 2..

U
::1.0.

o

Tuning

MechanicalRange:

# of Turns (Tlghtlv
Held on Requestl

AFC Range: ±5·15
voe input (Band·
with OC to 10 MHz)

Power OutpUI

~I

I

t

I

l

I
Model CC-24

ModeICC-12
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CIRCULADORES E ISOLADORES

OCTAVE AND BHOAD BANDWIDTH
CIRCULATORS ANO ISOLATORS
1RAK oclave and broad bandwidlh circulalors and
isolalors represenl lhe slale-of-the-art in miniatur~
zation of broadband lerrile componenls. These devices
are enclosed in steel cases to provide magnelic shield
ing and to make them exlremely rugged

Only distribuledparameter matching is used to assure
greater stability and more unilorm characterislics than
units designed with lumped-constant matching. Min~
alurizalion of TRAK units has been accomplished
while maintaining microwave characleristics equalto

CIRCULATORS

or beller Ihan ·lh05e 01 olher manulaclurers. Use of

lerrlle malerials Irom TRAKs own ferrite lab helps Oassure high quality and on-time delivery. TRAKs unique
designs provide the ulmosl in phase linearity. repeal
ability and freedom Irom "glitches."

Applications include EW systems, radar systems, micro
wave landing systems. communications syslems.
navigalion equipmenl, missiles, telemetry systems
and transponders.

• I

•.;,

ISOLATORS
__ .' __ POWER RATING. _

FREa J MOOEl •

ISOlATION

"l~?~_'='
OPERATING

PEAKAVERAGEHEATSINKOUTllNE
RANGE (GHzl

dBmln.TEMP.POWERPOWERTEMP.Pg F·7

._. __ •___ • __ • ___ u ••••• _

___5____
__ KYi._~~T!S

'C

1.0-2.0
60~11º~ .._150,6 -.!~º._-..9_'-0_+.!i-º_-º~-~.O +35E-1._

'?Q-~O
60A309.1.__180.5 1.30·1010+700.61.0+40F-l

2.6-5.2
60A301118 .0.51.30-2510+801.01.0+45F-1 t 1

3.0-6.0
60!,\6301180.51.40-4510+850.11.0+50G-l

4.0-8.0
6OA6001180.51.30-4510 +952.01.0+50G-l

5.0-10.0
60A6071180.51.30-5510+950.52.0+60G-l

6.0-12.0
60A9201160.71.35-5510+950.11.0+50G-l

8.0-12.4
2089201200.51.30-5510 +1_,-º-0.53.0+50H-l

8.0-16.0
60A2001170.51.35-4010+950.53..0+50H·l

.?~:.'-8.0
60C2~L.--..:'~---º.~-1~º--.-:.~4_lo+9~ ____ ().5_3.0+50H-l

12.0-18.0
2062201180.51.30-5510+1102.03.0+50H-l

8.0'18.0
60A2051140.61.50-5410+950.53.0+50H-l

18.0-22.0
20A8101180.71.30·5410+950.53.0+50H-l

~MICROWAVE
Circulators & Isolators
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fvlERRIMAC DIRECll()f'-·JAl COUPlERS
100 KHz 1018 GHz

t••"I., '" v••, """-io••••• 1lt'f ltll)
t.__••

"- "t•••. "M. ....... "... ....-..,•..•. 111 •••••• ' "" 111••• 1 t,"/Silf ... M. 1l~ •••J c•••_
1 GH, 10 ~ 1 N "'l1li1. 10iJ U.U.'" 1\ tI·IQ.I,iG 11\0.110 Jlilm"'""IDlI
12 CH, Xl! , ~ ,...,.1, 100 :I.h!.i.1" •• tHg'UG '40.00 1.2:1 YSWI\
J.2 GHI 3O!I ".IffIII. 100 3.S.U.I" 1\ CI·IOUG ,40.00 MI.llIfIU·S400.Ctlll

lHijH' ll:1 SMUIIIIIiI ~ l,lr!" 11 ClM Il·2JSC 120.00 &!raddl.b,"d
1.1.2.4 GHI • !-.I~ "hm.11 200 2&1.~.1'· ., CIHO '40.00 2Odfl:1I1f,mtl'y
U·2.4&H, lU ~ 1 "temllf 2110 2.1.5.," 15 Cl·10·2. 1C0.00 ls di IMfFt,en ílW

I},UGHr 2O!.1 NfI"',I, 200 2.u.r 1\ tl2020 140.00 Slftdrlt/tlMncl

I.1HGHl ",. Nhll'ltlt 20" z.u.r •• C2·3Q·2G '40.00 2OOw"",.",,_,
2~ GIi, .,. S»Af •••••• •• l.h.i IJ C1M-6.JG 1211.00 J'I, ••• monIOll
~-4 GHI 10 ~.~ 5M-'''_II. •• :1-1.1" IJ t2M-l030 120.00 I.U1 V'WH

2-4IiHl ... IM,_ •• 2.IaS·' IJ C1MlO·JG 120.00 W.tlllllh""' •••••.llo~.d
1-4 {;H, S""fiIQlI '" 1_1.,5" IJ C1IUOJG 1ZD.OQ "11 MIH·~OO.tl.111
2-4 GH, ·.n Nh~" "'" 'll.hl·' •• C2-G3G 140.00 lU'ItI •••••.lOftlf

'" '+h
10 ~ 1 lilI ~.m"" 20. 111.S.1 •• C,·IDJG 1.0.00 R""'nt""

, •• liH! lU ~ I lII •.• m-'. 'DO l.lhl·· •• tH03(j I.U.oo '.'.~l
HG", 30'" N '."'al. 20. 2.1.!l.1" •• CHO-JG 1.0.00 2'OO'W'••••' •• PD•••'
1" GHI H.' S"'" f ••••••• " ll.us •.n" •• CJM65G I'UD .:IINlItdw.d.h
HGHI 10+. SMAh."." '" 2r.61u.38" •• OM·lo·5G 115.110 .5111''''''''DI'I10II
HGHr lU!,1 8MAh"lIl. '" ldl!lI.18" •• tlM·:rO·!lG 19UO ~. ti "",.,"'I'DII
2-I6HI 30 ~ I SM.'h ••••t. 50 2 •. &1S •. 3." •• UM·3D·iG IIS,OO 11 •••• ,ItIl""'

1.6·51 GHI 1i~.S SMAhm.1t " I .••. Ii1SI.311·· •• O"·fi.3.9G no.oo StrH ••• .-tl
2.6UGHl 10t.S '''A fi"...! '" 1.••. 62!11.31·· •• C1M·l0·3JG 110.00 St'.'lfWtDnJIIIIC, ••n
1.6-5.2 GHl 2O! 1 &MA""",,, •• l"dU_ •• 0,.·2003.IG llU.DO lu..,.ttl
l.U.2GHI ", .. PlAf •••••• IO 1.41.&1S• .3I" •• tlM·30·3JG ,..•. r,oW,... •.•• _,
U·!lJGHI 6!.J!! li ".mlll, ••• 'It.b'" •• CH·J.'G 1.0.00 SulCltll••••• d
2.6S1 liHI 10;+:1 111h""" '00 1.1.50.1" •• "10·3.IG 140.00 !iu1.lI''''fIllh''''"hlV
U·!j.2 liHI 20 ~ I Nhmal, 20" 1_1.5.'-- •• tHDUG 14U,00 1.:1:1 VSWh
2,5&.lü", Jl! ~_, N ••••lIl, '00 111.&.1" " tz 30 lJG 140.00 .l ••••••••,••"I••"
3.I-4.2GH' li.· .~ lioMA f ••••• I. OU 1.4'.1i2!1I.n'· .. O'M-i·J.BSli 120,UO .,lIt ••••"I"
3,1".2 GHI 10:'::.!! SMA"'mll. '" 1.41.tin •.31·' •• C]1lI·10J.!5' 120.00 20 dá GOIU1"1'I"

3.1..•.2 GHI lO:!1 SMAh>Ylli. '" Udi251.U" •• C2M203.95 120.00 2G1._rvhl

3.1"16Hl 30'" SMAh",.lf '" 1.4•.625.,311" •• t1MJOJ.t5 110.00 1J51 V$Wfi
•.• GMI 6~.5 PIA •.••••••. •• 1.· •. 625.J' .. •• C2IH.fiG '20" '., .•••••• !

4" GHr 10!.5 SUA f--,. •• 1.4.,i2!io~.U" .. C1M·l0·66 12'0.00 OC•••••• nli
4" GHl 20" $MA •• ""I, '" 1.4-.&15•.• " •• C1.·10·&G 120.00 I •••• lfltli •••lf

•.• Glll 10'" SM"hlnfl. '" 1.••. &151.3B'· •• C2M,JO-&G 120.00 ~.nd'I, •• ,"rillI""

4-1 6Hz 1.:!:..7S Hfem.', lU' 21lI.S.I- " CHi-iG 140.00 .15 dI i"""llIn Icm
•.• GHf 10·1 Hf..,..lf '00 2.1.5~1" " C2·IQ·6G '.0.00 """"I'u",,
4" GHI 20' , N f ••••••' "'" 211.5.1" " CJ.10·6G 140.no ••••• MIH-50400, D. III
4"G!t1 J#:!' flF""". ••• 2.'.!!lII~ •• Q·30-lG 14D.OlI 2DOw'"" •• ,....
.·12 .• GH' 101..5 SM••.~. " 1.4-.5151.311" •• OM·l00IG nuo •......•."''''.•.

.12'.46'" 1O~1 •.•."-tI, •• ' .••. U5.JI- •• (3111·10·" lID.OO ,J •• ....,. •• I••

"IUGM' 3O.:!:.1 SMAF_II IO l. .••. I1S.,JI·· •• CJM·30"G ZIO.oo U5:1VSWR
"IOGH, 11·,5 IMIi r-... •• I_.!t ••••. •• C1M·'D-J.lG 128.00 ...-•..•
J·1UOMI • .:!:..• IMA f •••• •• 1.·•.1:15.31" •• M ••• , 11. F"'tII ••
J,IU6N~ IO.!.!. IM••.~. •• 1.••. 1210•. 31 .. •• C2U'·lC).lOG 110.00 ,.,,-..r,
Hl.·GH' 1011 IMA F••••••• IO 1.••.C" •.JI·· •• C2MT.JO.tOG 110.00 ....., ••Il.(·II400
J.11.' QNI 3D!1 SIlA f.-te " 1.4I,I1b.3l·' •• (2"1-3 I 1IO , I
}·IIGHI ID!..5 •..'- IO II•••.•~ •• tlM-l'·12G 111.00 .•.. ..-
1-I.6Hl 20.~1 •....- •• 11I.!I•.• •· •• DM·ro-llG 111M "'0_"••••••
'·1' G!tt ~, IM'_ •• 11••1.4" •• eJIUO·IlG J10. iDw •••• ,.....
12·1I6Hl 6t.~ SIIAF •••••• •• 1.'II.lli.JI" •• cun-l-l5G 11000 KU •••••••••

11-11'"' IU ..5 SIIIIAf •••• IO u •.m •.•" •• 0 •• 1-10.15(; IIDOO •.••• IRMnr- •••
11·111ii"f ..., •..'- 10 1••.• naJl •. •• ClMT-20·15G 110,00 IU:IVSWfl
12·1'&", "'+, •..•...... iO 1A• .I2k.3I~ •• ClMHo-1SG 110_00 ...•......•

• Bi and dual directionel coupien available 00 IP8ci.1 ordflf.
• Oimensionl are tor cese lize. eJ(cluding connectors. fl'tlS Of mounting "tates.
• For complete specifications and teehnical data on the above items, reQuest catalogs M·127. M-130

and M78·1. 110m MERRIMAC.

WMe-rrimac
now Ihere is ont' ... ;'1 signol processing

INDU8TRIES. INCORPORATED
41 FAIRFIELD Pl.. W CALDWfl L. N.J. 07006·201 575·1300· TWX 710·734-4314
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ATENUADORES

MERRIMAC CONTlNUOUSlV VARIABlE A1TENUATORS
DCTo18GHz

o

o

".. --'- • ""'-1"'"..... <--•..•.•."'li •.... ....•...-,
•..•.

••••• 1I •-...I•••"~.•.... ....•...-
Dt·looM".

..",.1<••• 'NCF __1.h1.:lII''''''IAfI·1 l '!IDO"fLA1" 1ft*1

De-IOOIIIH.

'·'0,.1Ii•••• /DIIlINCF_ ••11 .•.• ",,. U••• ,.,lClfll.o.l

D(;.lOCl"-HI

• 10.,04.•....- I"l.;.--'I.Qll..1hIAfi" -...•• 00""1"_'_'
oelOU _H'

"lOte "'o•••....iMAh""'-1.'hl.JhUi' -AMM~10lo.OU"1I••lll ••••n_r
DC-4CKIMH,

',1011028••k_ "'11"'I"""",n•..n•.&"AflSllHOG 1l1l1"'I1_nll~
OC"'OOIIH,

,,10 II UO••,,- IMA •••••••1.h.l0r.84'•AIIIMI '!l.DO._'"''",0'''
HIlUMHr

.DtoO·JO•••••" •• ISVlHe ••••••1.4Ilu,.I.1'· ,ARE-!"&.110--
U-IUIIIH'

'·10.03,,,,"I 11III"ChlllM""21al.4"·•AUJ.lQ 10!l.DO".i...n.olllou

ZU·M.!. ••• ,

.....D3l••'too3_ INCh..,1.•• 2.31.1 .•••••AEU·3D 10UKl••ylJndlf.o6e • ...,..

1l .• -34.sM",

g·lS,."- IIIIC F-•••••••"'.1.3111.4,",AB-213D IOS,1M)F-I••• II••••• "O••

lH·J4_!..HI

•••,.1<_ SMAJ._""'.I •. l0 •.• t~•A8M·21·JO120.00..u.blelo,
" .•..., •...,.... .) ...IHCF- __·Ud.JI;JrI.q"•AE-2'-iQ ID!t.DOfAtl.Il ••.•uthOfl

"".HI
g·2!.,. IHef __UIIl.III.'",AU'·&O ID5.00lho lotl

".11I",
D-U.•1<_ "'AI. •••••l.ILl'O •..••..•A8M-21-10 120.001"''''''4th1

W .•.••.•• H'

O'U,.1<•••..,'-I.'d_Jh14'",011'·2'-'; 1;..00Oc~"'''''I •.•.••••b'-
lU·I,t.H,

•••,.•..•. • NCf •••••UdJ1.l .••..,AI2J.1IO 'O'.DOü•••• VSWfl

2OO••ooIllH,

.2DI. eNe -"..,.-AI·' , ..." ,...,."
U.•"••,

-1II,D'OW•..•..•..1W","·.'flJ:h111.I'·•AU.• !.AM••nuo1OW",_~'

:t 0.3-10"'

....'OW.,..."SMAh •••Ub2.lhl"•AU·&SAMX"...telib ••__ •.•••••••

OU "H,
10.0'OW"'- "."UI,'1.2"'1.12.1",AU-HASIII U!lOOhn"_IIt"'~"'"

it 0.3. UM,

1.'0'OW•.... $11I11.hMolo'.2&1.2.11.1",AU.(j~AS)( nuo"'fltf"_~IIIW

U-IGH,

..",....,....•...",.IIM/f' .••• ,11_1--AU·IOAMIII11..00nWI".~
Di-I"M,

..""w1<_ ' •••• 1111I/''.I4al1&d··-AU·IO.-sfil RUO.",,",..,:11..-
U .• G",

to.',OW•.••• /0.11ly"' ••·.1f•. ia21hUl'·11AU4UN •••••'-" "' •••• 1âIt

• 1.•.•0"'
"I''ow"_/lhtISMAfI"",o•. 1I2.11.I .•S··11AU4liAX )OUIOc.lltlfll_.nilllblo

U-IGHI

....,OW•.... lYt11N·M/Ft.5.2.1l.1~1AU4SA$N 26!"JOOHfNII•••••• li"'.nw

, v_s..• GHI

"'",..•.... SMA'nn."t.h2.U.I"1AU",5A!ill 27!J_OOIOWM,_._'
U-8GH,

".....lIIe,_.,hooN·MJf•. 612.11_'"•AU·OA"'"" 21!l.OOC.hbr." •••••••••I..,I.

, 0.5-86.11

to !fiO,..M,cro"'''''$MA hmalo 14.h1.12.'",AIJ",UMX 28~.OOiJ ••",totlr. I
8.5·12 GHl

t•• O•.."- :IM.•.h"""2.1S11ld"IDAUM·1SA lIiS.1JOMtniou••.•modtl

I U·11GMI

...•••1<_ SMAflfftllt2.1S.ld"IDAUMP·lSA "§.IJO1'Mol"'IItIMII_fe

U·I2GHI

....•••... IM'f __1.15Ih.5··-AUMP-25AK)(,....•••• "'DtHWt •••

I U.120~h

,.40,..ç..,..,DttISMA"-.to2.1&'1 •..5"-AUMP-1SATX200.11I•.•....• ""'''''' •..
1.&",

....••1<_ SU ••••.•••••1.1,.1&.5"IDAUM-1SA 140.00••••••••.••••••• 11

I 1-41&HI

.."••1<_ IM"f",*,US., •.i"IDAUM'·ISA 150.00..--...•..
~ ,.a GHI

....,..•..••••.......I.1hh.S"-AUMP·IUO 1SUO••••• mottf'II •••

I 1.aSH,

....••c..illlhISMAfllftll.1.1SaI.S·-AUMp·"AlX115.00,. ••••"' •••• Ilbl •

''''H,
,...•••..•-T,,.N-M/f1.602_1hU4N"AU·nAflI ..•...t.l~,"n •••iIItIt.

I '''UH'

......•1t•••• /OIII.••......U&2.lhU4~11AUliAX 21UO••.....•...-
2.• UM,

,...••Mie,...."T..,. •.•• 'F1."2U.'·'•AU·I••••MH 115.00r..t ••• ,*~
f 14lSHI

....••1IIic,..."••••h••••••Lld.U.I·'•AU·ISAMX 1IUlO•W"'.,......
7•• r;Hl

1.11.••-T,"."/fU.U2.1N1AU·IU,SH IIS.OO••• tTeMlotiftt,N'It
'.fSH,

.. "••-lYJIIH·MIf'112.12.1"1AUP·"ASff IS.--...
1"5Hl

......•-.••......1.'d.U,'"1AU·15ASX "....•••••. fIM uMtihty

I"'"'
......-...'-Ur.l.U.IN,ltUP'·lt •••• X 11'.ao.•.......•.•..

2"&",

••••••..•T",JiI .• ,r1.M2.lh'"•AUP·liAAN ,••....--
I"GHl

......•..•1M'''''''Ud.U""•AUP·'tAItX .••....--
1"&N.

.. "••-.•.."" JiIM/'lW.1h'"•.wp.1lATlil •••....--
2"""'

"li••c...r.. Di"...-IW.lbl"•AUP·ISATX21D.DIl---
l·tlaH,

•••..--T.,.. •.• lIJf1.l.:r.U"",AU·2IAIllIf ,••....~ ..•.••
• ,· ••• Mr

....••-...'-U&2.1h'"•AU·2SANX •••••4W ••• .....-

""8",
...••-TY ••••••• /f'.b2.lhl~1AU·lIASN IIUO••••••n.~,

I NISH,
•••••-,......•.••"2.I&2.lhl"1AU'Z'ASN ,..--

l l'lIIH,
••••••-"'-·2.1&2.120.1",AU·"AP: ,••.........•.......••....

I 1·••• H'
•••..•---Ud,U.l",AUP-HASl( ,....--

.,-,8 GHz model. conlinued on _ 2.
• Dimensions are for case lize. excludinv çonnectors, pios. mounting plate, and drift mecnaniams •
• For complete lpecilications end lechnical dota on lhe ebove item •• reque.tcotologs M-127. M-130.

end M78·1Irom MERRIMAC.

NOTE: Thl!' foltowing varinble ettenulll0rS are 8i1h ••, mllnuallv vart8ble or CUlrent or voltava con,rolled
end .re desil1nBted in the ·~VPE OF CRiVe" coiumn .

• ALL MOOELS, 500HMS

---

-
-------

---

-

---

-

-

2

3

4

~Merrimac
now Ihen is one ... in signol processing

INDUSTRIES. INCORPORATED
41 FAlRFIELDPL.. W. CALDWElL.N.J. 07006· 201 575-1300· TWX710·734·4314
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CIRCULADOR DE 4 PORTAS

~'" TELEDYNE MICROWAVE
1290 Terra BellaAvenue. Muunlain View. CA 94043

415-968-2211 FAX 415-966-1521 lWX910-379-603Q

Dlmenlíonl

e E SMA lHe N
0.375 0.750 O.7~O

L =:I V.rie. Irom .170 to ,6".0 dependlng on
hequenc:y rano •• nd power diSllpaUon..
(For ISOIator appllc:tllons onl)')

Faur Part Type
Teledyne Mlerowave 10uI parI

eíreulalors and Isolalors are realized
by opllmally inlegrallng Iwo eireu·
lalor ,unehons in a single paekage.
These deviees are eompehhvely
príeed and ean be lurnlshed wilh
lull MIL·Spee perlormanee

Multiple Junction Designs
Multíple junetron uOlIs wilh 5.6
or more pariS are ava"'lb!p. '" ali 01
lhe bands shown In lhe parI number
lables 00 Page 33. Conlaellhe
laelory ar our represenlatlves 10'
speellleallons and speelal
eonllgurallons

I FIgure 81

General Specificatians
Connectors:

310m. SMA lemale slandard
Other types ineluding N. TNC. SMA
male. /lghl angle. bulkhead. and
1.7 10m minialure are readily avall·
able. except where prohibited by
eonnaelor Ilanga dimensions and
unillhiekness

Power Handllng:

Clleulator: 1 Kw peak. 50 walts
average. lsolalors; 2 walls average
reverse power wilh slandard termi·
nalions. Higher power models are
available on speeial arder.

Shlelding:
80lh magnelie and EMI,shielding

are available when speeitied.

Environment:

Shock and vibratlOn per MIL-E-5400
elass lI. 100% humidily reQuira
menls can be mel on speeial arder.

32

L~j-=~:-----1
J

Termlnalions:

Inlernallermlnalíons ean be instal·
led on any one or more 01 lhe pans.

Temperalura:

With only a lew exceplions. the
slandard unils Iisled in the specllica~--
tion labias will operale over lypical
MIL-Spec temperature ranges 01
- 54°C 10 + 85°C. In many cases
perlormance can be mainlained up
to + 125°C. Consulllaclory regarding
any perlormance degradation ovar
lhe lull Mil-Spec lemperature range.

InserUon Loss:

Insertion Ioss is specllied on a
"per-pass" baSIS Ihrough lhe ferrite
;unclion. The lables show lhe Ioss
01 a tour-parl (2 ,unction) isola lar.
For circulalor/isolator comblnations
the Ioss is a lunclion 01 how many
passes lhe signal makes lhrough ~he __ o --

ferrite junclion. For furlher inlorma
lion. see lhe discussion 01 four-port
circulalor/isolator paramelers on
Page 29.



219

CIRCULADOR DE 4 PORTAS

l\!1li.>lI/(~H. }~-'(~"I;H-'j·~ll<!.lJs

Four Port Circu/ators and /solators\0' /- ,.\01 / \c;,,~v &)/
t,,,,f<V

/

///
r·Slt''''.~lé\ 11": CII'·,1I1> <oci - - ·oo\~

10" \ó&)~.•",!--/

/

"oó~/ ~o~,:../- fteo.\' \~o'~// \.o\~./··~I.~I) li·./"

Slandard Oclave Band Four Porl Oeslgns

T{)564T3

C·0564T30<;-: '-0--3516135 ,148 O5.60 1120130
T·1S64T.1A

C·'560·IA10 - i-u--35'21351230215550058
T·1564T·3

C·I564T·313 :2i;--35121351-'80238410090
T·1564T 5

C·IS64T·519-::3-6--35101 35 1100190360 010
T2564T·9

C·2564T·9"2ó ~'4U--351213511001.63326015
T·2560·6

C2S64T·62"4"-"'-4--1--35, O1 35.1901.40264010
T·2564T5

C·2560·526 ·-5-2--3510, 35 150125250 062
T3564T2

C·3560·2"Jõ 6-0--3512135140110220 050
T-35641.'

C·3564T·l37"-.:(j-5--35101 3~ I00110220 050
T·4S64 r ·IA

C·4SG41.IA~u 0-0--3508135140106 200 076
1-45641·5

C-4S641·5.-s: -9-0--3510135130TiJi"9oõT6
T5Sfi4T·,

C·5560.15Q-::iõ-o--35101.35 ,30I ,O190 065
T5S64T·2

C·5S64T·252-:íÕ-4--351.01.35 ,301.06200016
1·65641·1

C 65641 165-:~3,101 35 1200.18'126 050
1·1564T3

C·1S64T·3"T5-~35141.35 ,2.00.161.26060
T8S64T-IO

C·8564T·l08Q-::1-6-0--35111.35 ,200151.26 0"0
T·95641·1

C9564T·19"õ'~8-0--35, 41.35 I20013126 052
- -

T·lOSf)d.TlC,IOSl\4T·l1nfJ--=-?n-o--,,,, ,t 1" I200681 o:> rr~fi

Slandard OClave·Plus Four Porl Oesigns
T 1584[·5

C·IS84T 510 - 263014ISO i320276 510135
TIS84T·4

C·I S84-T-"---1 7 - 4 2321 41501'50110326 016
T2S14r.]

C 2S14T·320-4532121401150I 10312110
12SHT·4

C2S74T .•26 - 5.53512140145, 25250 010
T2584T·I

C2S8-1I·\2(;---':-6-'--3014, 50 13:'125250 062
T·35'4l·'

C·35741·131 • 8232"140 I3U106200o li,
1·4$74J -i

C4Sl41-144 -lOU32"1 4U ]3U1 13190 o lt·
1-5574-1-·'---

C 5514T·I59 ·13-0--341 ~135125081126080
T.7S74T-3

C7$74T 376 -te 234"I JS 1200.16'.26062
T rc.;~"l "

r"7<;,I:l,11,', c.tn ,-. ',.., iC1'<11".lf]n '""r,nr,;>

Slandard Narrow Band Four Porl Oesigns
T·OS04H

COS04T.•042· 04540081 :'5.150100200 062
T-050415

COS04T·5049- 05'4010125140100200 062
T'OS04T-6

COS04T6050---.:-õ5-3--4008125140100200 062
T·OS04T.'

C·OS04T·'088- 09:'4010125.130018'48 o SO
T{)S04T-1

C<lS04T.l090- 0930608115130078148050
T·0524T·2

C{)S24T·2090- 1.146081 15 ,90156264016
T{)S24T·I

C·OS24T.l095- I 2250010125150120200 015
T-151412

C·1St4T·212 - , .•35'o1351901.41280 080
T·1524T·3

C·1S24T·31.2 - 16400812515.01.252.SO 010
T·IS1H6

C·1S'41·6'd _ 1 140081.251-50'.25250 063
T·1544T1

C·IS44T·'14 - 2335'2135 ,'802.38.••.1••0.90
T·ISIHI

C·'S.Hl1 5, ~ '836081.25 ,5.0, 25250 063
T·IS'H 3

C·'SIH·316 - 1800081251501252 SO 063
T'1514T~

C IS1H·01 1 - 2 O4008125150125250 063
T·1S14T·5

C·1S14T·51.9 - 2340081.2515.01.25250 015
T·2S24T·4

C·252H·42 I - 2540101.25 I501052.00 058
T·2S04T·IA

C2SQ4T·IA2.2 - 234008135 ,501.052.00 058
T·2S0413

C·2S04r 323 - 255006110150105200 058
T·2S141-2

C·2S14T·2235- 283510135190100284010
T2S241·1

C·2524'.'2S ·3300101.25 I501252.0 056
T·2S34T

C253H26 • 3840101.25 ,5.01252.50 062
! T·2554[·1C·2S54T·l26 - 4640101.251501.25250 062

T·252.T·2
C2S24T·228 - 1.,0010125 ,501.25250 062

T·3S54T·l
C·3S54T·l~-O--3514140190•• O300 064

T·3SIH·1
C 3514!·131 - 4260061.101100169286100

T3514T·2
C 3StH 231 - 425005110120015150050

HS24r·6
C·4S2H603 - 5540101.25.1.0095110 050

T·4S30T·l
C·4534T-1•• 4 - 6.535101.35120075ISO050

T·5S.,4T·'
C 5554l·158 -10635081,30 1400.93200 062

T5S04r ,
C·5S041159 • 6451)061.10 I2.00.15I.SO 050

T·7544T·2
C 15-1JT210 -11 OW06'10125085160 060

T 8S44T-.

C b.<)44r-.80 -1244006135 I30018126010
T·95041·1

CV..i04r·l96 -10'4008125 ,30011 1..,6 oea
T·125"4'·'

c 1~~1.t1 1~-'J--:Jr,1211'j 120068 IO~

T ln~ 'tT 1

r: f','." ~T 111111.1,' 'tfl 7'1'''·'12QO,,"tI t.? (1 r,

·Comb'ftlld to•• lor t ••O juftChOM. L.u lor "9nal. pa,slnl IhtOUVh OIMluncltOtl onl, ••,Ube .,..·".111 •.••ulu. 'hown.
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• Broadband coverage
• Low VSWR

• High power capabillty

• tO.3° IGHz accuracy with
digital readout

FEATURES:

Mod~l.
3752
37S3B

Na/da Modrls 3752 and .'I753B Digiral Prrfi,ion Coa.ial
Phasr Shiflers are drsigned 10 providr vari"hle r>h•• r ,hih
for lhe IreQuency range' of I 10 5 GH~ and 3.5 10 12.4
GH~ rrspectively. MlOimum phase ,hitl change of 1800
oceur, ai lhe lowr,1 IreQuency of each uoiL BOlh modrl,
arr u~ble below Iheir ,pecilied mioimum POiOI', bUI wilh
less lhan 1800 phase shifl.

Smoolh, backlash·frre IUning over lhe JrrQueocy range 01

each unil is provided by a precision mechanical movemenl.

The phase shilt, in degrers r>er gigahertz, is indicaled
direcII\, on lhe digital counler on thr Ironl panel of each
uniL

Construction is a comr>ensaled constanHmpedance variablr
trombone line slrelcher, in a ruggrdized alumioum housing.
Air dielectric lioe coostruclioo makes possible the high'
power-handling Cdpabilily. up 10200 walts average power,
01 these digilal coaxial phasr shillers.
Connectors are ty"e N stainle" sleelthal male withoul
interference wilh Type N fittings, complying wilh MIL-c·39012
Other eonneetors are available on speeial order.

20U 2005 5
--...----~Type N IType N

4.5 I
3.3

2
1.5

Model

Frequency Ruge (GHz)

VSWR Imax)------
In~rtion lO$S (max) IdB)

Accurlcy (O/GHz)-------
Monimum Phl~ Shilt

Powe.:

Ave,"ge IWltts)
Pelk (kW)

Connlcton: (Iomllo)-------
Weight: Pounds
Imax) Kilog'"ms

3752

1-&

1.25

0.5

tO.3

lãiío;t, GHz -

3753B

3.&-12.4----
1.35 (3.5- IOGHz)
1.4 1l0-12.4GHz)

0.7---------
tO.3

- -- -------
1800 "' 3.5 GHz

narda
112

PRECISION MICROWAVE ANO RF TEST EOUIPMENT

THE NAROA MICROWAve CORPORATION. Ploinviow, Now YDrIo 11803

••
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DETETOR
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IC.CI. Germanium Back Diodes are designed lar
microwave video detectar and mlxer

appllcation Ihru Ku band

e Low Video Resistance

o Excellent Lineartty
• Low 1/1 Noise

o Low RI Impedance
o High Sensilivlty
• Temp. Stability

Operating Temperature:
-65° to t100°C

FEATURES:

~ I CU::;TOM COMPONENTS, 1J'C.

fJl<--~.- -
"~ I Box334,I,'I'illlon,NewJersey08833

- (201) 236·1'128' Telex 132·445

• V mea'"red aI 500 I' A I••• V mea,"red aI 3 mA I,

IpV••Vf ••RsCT

ParI

JJAmVmVohmspF

Number
Range(Typ)(Typ)(Typ)IMaxl

100BO

50·150540110B0.7---- 715080 50·150540100 1.0

70060

15075055011070.7
25060

150·25055010061.0

300BO

25035055011070.7
35060

25035055010061.0I

!
I

40060
350·50056010060.7

450BO
350500560BO51.0

GERMANIUM BACK DIODES

.~

5 TYPICAL VALUES
F IQureV.df"O

DIODC
TFSlTSS'

of MernRf"\isl.nr:e TANGENTIAL SENSITIVITYlYP[
FRf;QlJENCY Y/~R·fl

'Gtil

511 dbm300400 P o 25V'4k16 INFI'" watts.J0080
4GH ••506 dbm1>0400 TSS ----

8GHz
---Si':dbm"400 M

I6GHz
h.1 dbm40400

'}G"il
'59 dbm7 JU170where k~ 1.38 x 1023 ,oule' {OK

15080

4GHz-57 dbmI.,170 T""'temperalur(> in °KSGH: -·51 dbm100"0
I6GH.l

-46 dbmSS1'0 B= bandwidth 01 detector·amplifier combmation in HZlGH.l
--5S dbm110'0

20080

4GHz
-·S. dbm100'0 NF e noise I'gure 01 lhe amplil'er (expressed as a rallol

8GH ••

- ~ I dbrn100.v
M = figure of meril 01 ,he dlode16GHl

-45 dbm.,.0

'2MH, Bandwidlh

10

20'

••
2oo8D

.I 10.0 100



APENDICE A.3

A3.1. FREQütNCIA DO OSCILADOR DE MICROONDAS

A Figura A3.1 mostra a variação da freqtiência do

oscilador em funç~o do número de voltas do seu eixo de sintonia.

Embora o oscilador funcione até 2 GHz (ver Apêndice A2) somente

foram registradas freqüências até 1850 MHz por limitaç~o de faixa

do equipamento de medida disponivel.

No eixo de sintonia do oscilador foi acoplada uma

escala indicando o número de voltas.

FREQ.
(MHz)

f800

1600

1400
I

120J

fOOO
10 20 40 50

N2 DE VOLTAS

Fig. A3.1. Freqüência do oscilador de microondas.



A3.2. CALIBRAÇ~ DO ATENUADOR 1

A Figura A3.2 mostra curva de calibração do

atenuador 1 (ver figura 4.1) que ajusta o nivel do sinal de

microondas aplicado à cavidade. A potência indicada na figura é

aquela obtida na extremidade do cabo coaxial que vai ligada à

cavidade ressonante. Também no eixo deste atenuador foi~ acoplada

uma escala indicando o número de voltas.

POTENCIAr--------(mwl I
I
I

100r
i

50

20

tO

20 40 60 80 100
N2 DE VOLTAS

Fig. A3.2. Curva de resposta do atenuador 1.
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A3.3. LINEARIDADE DO DETETOR

A Figura A3.3 mostra a curva de potência em função

da corrente no diodo detetor. Os valores de corrente indicados na

referida figura são aqueles obtidos do medidor "CORRENTE NO

DETETOR" (ver Figura 4.1).

Da Figura A3.3 observa-se que o detetor deverá

operar com corrente superior a 10 /-IA para garantir linearidade de

resposta.

POTÊNCIA

DETETOR ~I' -------------------

(mw)
I
I

0,6~
I
i

0,5~
i

I

0,4

0,3

0,2

O,,

10 20 30 40 50
CORRENTE NO DETETOR (JJA)

Fig. A3.3 L~nearidade do detetor.
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~ importante salientar que não se deve fazer

correspondência entre os valores de corrente no detetor com

potência efetivamente aplicada na cavidade, pois a corrente no

detetor sofre também influência do sinal de polarização vindo do

"braço" de referência, que dependendo da diferénça de fase entre

os dois sinais, a corrente terá seu valor alterado. A corrente no

detetor deve ser tomada apenas como referência para garantir

funcionamento na região linear.

SERViÇODE BIBLIUIECA E INFORMAÇAQ - IFase.1rtS/CAI
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APENDICE A.4

RELACÃO DE COMPONENTES

A.4.1 - PRt AMPLIFICADOR

RESISTORES (v~lo~es em OHMs)

R -3,9k R~o '
R-10k1

H.

R

- 680 R-330
2

~3

R ,

R-6,8k RR-27k3
~6 ~"'~5

R
4'

R
- 4,7k R-68k

2
~8

R

-33 R-47
6

H)

R

-10 R-47k
7

20

R

-1,5k R-2,7k
8

21

R
p'

R
12 '

R
~7'

-1k
Pl

-4,7k(Trimpot)

Todos

resistores são de1/8W,51.

Cf)PACITORES

c - 100pF C ,C - 47 pF 25 v elet.~
8{>

C - 470 pF 25 V elet.

C - 39pF2
"

C - 1,0 ~F 25 v elet.

C ,C ,C-.1 ~Fli
57~~

C ,

C -10~F25velet. C- 1nF6
12 ~o



SEMICONDUTORES

227

DIVERSOS

T , T- BC559 L- micro choquelpHt 2 t
T

-BC548 L ,L- indutor de5mH3 23
com núc 1eode

T ~'T6'
T- 2N3906 ferrite7

T
5'

T-2N3904
8

D ,

D-IN4148t
2

D

.-
Zener 6,2v

3

A.4.2. CONTROLE AUTOMÁTICO DEFREQ~CIA.-

RESISTORES (valores em OHMs)

R - 22t
R - 120 k2

R -3,3k
8

R
~'

R-1,5k82
R

5'-
R-2,7k37

R
6'

R
u>'

R
22'

R-3,9k26
R

7'
R- 27k

3t

R
t5'

R
t6'

R-lk
38

R - 6,8 k
t8

R

- 560 k23
R

- 82 k
2.
R

- 330 k
25

100 k

R - 47 k35

R - 820 k8 R86 750

R , R , R , R . - 10 k~ 33 3~ .2

R R R R R R -47k&0' 2&' 2~' 30' 8.'.9 '

R - 470 k
&2

R - 270Ut

R - 680t.

R - 2,2 k.0
R - 390.t
Todos os resistores
s~o de 1/8 W. 5%



P , P - 4,7 k (Trimpot)t 2

228

p , P - 1 k (Trimpot)5 7

P
3 2,2 k (Trimpot) P

ó 10 k (Trimpot)

P - 1 k (Trimpot)4

SEMICONDUTORES

T , T1 2
BC549 T - BC327

7

T , T - BF245
3 !i

T , T - BC5484. 6

CAPACITaRES

C , C-470pFt
2

C
3'
C

~'
C

tO'
C

t5 '
C

te'
C

20 '
C

21'
C

23'
C

24
C

-5,6nF
4

C
5'

C -22nF6
C

7'
C -10 nF

u>
C

8'
C -22J..lFt?

C
tt'

C -1J..lFx25V elet.
22

CI-l - LM565

CI-2 - LM324

-l,uF

C C C Ct2 ' t9 ' t4.' t6

DIVERSOS

680 pF

L ~ indutor 6,8 J..lHcom núcleo de ferrite ajustAvelt

L - choque 3,5 H2

CH - chave comum unipolarAFC

Medidor CAF - Miliamperimetro lmA



APÊNDICE A5

PROCEDIMENTO PARA UTILlZAÇAo DO ESPECTRÓMETRO

DE RPE EM BANDA L

I - I NSf ALAÇÁO DA CAVIDADE (RESSOADOlD.

1. Colocar a bobina de modulação.

2. Prender a cavidade na haste de sustentação.

3. Ligar a bobina de modulação ao cabo do sinal de

modulação de campo (este cabo está ligado à Unidade de

Processamento e Registro do espectrómetro convencional).

4. Prender a haste de sustentação no flange do guia de onda

da ponte de banda X. O guia de onda somente será

utilizado como suporte.

5. Posicionar o conjunto (cavidade e bobina de modulação)

no centro do imã.

6. Ligar o cabo coaxial semi-r1gido da ponte de banda L ao

conector da cavidade.

11 - PARA LIGAR O ESPECTRôMETRO DE RPE EM BANDA L.

1. Desligar o cabo de alimentação da ponte de banda X

(ligadO ao conector na parte trazeira da ponte) e ligar

ao conector correspondente na ponte de banda L.

2. Ligar o fio "terra" que fica junto com o cabo principal

ao terminal de terra da ponte de banda L (borboleta).

3. Desligar o conector J1207 da ponte de banda X (parte

traseira) e ligar no conector de salda de RPE da ponte

de banda L.



4. Liga~ a chave ge~al.

5. Ligar POWER-ON-OFF do console (Unidade de Processamento

e Regist~o).

6. Liga~ a chave principal da ponte de banda L. Obse~var

que o medido~ da CAF vai pa~a o cent~o da escala (.5mA).

7. Girar o atenuador p~incipal (POTeNCIA) para máxima

atenuação.

8. Liga~ a chave de liga-desliga do oscilador. Observar Que

inicialmente irá acender o LED ve~de (amplificador de RF

ligado) e em seguida acenderá o LED vermelho (oscilador

de microondas ligado).

9. Acionar as duas teclas para que fiquem na posição

desapertadas. Nesta condição o oscilador estará na

condição de sintonia~ devendo aparecer a curva de

resposta da cavidade na tela do osciloscópio do console.

10. Ajustar o acoplamento da cavidade para máximo sinal na

tela do osciloscópio (maior amplitude possivel da curva)

11. Acionar as duas teclas para a posição OPERAÇÃO (nesta

situação as 2 teclas estarão apertadas).

12. Ligar a chave CAF (Controle Automático de Freqüência).

13. Ajustar o potenciómetro do NIVEL DE MODULAÇÃO para que o

CAF atue.

14. Ajustar lentamente a freqUência do oscilador para que o

medidor de CAF fique exatamente no centro da escala. A

freqüência de operação pode ser estimada através da

escala e da curva de calibração do oscilador.

15. Atuar no acoplamento da cavidade para mínima corrente no

medidor de CORRENTE NO DETETOR.



16. Aumentar a potência de saida. Se a CORRENTE NO DETETOR

aumentar, repetir os itens 14, 15 e16 até o ponto em que

a corrente não aumente mais. Quando isto ocorrer,

significa que o acoplamento está correto.

17. Ajustar a potência de salda para o valor desejado

atuando no atenuador. Com auxilio-da escala do atenuador

e da curva de calibração será possível estimar a

potência aplicada à cavidade.

18. Ajustar o nlvel de MODULAÇÃO DE CAF e FREQ~NCIA do

oscilador para minimo ruldo observado na tela do

oscilosc6pio.

19. Ajustar o braço de referência atuando no "Phase Shiftertl

e se necessário no atenuador (POLARIZAÇÃO)

CORRENTE NO DETETOR fique acima de 10 ~A.

para que a

TIME

As operações seguintes são e~etuadas no console:

20. Ligar o campo magnético.

21. Escolher o SCAN RANGE.

22. Escolher o GAIN

23. Escolher a MODULATION

24. Escolher o TIME CONSTANT

25. Escolher um SCAN TIME adequado à

utilizada.

CONSTANT

••

Para que o sinal seja observado no oscilosc6pio:

a) Desligar o registrador.

b) Ligar o FIELD SWEEP

c) Ligar o FILTER



d) Para registrar o sinal, desligar o FIELD SWEEP e o

FILTER do oscilosc6pio.

I I I - PARA TROCAR A AMOSI'RA

1. Diminuir o GAIN no console.

2. Atuar no ajuste de POTtNCIA para máxima atenuação.

3.

Desligar o CAF.

4.

Desligar o oscilador de microondas.

5.

Trocar a amostra.

6.

Proceder novamente como no iten11.8.

IV - PARA DESLIGAR O ESPECTôMETRO DE RPE.

1. Diminui~ o GAIN.

2. Desliga~ a MODULATION.

3. Atenua~ a POT~NCIA de mic~oondas.

4. Desliga~ a CAF.

5. Desliga~ o oscilado~ de mic~oondas.

6. Diminui~ o valo~ do FIELD SET.

7. Desliga~ o campo magnético.

8. Desliga~ a chave POWER ON-OFF do console.

9. Desliga~ a chave ge~al.

V - OBSERVAÇÃO.

Não deixa~ o ~egist~ado~ sem a tampa ou folha de papel.
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