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Resumo
Atraves do processo de evapora9ao termica e possivel produzir filmes de KCl
e KBr altamente dopados com ions CUT.Investigamos
de Cu+

0020

-

1021 cm-3) nestes filmes policristalinos,

0

efeito de altas concentra90es

onde, associ ado com

0

efeito

fora de centro do Cu+, origina urna forte banda de absor9ao propicia para aplica~ao
6tica destes filmes como filtros passa banda na regiao do

uv. Os filmes

estudados, de

1 /-lm, foram preparados por coevapora~ao resistiva de KCl(Br), como hospedeiro,
com 1 a 10% de CuCl(Br), como dopante, sobre diferentes

substratos. Oiversas

absor9ao 6tica e transmitancia. 00 estudo da morfologia e observado urn aumento na
densidade dos graos com a concentra9ao nominal de Cu+ de ate 1021 atomos/cm3. Este

visivel. A banda de absor9ao em 266 nrn (278 nm) para KCl (KBr):Cu+ e atribuida it
transi~ao eletronica parcial mente permitida de 3dlO~3d94s e sua area integrada em

esta associado

urn dipolo eletrico devido ao deslocamento

da carga da posi9ao

substitucional. Para veriticar a existencia de urn sistema de relaxa9ao dipolar eletrica,
usamos

0

metodo de Corrente de Oespolariza9ao Termicamente

Estimulada (COTE).

As medidas de COTE mostram uma fraca e alargada banda em 49 K, com energia de
ativa~ao media de 147 meV e urn fator pre-exponencial

de 2 x 10-14 seg, para

r:',:f:S":C---_--:S:"E F...•

-'<. V-I<;::-o-o •••
'::.-S-I-S •.••.
L-IO""'-E-C-A-E-·r

INFOR:vA<;::AO

Abstract
Through the thermal evaporation procedure it is possible to obtain highly Cu +
doped KCl and KBr films. We have investigated the effect of 1020_1021 cm-3 Cu+
concentration
is detected

in these polycrystalline films, where beside the Cu off-center effect it
-j-

a strong absorption

band suitable

for UV band pass optical filter

application. The studied films are:::: } Jlm thick and are prepared from coevaporated
KCl (KBr), as host, jointly with 1 to 10% of CuC} (CuBr) nominal doping value.
Several techniques were used to obtain the optical and structural properties, such as
optical absorption and transmittance,

scanning electronic microscopy (SEM), X-ray

diffraction and ellipsometry. From the morphology study it is observed that the grain
density increases as the Cu
increasing transmittance

-j-

concentration

increase.

This behavior results in an

in the visible region too. The absorption band at 266 nm

(276 nm) for KCI (KBr):Cu+ is attributed to the Cu+ partially allowed electronic
transition

3dlo~3d94s

and its integrated

area shows a temperature

independent

oscillator strength behavior which is a property of the off-center effect. To this offcenter effect it is associated a electric dipole due to the ion charge displaced from the
substitutional position. To verify the existence of a relaxing electric dipole system, we
use the thermally stimulated depolarization

current (TSDC) method to find out for

the Cu + off-center electric dipole system. The TSDC measurements show a very weak
result for our KCl + }% CuCI samples, resulting in a mean activation energy of 147
meV with a peak position at 49 K and a pre-exponential

Arrhenius time of 2 x 10-14

sec. We compare and discuss the present results with others found in the same single
crystal materials.

CAPITULO I
Introdur;iio

As propriedades otic as [1-5] e de relaxayao dieletrica da impureza Cu+ [6,7]
tern sido observadas e muito bem caracterizadas

em monocristais

Alguns autores [1-7] tiveram como objetivo entender

0

de KCl e KBr.

comportamento

nestas matrizes hospedeiras. Neste sentido, observaram que

0

do ion Cu +

ion Cu+ ao entrar na

rede cristalina (KCl e KBr) ocupa uma posiyao deslocada em relayao ao sitio da rede,
chamada de posiyao fora de centro ou efeito fora de centro, do ion K+ ao longo da
direyao cristalografica <111> (para
que

0

quebra

0

Cu+ em KCl) [4]. Quanto ao KBr, a direyao em

ion Cu + esta deslocado nao e ainda conhecida. Esta posiyao fora de centro
a simetria

normalmente

de inversao

local, que permite

a transiyao

de 3dlO.~3d94s

proibida, seja parcialmente permitida e cuja forya do oscilador, a qual

esta relacionada a probabilidade da transiyao Mica produzindo a absoryao, independe
da temperatura [5]. 0 efeito fora de centro provoca a formayao de urn dipolo eletrico,
que e bastante
Termicamente

esclarecido
Estimulada

deslocado de 1,49

A,

atraves de medidas

em KCl, e 1,92

A,

0

ion Cu+ esta

em KBr [7]. Outros autores [8,9] tiveram
oticas de ions Cu+, em concentrayoes

1018 crn-3, em cristais

Kyropoulos-Czochralski

de Oespolarizayao

(COTE) [6-7], da qual obtem-se que

como objetivo investigar as propriedades
aproximadamente

de Corrente

de KCl

[10]. Em concentrayoes

crescidos

desta ordem

formayao de cornplexos de Cu + e uma provavel tendencia

pelo

de

rnetodo

de

foi observada

a formayao

a

de cristalitos de

CuCl.
Em vista dos resultados

registrados

em cristais de KCl:Cu + e KBr:Cu +,

procuramos neste trabalho desenvolver a produyao de filmes policristalinos de KCl e
KBr irnpurificados com CuCl e CuBr, crescidos pelo rnetodo de evaporayao termica e
analisar, nestes materiais, se
em monocristais,
importante

comportamento

fora de centro do ion Cu +, existente

apresenta-se de maneira analoga em filmes policristalinos.

interesse

policristalinos

0

em se estudar

e de minirnizar

0

Outro

KCl:Cu + e KBr:Cu -.. em forma de filmes
efeito,

nas

propriedades

oticas,

das

altas

concentrayoes de ions Cu-", buscando possiveis aplicayoes oticas destes materiais, que
ate hoje (em forma de monocristais)

servirarn somente para urn estudo basico do

defeito. Com estes objetivos, a investiga~ao do efeito fora de centro do ion Cu+ em
filmes de KCl foi feita a partir da composi~ao de KCl + 1% CuCl, com espessura de
aproximadamente
liqiiido,

3 /lm, utilizando a tecnica de CDTE, ate a temperatura de helio

e observando-se

a absor~ao

otica

da impureza

Cu + para diferentes

temperaturas da amostra.
A tecnica de CDTE, originalmente

introduzida por Bucci e Fieschi [11], e

simples e altamente sensivel, sendo apropriada

para estudar

0

comportamento

da

relaxa~ao dos defeitos dipolares e e aplicada apenas a sistemas de dipolos eletricos
com reorienta~ao termicamente

estimulada.

Atraves da absor~ao otica, obtemos

0

comportamento da posi~ao e da area sob a curva da banda de absor~ao em 266 nm em
fun~ao da temperatura. 0 comportamento obtido mostra ser proveniente do efeito fora
de centro do Cu +. Estes resultados mostram a dependencia da for~a de oscilador com
a temperatura.

As duas tecnicas experimentais

permitem

elucidar efetivamente

de KCl + 1%

existencia do defeito fora de centro do Cu + em filmes coevaporados
Cuel

e tambem,

registrar

0

comportamento

da curva

a

de CDTE

em filmes

policristalinos.
Existem poucos trabalhos de filmes policristalinos
como impureza [12-14], particularmente,

0

ion Cu + entra

filmes de CdC12:Cu+ [12], onde observa-se

uma banda do ion Cu+ em aproximadamente
transmitancia

em que

283 nm, atraves do espectro

em fun~ao do comprimento de onda. A atribui~ao de que

0

de

ion Cu + e

responsavel por esta banda esta baseada nos resultados obtidos em monocristais de
CdC12 [15]. 0 estudo desses filmes de CdCI2:Cu+ se dirige no sentido de observar as
propriedades

fotocromicas

destes materiais, variando a intensidade

irradia~ao de luz UV, que incide sobre
investigue

0

Com

0

e

0

tempo de

filme. No entanto, nenhum estudo que

efeito fora de centro nestes filmes foi realizado.
0

intuito de minimizar

0

efeito das altas concentra~oes de ions Cu+ nas

suas propriedades oticas, este trabalho mostra

0

de filmes de KCI e KBr, com aproximadamente
nominais em moles de I a 15%, para

0

comportamento

otico e microscopico

I /lm de espessura e concentra~oes

KCl, e de 1 a 8%, para

0

KBr.

o

coeficiente de abson;ao correspondente a transiyao eletronica de 3d 10~

3d94s esta em tomo de 101 cm-I para cristais de I mm de espessura e concentrayao
nominal em moles de I% de CuCI(Br). A concentrayao desta impureza, em solidos
monocristalinos crescidos pelo metodo de Kyropoulos-Czochralski [10] e limitada (~
1018 cm-3), devido ao coeficiente de segregayao, cujo valor e de 0,44 [16]. No entanto,
filmes obtidos a partir da mesma concentrayao nominal, com espessura de 1 J..lm,
produzidos por evaporayao simultanea de KCI(Br) e CuCI(Br), apresentam
coeficiente de absoryao da ordem de 104 em -I, valor este mil vezes maior que 0 obtido
em cristais. As propriedades oticas destes filmes assemelham-se as do monocristal,
quanto a origem da banda na regiao do UV. Entretanto, a formayao de aglomerados e
o limite de impurezas, existentes em monocristais, saD praticamente eliminados. Os
resultados de absoryao otica tambem revelam que, com 0 aumento da concentrayao de
ions Cu+, a posiyao da banda na regiao do UV permanece no mesmo lugar, sendo
observada uma suave diminuiyao da meia largura. Este comportamento nao e
encontrado nos monocristais.
Altos valores de impurezas de CuCI (maiores que 1%) saDpossiveis de serem
conseguidos atraves do metodo de evaporayao termica. Esta possibilidade e a
conservayao da posiyao da banda na regiao de UV, devida a impureza Cu+, com a
concentrayao de Cu+ propiciam a aplicayao destes materiais em filtros passa banda na
regiao do Uv. Ambos os aspectos sao dificilmente obtidos em monocristais de KCI e
KBr crescidos pelo metodo de Kyropoulos-Czochralski. Esta possibilidade de
introduzir altas concentrayoes de impurezas, intencionais, em fiImes, faz com que
haja urn crescente interesse em investigar novas propriedades de filmes evaporados
termicamente.

Estas propriedades inc1uem: fotocromica, no caso de CdCl2

impurificado com CuCI [11], propriedade de meio ativo para laser, atraves de
radiayao de eletrons em halogenetos alcalinos [17-10] e no caso de filmes CdS
impurificados com In [11], onde variando a concentrayao de In de 3xl018 cm-3 a
Ixl 021 cm-3 foi possivel obter estes filmes com baixa resistividade e alta
transmitancia, favorecendo a sua aplicayao como janela para celula solar. A

concentra~ao 6tima e de 3x1020cm-3, a qual mostrou baixa resistividade e urn gap de
2,6 eV.

Este trabalho tern tambem como objetivo mostrar

0

comportamento 6tico e

microsc6pico de filmes de KCI e KBr, com concentra~oes fixas de 4% de CuCI e 5%
de CuBr, crescidos em diferentes temperaturas do substrato e com espessura de
aproximadamente 1 1Jlll. Desta forma, procuramos obter a otimiza~ao da temperatura
do substrato, que nos ofere~a: alta transparencia na regiao do visivel e infravermelho,
baixa densidade de poros, e consequentemente, maior coeficiente de absor~ao da
banda na regiao do UV.
No presente trabalho construimos

0

sistema de evapora~ao, produzimos e

caracterizamos os filmes de KCI e KBr impurificados com ions Cu+. Os principais
aspectos 6ticos da impureza Cu+ em filmes de KCI e KBr, a compara~ao das
propriedades 6ticas e das propriedades de CDTE entre filmes de KCI + 1% CuCI e
cristal de KCI + 1% CuCI e a larga faixa de concentra~ao nominal molar de dopante
CuCl(Br) (1 a 15%) utilizada, foram pela primeira vez investigados.
Desde que a banda de absor~ao atribuida ao Cu+ pode ser parcialmente
"permitida por efeito fora de centro (efeito estatico) ou por intera~ao eletron-ronon
(efeito dinamico),

0

primeiro item do capitulo II tern como objetivo mostrar

0

comportamento em centro e fora de centro do ion Cu+ em diversos halogenetos
alcalinos. 0 efeito fora de centro sera a base te6rica para explicar as caracteristicas
Micas do ion Cu+ em filmes de KCI e KBr e as caracteristicas eletricas do ion Cu+ em
filmes de KCl. No segundo item vamos urn pouco mais alem dos halogenetos
alcalinos e apresentamos alguns trabalhos, nos quais observa-se a possibilidade do
ion Cu+ ocupar urna posi~ao fora de centro, ao substituir urn cation divalente (Ca2+ou
Cd2+). Com isto pretende-se oferece informa~oes, algumas muito recentes, sobre

0

efeito fora de centro do ion Cu+ em outras matrizes, abrindo espa~o para futuros
trabalhos em filmes, como proposto no capitulo VII. No capitulo II e tambem
apresentado urn modelo que diz respeito aos niveis de energia do ion Cu+ em posi~ao
fora de centro, obtido atraves da teoria de grupo [22,23].

o

capitulo III mostra

0

sistema de evapora9ao onde foram preparados

filmes de KCl e KBr impurificados

os

com ions Cu + e fornece algumas informa90es

No capitulo IV, e apresentado

0

procedimento

das tecnicas utilizadas para a

caracteriza9ao dos filmes de KCl:Cu+ e KBr:Cu+, sendo elas: microscopia eletronica

raios-X, absor9ao 6tica e CDTE. Para absor9ao 6tica e dada a expressao
possibilita

0

calculo da for9a do oscilador do ion Cu + em redes de KCl e KBr, a partir

das concentra90es

obtidas por EDX. Quanto a tecnica de CDTE e apresentado

metodo de ajuste da curva te6rica em rela9ao
No

que

capitulo

V

0

comportamento

a experimental,
da

0

utilizado neste trabalho.

impureza

Cu+ e estudado

6tica e de CDTE. Visto a importancia das caracteristicas

em

6ticas observadas nestes

fiImes, fizemos uma correla9ao entre as propriedades 6ticas e estruturais de filmes de
KCI + 4% CuCl crescidos sobre diferentes temperaturas do substrato, e atraves desta
correla9ao, determinamos a temperatura ideal, do substrato, para

0

crescimento destes

No Capitulo VI, saD mostrados e discutidos os resultados experimentais
MEV/EDX, difra9ao de raios-X e absor9ao 6tica de

de

filmes de KBr impurificados

intervalo de temperaturas de 292 a 493K
Finalmente

no Capitulo

VII saD apresentadas

as conclusoes,

----.,.f--_· 0:::

trabalhos
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CAPiTULO II
Posir;oes do ion Cu' em diversas matrizes hospedeiras

Este capitulo

apresenta

0

comportamento

do ion Cu -,- em diversas

hospedeiras e apresenta urn modelo de niveis de energia [22,23] para

11.1.- Comportamento
alcalinos.

0

matrizes

ion Cu -,-em

do ion Cu+ em balogenetos

A transic;ao eletronica de urn ,homo livre pode tomar-se permitida quando
atomo esta envolvido por uma rede cristalina. Existem diversos mecanismos

0

que

podem transformar a transic;ao proibida em permitida. Estes incluem: uma interac;ao
linear eletron-fonon,

misturando

estados de paridade

par e impar; interac;oes de

eletron-fOnon,

de diversas ordens, envolvendo

mais de urn fonon, e a posic;ao

substitucional

fora de centro, causando uma reduc;ao de simetria e destruindo

as

regras de selec;ao para as posic;oes centro simetricas. Estes mecanismos podem ser
diferenciados
temperatura

por: absorc;ao, medindo-se a dependencia da forc;a do oscilador com a
[5], e por emissao, medindo-se a dependencia do tempo de vida com a

temperatura [5,24].
Em particular, as propriedades Micas tais como: absorc;ao, excitac;ao, emissao
e tempo de vida do ion Cu + em KCI, KEr e NaCI e outros halogenetos alcalinos, tern
sido estudadas
concluiram que

extensivamente
0

[1-3,5,24-26].

Estudos

experimentais

e te6ricos

ion Cu-'- ocupa posic;ao "em centro" ou "fora de centro", tanto no

estado fundamental

[1-3,5,25,26],

como no estado excitado

halogenetos alcalinos. Neste trabalho, estudamos apenas

0

[3,24-26], em varios

comportamento

do ion Cu +

no estado fundamental.
Quando

0

ion Cu + situa-se na posic;ao regular da rede (em centro), como no

caso do Cu -,-em LiC!, NaCI, e KF a transic;ao proibida de 3d Iv --+3dY4s do ion livre e
possivel pela adic;ao das vibrac;oes da rede, misturando dinamicamente
onda de diferentes paridades. A forc;a do oscilador f
temperaturas

e da

as func;oes de

ordem de 10-3 em baixas

e tende a aumentar por urn fator de 2 a 5 em temperaturas mais altas.

Nestes sistemas, a forte dependencia

da fon;:a do oscilador com a temperatura

essencialmente do tipo: [5]
f(T)

=

J

f(O)cot

e

~J

'\ 2kg T

onde 1i e a constante de Plank (6,5822 x 10-16 eV s), v e a freqiiencia vibracional da
rede (seg-I), kBe a constante de Boltzmann (8,617 x 10-5 eV K-1) e Tea

tamperatura

~

o
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Figura 11.1 - Dependencia da for9a do oscilador com a temperatura. (a) ion Cu+ em
centro. (b) ion Cu+ fora de centro [5].

Quando
particularmente

0

ion Cu +, cujo raio iornco e 0,98

no KCI ou no KBr, durante

0

A,

entra no cristal hospedeiro,

crescimento cristalino, ele nao substitui

o sitio do K+ (raio ionico igual a 1,33 A), e sim uma posi9ao deslocada, que pode ser

e CI-

1,2,3,4,5,6 primeiros vizinhos do ion Cu+
<Ill>

0
0

!/

0
0

0

•
0

posi9ao do ion Cu+na rede de KCI e KBr
posi90es equivalentes

a dire9ao <Ill>

0
0

energta
eletrostatica

- - ...=-=1'<Ill>

Figura 11.2 - Comportamento do ion Cu+ na rede de KCl ou KBr. (a) Posi.;:ao fora
de centro do ion Cu+. (b) Posi.;:oes equivalentes

a dire.;:ao

dimensional de urn po.;:o duplo de potencial para

0

do caminho de energia minima. E

e a barreira

<111>. (c) Modelo uni-

movimento do ion Cu + ao longo

entre dois po.;:os de potenciais.

rede (interac;ao eletron-fOnon) continua existindo, mas este efeito e muito pequeno,
quando comparado ao efeito estatico (inversao de simetria). Neste caso, tipicamente
Cu'" em KCI, RbCI, KBr e NaI, a forc;a do oscilador

e da ordem de 10-2 e

A posic;ao fora de centro da impureza Cu'" em KCI ou KBr provoca uma
quebra da simetria de inversao, destruindo as regras de selec;ao para
[1-3,5]. Como urn resultado

desta distorc;ao,

0

0

caso em centro

Cu'" fica mais proximo de tres

(a), posic;oes 1,2,6), abaixando a simetria do sitio de 0h para C3v e destruindo a
simetria de inversao [1-3,5]. A figura 11.3 mostra a abertura dos niveis devido it esta
mudanc;a de simetria.

---,..:----

1

E

3

A

-========

3E

. IE

Figura 11.3 - Niveis de energia para

0

ion Cu+ na rede de KCI ou KBr. (a) ion livre.

As transic;oes eletr6nicas
normalmente

proibida para

de lAI/dlO)~IEg(d9S)

e de lAlg(dlO)~lT2gCd9S),

ion livre, ficam parcialmente

0

permitidas,

em uma

simetria C3v, produzindo uma banda de absorc;ao na regiao do UV e urn momento de
dipolo, devido ao deslocamento do ion em relac;ao ao sitio da rede (fig II.2(a)). Estas
caracteristicas

serao muito bem analisadas para filmes de KCI:Cu + e KBr:Cu + no

capitulo V e VI.
Payne [2] mostrou atraves do desenvolvimento

te6rico que a razao entre a

intensidade de transic;ao de IA1gC3dlO)~ IEgC3d94s),chamada de RE, e a intensidade
de transic;ao de lA1gC3dlO)~
deslocamento

IT2g(3d94s), chamada de RT, esta relacionada com

do ion Cu + em relac;ao ao sitio da rede. Por este desenvolvimento

te6rico chega-se que REIRT e aproximadamente
que 6,7 para

0

0

Cu+ em centro e maior

0

Cu + fora de centro. Esta razao prediz que quanto maior

do Cu + maior
espectroscopia

0,67 para

e a razao

REIRT. Atraves

de absorc;ao foi possivel

dos

resultados

determinar

esta

0

deslocamento

experimentais

razao

para

de

diversos

halogenetos alcalinos e compara-Ios com os resultados te6ricos obtidos por Payne.
Experimentalmente

esta razao e obtida integrando a area sob a curva de absorc;ao

. ·correspondente a cada transic;ao. as valores de REIRT obtidos experimentalmente

sao

graficados em func;ao do panlmetro de rede para alguns halogenetos alcalinos, como
mostrado na figura II.4.
Analisando

0

grafico da figura II.4(a) e II.4(b) podemos ver que REIRT (obtida

experimental mente) esta entre 0) e 0,5 para sistemas em que
centro (LiCl, NaCI e KF) e acima de 5 para sistemas em que

0

0

ion Cu+ esta em

ion Cu + esta fora de

centro (KCI, KBr e RbCl). Estes valores diferem urn pouco dos valores encontrados
teoricamente

por Payne, que sao 0,67, para

0

Cu+ em centro, e acima de 6,7 para

Cu + fora de centro. Para val ores intermediarios entre 0,5 e 5
entre uma posic;ao em centro e fora de centro, como e

0

0

0

ion Cu + esta oscilando

caso desta impureza em NaBr

(RFfRr = 1,5) e em LiI (Rr:/Rr = 1,2) [2]. Desta forma, atraves desta razao (REIRT)
podemos ter informac;oes sobre
alcalinos.

0

deslocamento

do ion Cu"'"em diversos halogenetos

A posi~ao em centro ou fora de centro do Cu + em alguns halogenetos alcalinos

e muitas

vezes atribuida

a mudan~a

do raio ionico do cation ou do anion [2]. Isto

(aurnento do parametro de rede) a razao RE/RT aumenta,
do deslocamento

0

que significa urn aurnento

do ion Cu+ em rela~ao ao sitio da rede. 0 Li+ (raio ionico 0,68 A)

possui urn raio ionico menor que do Cu+ (0,98 A) resultando
harmonicamente

em centro, com urna freqo.encia vibracional fora de centro de 100

cm-1 [2]. 0 Na+ (raio ionico 0,97
ionico. Assim,

em urn sistema

0

A)

e cu+ tern aproximadamente

0

mesmo raio

Cu + em NaCI tern sido achado ser urn sistema anharmonicamente

centro, com urna freqo.encia vibracional
que a posi~ao central

e mais

fora de centro

de 23 cm-1 [2], mostrando

estcivel quando comparada ao LiCl:Cu+. Finalmente,

Cu+ em KCI e RbCI (figura II.4(a)

e conhecido

em

0

por estar em posi~ao fora de centro [2-

4], estando mais deslocado (em rela~ao ao sitio da rede) no RbCI que no KCl.

Figura 11.4 - RE/RT em fun~ao do parametro de rede a. (a) Para a familia dos
cloretos. (b) Para a familia do Potassio. (c) Deslocamento do ion Cu+ [7] em fun~ao
do parametro de rede, para alguns halogenetos alcalinos.

anion (figura II.4(b) e II.4( c)), consideramos as matrizes de KF, KCI, KBr e KI. 0 ion
Cu + e conhecido por estar em centro no KF [2] e tende a se deslocar para uma posi~ao
fora de centro em KCI, KEr e KI [2,3,7]. Este deslocamento aurnenta com
do raio do anion (aumento do parametro de rede), ou seja, do KCI para

0

0

aurnento

KI, podendo

ser visto graficamente na figura II.4(c). Esta tendencia foi tambem vista atraves do
modelo

de coordenada

configuracional

[3], observando

que a curvatura

no KEr e KCI, e atraves das medidas de CDTE, obtendo
dipolo [7]. 0 modelo de coordenada configuracional
diagrama configuracional,

0

deste

valor do momenta de

mostra, atraves da curvatura do

que a intera~ao centro-rede e maior no KI:Cu + que no KEr

e KCI:Cu+, aumentando a for~a do oscilador do KCI:Cu+ para

0

KI:Cu+ [3].

A mudan~a no deslocamento do Cu + ao substituir urn cation e bem entendida,

fatores, como: as energias de polariza~ao, repulsiva e eletrostatica, a polarizabilidade
do Cu + e tambem a liga~ao covalente entre

0

Cu + e os ions halogenetos.

11.2 - ions Cu+ em posi~ao substitucional
centro de cations divalentes.
Trabalhos

anteriormente

realizados

com matrizes

de CdCl2

fora de

[15] e CaF2

[27,28] mostram atraves de medidas de absor~ao 6tica, para CdCl2 e CaF2:Cu+, e
medidas de COTE, para CaF2:Cu+, a possibilidade

do ion Cu+ ocupar uma posi~ao

detectado pela presenc;a de uma banda de absor~ao em 283 nm, para Cu~ em matriz
de CdCI2, e a presenc;a de tres bandas de absor~ao, com picos em 301, 328 e 357 nm,
para matrizes de CaF 2' atribuidas as transi~oes de 3d 10

l use

~

3d94s do ion Cu + [27]. Para

o Cu~ em CaF z foi registrado que

0

comportamento

da area integrada e da posic;ao da

banda em 301 nm (mais intensa) independem da temperatura caracterizando
fora de centro. A certeza de que e
de Ressomlncia
inexistencia

Paramagnetica

0

0

efeito

Cu+ que esta na matriz de CaF z vem de medidas

Eletronica (RPE) [28], com a qual observou-se

a

de Cu2+. 0 efeito fora de centro da origem a urn dipolo eletrico.

Recentemente

a tecnica de CDTE foi utilizada para detectar a presen<;a de relaxac;ao

dipolar eletrica em CaFz:Cu+ [28]. Atraves desta tecnica foram registradas tres bandas
de CDTE em 52, 144 e 186 K. Destas tres bandas a de 144 K e a mais intensa e tern
grandes possibilidades

de estar associada

matrizes de CdCl1 e CaF2
raio ionico e de 0,97

A,

0

para

ao efeito fora de centro do Cu+. Em

ion Cu+ substitui

0

Cd2+, e de 0,99

A,

0

ion divalente Cd1+ ou Ca2+, onde
para

0

0

Ca2+, estando ambos os raios

ionicos bem proximos ao raio ionico do Cu +. Para haver compensac;ao de cargas, urna
vacancia anionica e criada. Para simplificar, vamos comparar os raios ionicos do Cu +
e do Ca2+. Se

0

raio ionico do Cu + e do Ca2+ esmo muito proximos urn do outro, como

no caso do Cu + no lugar do Na + em NaCl, como e possivel a impureza ionica ocupar
uma posic;ao fora de centro em matrizes de CaF1? Assim, a referencia [28] mostra urn
modelo (figura II.5), no qual
ocorre possivelmente

0

efeito fora de centro do ion Cu+ em matrizes de CaF1

devido a presenc;a da vacancia anionica como vizinho mais

proximo. A formac;ao desta vacancia abre espac;o para que
direc;ao impureza vacancia, tomando

0

0

ion Cu + se desloque na

efeito de inversao de simetria mais forte,

mesmo quando substituindo urn cation divalente com raio ionico comparavel ao seu.
Na figura 11.5(a) podemos observar a existencia de dois dipolos superpostos,
urn devido ao efeito fora de centro e

0

outro devido ao defeito impureza vacancia. A

vacancia permite ao Cu + ter urn forte deslocamento em relac;ao ao sitio da rede. Isto
faz com que haja uma forte mudanc;a na banda de absorc;ao para 328 nm e tambem
urn forte deslocarnento

na posic;ao da banda

de CDTE

(144 K), usualrnente

encontradas abaixo de 280 nm e abaixo de 100 K em diversos halogenetos alcalinos

•

o

F-

vacancia

Figura 11.5 - Modelo simples das provaveis posic;oes do Cu+ em CaF2. (a) Cu+ fora
de centro e vacancia. (b) Cu+ intersticial e F intersticial na rede de CaF, [28].

A razao REIRT registrada por Payne [2] (sec;ao 11.1) nao

e valida

para

0

caso do Cu+

em CaF2. Payne utiliza, para os calculos de REIRT, a teoria do campo cristalino em
halogenetos

alcalinos. Estes calculos teriam que ser reformulados

para

0

caso do

CAPITULO III
Produriio de fUmes por evaporariio termica

Neste capitulo, descrevemos

0

sistema de evapora~ao, mencionamos

0

tipo de

material e metodo utilizados na produ~ao dos filmes de KCl:Cu+ e KBr:Cu+ e algumas
ideias gerais na forma~ao de filmes, desde a evapora~ao ate 0 seu estAgiofinal

111.1- Equipameoto utilizado oa produ~ao de filmes de
KCI (Br):Cu+
o sistema de evapora~ao, que foi construido no proprio Departamento

de Fisica

e Ciencias dos Materiais, e mostrado nas figuras 111.1,111.2e 111.3.0 equipamento
consiste de urn sistema de vacuo, uma camara de evapora~ao, urn controlador de
temperatura e urn varivolt. 0 sistema de vacuo possui uma armadilha (figuras 111.1e
III.2(a)), na qual e possivel conservar

0

Nitrogenio liquido por urn periodo de

aproximadamente 24 horas. A bomba mecanica da Edwards, modelo E2M8, possui
uma velocidade de bombeio de 3,2 lis. Com esta velocidade e possivel fazer vacuo
.,primario na camara de evapora~ao (volume igual a 40,3 1) sem desligar a bomba
difusora. A bomba difusora da Balzers, modelo DIF063I, possui uma velocidade de
bombeio de 150 lis. 0 conjunto de valvulas de vacuo (figuras III.I e III.2(b)) possibilita
o uso independente de ambos os sitemas: da camara de evapora~ao e do CDTE. A
camara de evapora~ao (tiguras III.I e III.3) permite a coloca~ao de cinco cadinhos. As
posi~oes destes foram divididas conforme

0

tipo de material a evaporar. A divisoria e 0

disco de prote~ao (figura III.3) diminuem a contamina~ao dos outros cadinhos. Quanto
aos

substratos, estes estao em contato com uma resistencia de aquecimento. Esta

resistencia esta ligada a urn controlador de temperatura, cuja leitura e feita com a ajuda
de urn termopar Cobre - Constantan. A maxima temperatura de aquecimento do
substrato e de aproximadamente 4000 C. Os substratos encontram-se a uma distancia de
10 cm do cadinho. Atraves do eixo giratorio, os substratos podem ser transferidos de

camara de evaporayao
DI = 41 em, H = 30,5 em

eontrolador
de temperatura
do substratoOC

Volume = 40.3 I

aeesso ao
sistema de
COTE
chave seletora
para eletrodos

medidor de
_-_-_-_-_-_-_-_-_-~_-_-_-_-~_a=_lt~O~v-=_ac=u=o====~:0

medidor
de baixo vacuo

~
~
_.a===::::;

valvula de
vacuo

Lt::~Y;0.==O

conjunto de vlilvulas
para vacuo

armadilha
volume de N2= 3,5 I

bomba difusora
DIF0631 - 150 Us

bomba mecanica
E2M8 - 3,2 Us

propriedades 6tica e microestruturais

nestes filmes. 0 filme de KC1:Cu+ [oi produzido

a partir das materias primas de KCl, com 99,5% de pureza, e CuCl, com 98% de pureza
eo filme de KBr:Cu+ [oi produzido a partir das materias primas de KBr, com 99,5% de

Molibidenio (Mo), os quais nao reagem com KCl, KEr, CuCl e CuBr e possuem uma
temperatura de evaporacrao acima de 1800°C, para pressoes de 10-6 torr. 0 KCl(Br) e
CuCl(Br) SaD colocados na seguinte ordem: primeiramente

0

CuCl ou CuBr e sobre

flange
Entrada de Ncliqtiido

vacuo
V=4.81

Reservatorio de
Nzliqtiido

v = 3.5\
barnes
(vista de cima)

barnes
flange

conexa!;:iio para
sensor de vacuo

conexa!;:iio para
sensor de vacuo

Figura III.2 - Maiores detalhes da evaporadora. (a) Parte intema da armadinlha. (b)
Conjunto de vlilvulas borboleta.

Os substratos, devidamente limpos com acetona tipo PA, foram colocados no suporte
de amostras (figura IlL3). A partir deste procedimento,

0

vacuo da evaporadora foi

mantido a uma pressao menor ou igual a 10-5 torr.
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111.3 -Evapora~ao termica it vacuo.

,1 - transformacrao do material

a ser depositado

em estado gasoso.

2- transferencia de .itomos ou moleculas da fonte de evaporacrao para

0

substrato.

4- rearranjo ou modifical;oes de suas ligacroes sobre a superficie.

E conhecido

0

fato que os ,homos e moleculas, que constituem os materiais em

uma certa pressao de equilibrio (chamada de pressao de vapor saturada) e estabelecida
a uma determinada

temperatura,

existindo uma forte dependencia

entre ambos [30].

a expansao do volume, que ocorre durante a transic;ao para a forma de gas. Portanto,
existe urn trabalho adicional sendo feito durante a evaporac;ao em consequencia

da

expansao do volume, ocorrendo durante a transic;ao para a forma de gas. No estado de
equilibrio, onde a pressao de vapor se iguala it pressao de vapor saturado,

0

numero de

particulas (Neq), com massa m, evaporadas em uma temperatura Teq (em equilibrio) por
unidade de tempo (seg.) e por unidade de area (cm:\ pode ser obtido da expressao III. I

Neq

=

Peq
.,., Peq
J~-_=3,513xIO---rMT-v2mnkB Teq
VMTeq

onde Peg (torr) e a pressao de vapor em equilibrio para uma temperatura

Teq (K),

tabelados para cada tipo de material [30,31], kB e a constante de Boltzmann (1,3807 x
10-16 erg K-1), m (g) e a massa de cada molecula ou atomo e M (g) e a massa molar.

termica e essencialmente

urn processo de nao equilibrio. As particulas liberadas da

fonte viajam no espac;o com suas velocidades ao longo de urna linha reta ate colidir
com urna outra particula. Para assegurar urn carninho reto da particula, entre a fonte e

ser baixa. A quantidade de particulas espalhadas (Nesp) (antes de atingir
por colisoes com particulas do gas residual, e dada por [30].

0

0

substrato),

estes valores na expressao 11.2, a razao entre

0

numero de moleculas de KCI, KBr,

CuCI ou CuBr espalhadas em relayao ao nfunero de moleculas evaporadas

esta no

intervalo de 0,02 a 0,002, significando que para cada 100 ou 1000 moleculas que saem

essencialmente

da quantidade Neq. Simultaneamente

particulas do gas residual (Ngr) atinge

0

com Nse' urn certo numero de

substrato. Assim,

0

numero total de particulas

por unidade de area (cm2) e por unidade de tempo (seg,) que colide com

onde P earn e a pressao na camara (torr), Mse+gr

e

0

substrato, e

a massa molar da substancia

evaporada mais a massa molar das moleculas do gas residual em gramas e T earn e a

problema aquecemos
A razao entre

0

substrato (em vacuo) previamente.

0

supert1cie do substrato

numero de moleculas do gas residual colidindo em 1 cm2 da
por segundo

e

0

nfunero de particulas

depositadas

evapora<;ao, em varias taxas de evaporayao (R) e definido pelo coeficiente
valores, para cada pressao e taxa de evaporayao, encontram-se

por

K, cujos

na tabela III.2 [30].

Estes

val ores

[oram

determinados

acomodalj:ao ca' seja igual a l, isto
substrato e permanecerem nele

assumindo

que

e, a probabilidade

e aproximadamente

valor

0

do coeficiente

das particulas colidirem com

de
0

1.

Peam (torr)

L (em)

10-2

0,5

10-4

51

10-5

510

10-7

5,1 x 104

10-9

5,1

X

106

Tabela 111.2: Valores do coeficiente K para vlirias pressoes na camara

Peam

e taxas

de evaporalj:ao R

R (nmJs)
Pcam (torr)

0,1

1,0

10

100

10-9

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10

1

10-1

10-2

10-3

103

102

10

1

Dos resultados
crescimento

do coeficiente

KCl:CuCl e KBRCuCl,

K, observamos

que para

0

processo

de

onde [oi utilizada uma taxa de evaporalj:ao em

tomo de 10 nm/S e urn intervalo de pressao de 10-6 a 10-5 torr,
residuais que colidem com

0

0

numero de particulas

substrato e de lOOa 10 vezes menor que

0

numero de

particulas evaporadas de KCl, KEr, CuCl ou CuBr. Desta forma, observando a tabela
III.2, a pureza e consequentemente a morfologia dos filmes podem ser influenciadas
tanto pela pressao do gas residual, como pela taxa de evapora~ao. Isto significa que
para haver forma~ao de tilmes com propriedades reprodutiveis

e necessario que estes

panlmetros sejam praticamente constantes e que 0 material utilizado para produ~ao dos

o

numero de particulas depositadas sobre

0

substrato, nao depende s6 do

numero de particulas evaporadas, mas tambem da configura~ao geometrica do sistema,
ou seja, da forma e disposi~ao do cadinho e do substrato. Para
considerada pontual e

0

0

nosso caso, a fonte e

substato e plano. A configura~ao do sistema e mostrada na

('it

cadinho (fonte pontual)

Figura IlIA - Contigura~ao do sistema cadinho e substrato para crescimento de

Nesta configura~ao, a dependencia da espessura com a distancia x, e dada pela
expressao IIIA [30], a qual pode ser vista graticamente na figura III.5, para eo=lllm e

e o =3~m ••••••••••••••••••••••

•••••

• •••

E
2,0
~

Q)

eo=1~ m

•••••••••••••••••••••••••••••••
,
-1,0

-0,5

0,0

0,5

X (em)
Figura 111.5 - Espessura dos filmes em func;aoda distaneia x, para eo= 1J..lme eo= 3

A espessura maxima

e obtida no eentro do substrato e diminui com 0 quadrado

ultrapassam 0,8 em e a distancia des e da ordem de 10 em. Com estes valores, a
variac;ao da espessura, do centro para a extremidade

do substrato,

e

de

aproximadamente 1%, ou seja, para filmes com espessura 1 J..lmem x=O, a espessura

produzidos possuem praticamente uma espessura uniforme, em toda a sua extensao,

111.4-Processo de forma~ao dos filmes

adsorver e fixar-se permanentemente

ao substrato, (b) podem adsorver e reevaporar

num tempo tar ou (c) podem sofrer colisao elastica com

0

substrato.

°

tempo no qual as

onde Odes (e V) e a energia de desson;ao da particula sobre urn dado substrato e T fs (K)
e a temperatura
Odes

da molecula, que esta entre a temperatura da fonte e a do substrato.

e tabelado na referencia [30) para alguns substratos. Para

0

nosso caso, que e KCI

ou KBr sobre diversos substratos, tais como: A1203, CaF2, Si e Si02, os valores de Qdes
nao foram encontrados tabelados. Para achar estes val ores e necessario que se mecra a
'. temperatura do cadinho e a temperatura do substrato ao incidir Momos ou moleculas de
KCI ou KBr no substrato. Isto nao foi feito em nosso trabalho.

onde Ej e a energia cinetica dos atom os incidentes sobre
temperatura da fonte de evaporacrao), Ead
entrar em equilibrio com

0

e a energia

0

substrato (determinada pela

dos atomos adsorvidos, antes de

substrato, e Es e a energia do substrato.

° valor do coeficiente caesta entre 0 e 1.

0 valor 0, significa que Ej = Ead,ou

seja, a particula bate no substrato e sai com a mesma temperatura.

° valor 1, significa

ficando com a temperatura do substrato. A energia de dessor~ao esta usualmente entre
1 a 4 eV, correspondendo a urn intervalo de temperatura de 1xl04 a 5xl04 K,

0

qual

[30]. Para os filmes aqui produzidos, Qdesnao foi medido, mas foi feito uma estimativa
de ca (III.6) para

0

KBr sobre Alz03 em duas diferentes temperaturas do substrato,

sendo elas: 329 K e 425 K. Nesta estimativa, utilizando a expressao III.6, temos que Tj
= 1073 K (temperatura em que os atomos incidem no substrato que foi determinada
pela temperatura da fonte). Este valor foi utilizado para

0

calculo de

Ca

em ambas

temperaturas do substrato (329 e 425 K). Tad= 335 K (medida no substrato no inieio da
evapora~ao atraves de urn termopar cituado muito proximo), para Ts =329 K e Tad=
435 K, para Ts = 425 K. Destes caleulos obteve-se que ca e aproximadamente 0,99,

particulas serem adsorvidas e pratieamente 1. A particula que nao tenha sido
esta energia e

a

requer para perder toda a sua energia cinetica e acomodar-se termicamente com

0

totalmente acomodada, retem uma energia em excesso. Devido

a

substrato e da ordem de 2/v [31], onde v (esta entre 1012 a 1014 seg-1) e a frequencia
de vibra~ao da rede. Assim, os atomos perdem toda sua energia excessiva em urn
tempo tarentre 10-14 a lO-IZ seg. Durante este estagio, a particula pode encontrar-se com
uma outra e formar urn par, diminuindo ainda mais a probabilidade de reevapora~ao, e
assim

0

processo de condensa~ao se iniciara pela forma~ao de pequenos aglomerados,

o processo de forma~ao de aglomerados e chamado de nuclea~ao. A concentra~ao de
moleculas adsorvidas sobre a superficie e entao dada por [30]:

, use

R
N ad=-eXp

v

(Qdes
kTJ
B

s

Para R muito pequeno, Nad sera muito pequeno e a probabilidade de formal;ao
de nucleos sera desprezivel. As altas taxas de evapora9ao favorece a formal;ao de
nucleos e seu crescimento, como

e

0

caso da produl;ao de filmes de KCI e KBr

impurificados com Cu+. A taxa, para a formal;ao destes filmes

e de aproximadamente

10 nm/s (como veremos no capitulo IV.1). Neste estagio,

0

colidindo sobre 0 substrato
ca

:::::

fluxo de particulas

e maior que 0 fluxo de particulas reevaporando (como visto

1), e a razao entre ambos

e

chamada de supersatural;ao, a qual

e

urn importante

panlmetro para a nucleal;ao em filmes. Frequentemente a nucleal;ao e

0

crescimento

ocorrem simultaneamente durante a formal;ao do filme. 0 crescimento dos nucleos

e

I

dm=(2Ddif

tarF

Entao, para que elas passem para uma posi9ao adjacente, elas tern que vencer urna
barreira de potencial, com uma energia de atival;ao Qd1f' Desta forma,

0

coeficiente de

difusao superficial esta relacionado com a energia de atival;ao, da seguinte forma [30]:

onde

3m

e

a distancia entre dois minimos de potenciais (figura 1II.6) e Qdif (eV) c a

energia de ativa~ao para a difusao na superficie (e a energia necessaria para saltar a

Oct if

Figura 111.6 - Po~os de potenciais na superficie de urn solido [30].

->0 ->0
Figura 111.7 - nustra~ao da coalescencia de dois nucleos [31].

Neste processo, a energia do sistema
mais rapido e as pequenas desaparecem,

e

diminuida. As grandes ilhas crescem

a coalescencia

devido

com as maiores, e a

cada instante, existe uma distribui~ao das ilhas. 0 fenomeno interessante

e

alguns

durante

casos

as ilhas assumem

forma

cristalografica,

mas tambcm

que em
a

coalescencia comportam-se como liquidos. 0 fenomeno de transi~ao cristal-liquido e a
transi~ao inversa podem ser observados por meio de difra~ao de elctrons.
Durante a coalescencia,
realizar uma temporaria
temperatura

uma certa energia

fusao dos cristalitos

e

liberada, a qual

e

suficiente para

em contato. Apos a coalescencia,

a

cai e a atual ilha se transforma em urn cristalito de maior tamanho.

E

substancialmente

a orientac;ao final do filme. Se as condic;oes de crescimento

saD

melhores para as ilhas

cristalografica
orientada

em < 111>. A ilha resultante, ap6s a coalescencia

entre ambas, estani

na direc;ao <100>. Apos a formac;ao do filme, os cristalitos

podem ter

III. 8. Para os de filmes de KCI e KBr impurificados com CUTteremos em alguns casos
o item (a) e em outros

0

item (b). A tendencia de orientac;oes dos cristalitos,

para

CAPiTULO IV
Detalhes experimentais de caracteriza9iio

AS filmes de KCI:Cu + e KBr:Cu + foram obtidos por evapora9ao termica (veja
se9ao III. 1) simultanea de KCl + y% CuCl, com
CuBr, com

1%

s

z

s

1%

8% (todas as porcentagens

s

y

s

15%, e de KBr + z%

saD dadas em moles). Como a

coevapora9ao dos materiais de KCl(Br) e CuCl(Br) e necessaria para a forma9ao de
filmes de KCl (Br) com ions Cu+ no interior do grao, e ambos os materiais
apresentam diferentes temperaturas

de fusao, esta forma~ao so e possivel com alta

taxa de crescimento. Neste trabalho, esta taxa esta em tomo de 9 nmIs para KCl:Cu+ e
13 mnls para KBr:Cu +. Estes val ores de taxa de evapora~ao nao foram otimizados e
nenhum estudo neste sentido foi feito neste trabalho. A espessura dos filmes foi
medida em urn perfilometro Talystep da Rank Taylor Hobson, e encontra-se na ordem
de 1 I-I.m.Estas amostras foram utilizadas para a caracteriza9ao otica e estrutural e as
de 3 I-I.m,para filmes de KCI + 1% CuCl, [oram utilizadas para as medidas de CDTE.
A uniformidade
conforme

na espessura da amostra foi observada, utilizando

previsto anteriormente

(capitulo

0

perfi1ometro,

III.3) pelos calculos feitos atraves da

expressao III.4.

IV.2 - Microscopia Eletronica de Varredura (MEV) e
Energia Dispersiva de Raios-X (EDX)
A microestrutura
conhecida

e a microanalise dos filmes foram caracterizadas por MEV,

tambem como SEM ("scanning electron microscopy").

As observa~oes

MEV foram feitas usando urn microscopio eletronico da ZEISS DSM-950, operando
em

20

kV,

sendo

aproximadamente

que

sobre

os

tilmes

foi

depositada

uma

camada

de

10 nm de Au, para nao haver acumulo de cargas na superficie do

filme. as filmes foram observados

num angulo de 30° com rela~ao ao feixe de

eletrons, obtendo-se nesta posi9ao, uma maior nitidez na imagem. A microestrutura

foi observada em filmes de KCl:Cu~ crescidos sobre substratos de fluorita (CaF2),
safira (AI203),

quartzo (Si02),

substratos de Al203
dependencia

KCI e Si, bem como filmes de KBr:Cu'" crescidos sobre

e Si02.

Este procedimento

ou nao da microestrutura

teve como objetivo de observar a

dos tilmes em rela«ao ao substrato. Para

0

calculo da concentra«ao de cobre existente em filmes de KCI e KBr, por EDX, foi
utilizado um microanalisador

de raios-X Link Analitical QX 2000, com janela de

berilio. Atraves desta tecnica, utilizamos

0

metoda ZAF,

0

qual leva em considera«ao,

o numero atomico (Z), absor«ao (A) e fluorescencia (F) de filmes evaporados sobre
substrato de safira. A utiliza«ao deste tipo de substrato foi devido a sua diferente
composiyao em rela«ao ao filme, sobre

0

qual uma camada de aproximadamente

10

nm de C foi depositada, nao detetavel pelo EDX. A voltagem no detetor foi de 30 kV,
e assim,

foi determinada

a concentra«ao

de potassio,

bromo,

cloro e cobre,

considerando apenas a linha Ka. para cada elemento, tendo como padroes: urn cristal
de KCI puro, KBr puro, uma placa de cobre, uma placa de aluminio e
substrato de A1203. Para a calibra«ao do ganho foi utilizado

0

0

proprio

Co.

IV.3 - Difra~ao de raios- X
Com
impurificados

0

objetivo de determinar a estrutura cristalina dos filmes de KCI e KBr
com ions Cu'" um difratometro (anodo rotat6rio) RV 200B ROTAFEX

da Rigaku foi utilizado. Os raios-X saD gerados pela excita«ao dos eletron dos atomos
do alvo de cobre,

0

qual possui uma linha forte Cu Ka. de 1,5418 A [32]. A difra«ao

de raios-X foi efetuada em filmes de KCl:Cu'" e KBr:Cu'" crescidos sobre substratos
de CaF2, Al203

e Si02 Icom

diferentes concentra«oes:

0

mesmo objetivo apresentado

l, 5 e lO% para

0

em IV.2), em tres

CuCl e l, 4 e 8% para

0

CuBr, no

intervalo angular 28 de 5 a 100°. Os espa«amentos d e os seus correspondentes
hkl foram registrados.

pIanos

IV.4 - Elipsometria
A elipsometria
otic as do material

e uma tecnica utilizada para determina~ao

em estudo. Estas constantes

sao:

das constantes

indice de refra~ao n,

0

0

coeficiente de extin~ao kc' em fun~ao do comprimento de onda, e a espessura e [33].
Estas constantes foram determinadas para filmes de KCI + 8% CuCI crescido sobre
substrato de Silicio. Este substrato apresenta uma boa reflexao na regiao de 200 a 800

A razao r entre
E1 e

0

0

vetor campo eletrico do raio refletido Er e do raio incidente

panlmetro basico que nos da informa~oes sobre as caracteristicas

6ticas da

interface refletora [33]. Esta razao e chamada de coeficiente de reflexao de Fresnel,
que depende do estado de polariza~ao do raio incidente. Para a luz polarizada paralela
ao plano de incidencia rp e perpendicular ao plano de incidencia rs, os coeficientes de
reflexao saD definidos como:
E
r =.--..L.f

p

r

E1

E

f

=_s

s

p

E

1
S

onde E/ e Es I sao os vetores campo eletrico do raio refletido paralelo ao plano de
incidencia e perpenticular ao plano de incidencia.
Urn elips6metro mede a razao entre os coeficientes de reflexao de Fresnel, ou
seja, rpifs. Os panlmetros elipsometricos saD charnados de ~ e

\v

e saD definidos por:

f

tg'P exp(i~)= ~
rs

intervalo de 250 a 800 nm em urn elips6metro Espectrosc6pico
RUDOLPH

RESEARCH

(New

Jersev.

USA).

Este

Automatico S2000 da

instrumento

utiliza

uma

A intensidade de luz que chega ao detetor e modulada por urn polarizador rotatorio,
com uma velocidade angular

ffip.

Esta intensidade portanto, depende do angulo

polarizador. Para cada comprimento
IV.1. Destes resultados,

e do

de onda obtem-se urn gratico como da figura

os parametros

elipsometricos,

t~=

~ e

\jJ,

sao determinados

tg2/3
sen21]

cos2lf/ = cos2f3cos21]

onde tgf3=

lmin,

11 =

e1max,

obtidos a partir do grafico da intensidade em fum;ao do

lmax

Figura IV.I - Medidas elipsometricas para a determina~ao dos parametros ~ e

\jJ .

IV.5 - Absor~ao 6tica
o proposito
policristalinos,

do uso desta tecnica e observar a presen~a de ions

CUT

em filmes

atraves do aparecimento de uma banda na regiao do ultra-violeta (UV)

e comparar as propriedades oticas, nestes materiais, com as suas propriedades oticas

em monoeristais de KCI e KEr ereseidos pelo metodo de Kyropoulos-Czoehralski
[10]. Atraves desta teeniea, podemos obter

0

valor da for<;ado oseilador, desde que

saibamos, "a priori", a eoneentra9ao de ion Cu+ (N), obtida por uma outra teeniea,
eomo por exemplo, a teeniea de EDX (onde a eoneentra9ao de Cu+ e entao NEDx),
utilizada neste trabalho (se9ao IY.2).
A for9a do oscilador (f) e obtida pela formula de Smakula [35], dada por:

f = 0,87xlO17

2

(n

n

. 1240(_1 __ 1_J2,303 D.O..
Al Az
Ne

+2)

absor9ao e eujo valor foi obtido atraves da teeniea de elipsometria, meneionada na
se9ao IVA, A.I e A.2 (nm) saDos eomprimentos de onda eorespondentes

a meia largura

da banda, D.O. e a densidade otiea obtida pelo espectro de absor9ao, N (em-3) e a
eoneentra9ao de ions Cu+ obtida por EDX e e (em) e a espessura do filme obtida pelo
perfilometro Talystep. A eonstante 0,87xlO17 [35] dada em em-I, esta relaeionada
com a forma da eurva, a qual assurnimos ser urna Gaussiana para a eurva de absor9ao
do ion Cu+. Para outros easos em que a forma for urna Lorentziana, a eonstante possui
urn valor de 1,29xl017 em-l [35].

o

espeetro de absor9ao otica e a transmitaneia foram medidos em urn

espeetofotometro Cary 17. Analisamos filmes de KCI:Cu+ ereseidos em quatro
diferentes tipos de substratos: safira, quartzo, fluorita e KCI, com eoncentra90es
variando de 1 a 15%. Tambem analisamos filmes de KBr:Cu+ creseidos sobre dois

nm, produzindo os resultados do coefieiente de absor9ao, sua respectiva area
integrada e sua posi<;ao de pieD em fun9ao da eoneentra9ao de tmpurezas Cu+.

pnmelro,

e as temperaturas

correlacionado

de 292, 329, 374, 425 e 491 K, para

segundo,

0

os resultados obtidos por esta tecnica com os resultados obtidos pela

tecnica de microscopia eletronica (seq:ao IV.2). Para termos uma ideia da qualidade
da transparencia

da amostra,

0

espectro de transmitancia

e medido no intervalo de

200 a 800 nm, visando as possibilidades de aplicac;oes oticas.
Para medidas de absorc;ao otica com

0

objetivo de observar

0

efeito fora de

centro do Cu+ em KCI, as amostras foram colocadas em urn criostato otico da Janis, e
as medidas foram feitas no intervalo de temperatura de ambiente a helio liquido, na
regiao de 200 a 350 nm, onde encontram-se as transic;oes de 3dlO43d94s

do ion Cu+

IV.6 - Corrente de Despolariza~ao Termicamente
Estimulada (CDTE).
A tecnica de CDTE, tambem conhecida como ITC ("ionic thermo-currents"),
j untamente com a absorc;ao otica, teve como objetivo observar a relaxac;ao dipolar
eletrica dos ions Cu -+- em filmes de KCI + 1% CuCI com estrutura policristalina.
Atraves desta tecnica, obtemos informac;oes sobre a energia de ativac;ao (Ea), fator
pre-exponencial
momento

de Arrhenius (tJ e momento de dipolo p. Para obter

de dipolo e necessario que se tenha conhecimento

0

valor do

da concentrac;ao de

dipolos (NJ = Nmx, neste trabalho) em questao.
Esta tecnica consiste em aplicar urn campo eIetrico Ep em uma temperatura
T p' num tempo ~ relativamente grande em comparac;ao com
dipolos

t.

0

tempo de relaxac;ao dos

Desta forma, os dipolos eIetricos sao facilmente alinhados estatisticamente,

e entao, congelados

a uma temperatura

To menor que T p na qual a reorientac;ao

dipolar nao seja possivel. Em urn subsequente processo de aquecimento (sem campo),
a despolarizac;ao termicamente

ativada do sistema de dipolos ocorre e

e

pela corrente de despolarizac;ao (i). 0 processo e ilustrado na figura IY.2 [6].

detectada

I

I

I

I

I

I

Ep

(I)

I

I

I

( 2)

I

I

L_

(4 )

(3 )

!
I

banda

COTE

(a) Campo eletrico extemo (Ep), temperatura da amostra (T) e corrente eletrica sao
registrarados

sistematicamente

como fun~ao do tempo (t). (1)

Temperatura

Tp:

0

campo de polariza~ao e zero e os dipolos da amostra estao orientados ao acaso. (2) 0
campo

e

ligado e os dipolos sao parcialmente

orientados.

(3) A temperatura

e

abaixada para To, onde a rota~ao dos dipolos e congelada. (4) 0 campo e desligado e
a amostra

e

registrada,

e os dipolos ficam novamente

aquecida

com uma taxa constante

b=dT/dt,

orientados

movimento dos dipolos na amostra, correspondendo

a banda de CDTE e

ao acaso. (b) Esquema

a situa~ao

do

fisica descrita em (a)

A figura IV.3 mostra urn diagrama esquematico do sistema de CDTE.

aces so ao sistema de
vacuo

.~-

Figura IV.3 - (a) Sistema de CDTE.

amostra

(b) Diagrama esquematico da parte intema do

Para as medidas de CDTE, utilizamos urn criostato 6tico (Janis) modificado,
como descrito na referencia [7], e seguimos

0

procedimento descrito anteriormente.

Os filmes, preparados para as medidas eletricas, foram crescidos sobre substrato de
cobre (com espessura de aproxirnadamente 0,5 mm). Este substrato de cobre, alem de
ser usado como urn dos eletrodos e tambem usado como contato termico entre

0

dedo

frio e 0 filme. Ap6s 0 crescimento do filme, uma camada de aproximadamente 0,05 J..l
m de In foi evaporada. A configura~ao geometrica da amostra e mostrada na figura
VI.4, onde

0

diametro do substrato de cobre e 16 mm e 0 diametro do filme e 14 mm,

com espessura de ~3 J..lm.A confec~ao destes eletrodos nao e simples de ser feita,
devido

a

porosidade encontrada na estrutura policristalina dos filmes. Filmes com

a temperatura ambiente, 0 eletrodo de In entra
devido a esta porosidade. Varias configura~s

espessura menor que 3 J..lme crescidos
em curto com

0

substrato de cobre

foram tentadas e a que tivemos sucesso foi a configura~ao apresentada abaixo, mas
somente utilizando filmes com ~3 J..lm.0 dominio na confec~ao destes eletrodos e
uma contribui~ao forte deste trabalho.
••

Eletrodos de In

c'E!&> Filme de KCl + 1% CuCl

c:::=:>

Substrato de cobre

Figura IV.4 - Prepara~ao do filme de KCI + 1% CuCI para medidas eletricas. Area
do substrato ~ 20 I mm2 e e ~ 0,5 mm, area do filme ~ 154 mm2 e e ~3 J..lme area do
eletrodo de In ~ 28 mm2 e e ~ 0,05 J...lrn.

A amostra e resfriada a uma temperatura de polariza~ao Tp de 232 K, quando
e entao aplicado urn campo eletrico de polariza~ao Ep de 3 kV/cm. A polariza~ao
poderia ser feita em qualquer valor acima de 56 K, pois e nesta temperatura em que se
encontra

0

pico da banda de CDTE para

deste valor (56 K)

0

0

ion Cu+ em monocristais de KCI. Acima

dipolo eletrico (fig. II.2(a ou c», relacionado ao ion Cu+, pode

ser orientado (seguindo a estatistica de Boltzmann) em rela~ao ao campo elc~trico
aplicado. ApOs 0 sistema de dipolos ter sido alinhado estatisticamente, a amostra e
resfriada e congelada a uma temperatura de 16 K, com
temperatura,

0

0

campo aplicado. Nesta

campo eletrico e removido e urn eletrometro Keithley 610 e usado para

medir a corrente de despolariza~ao, a qual e registrada com a amostra aquecida em
uma razao constante de 0,052 K1s.
A correspondente medida de corrente de despolariza~ao termicamente
estimulada i(T) com uma taxa de aquecimento b=dT/dt e dada pela equa~ao usual

onde Nd (cm-3) e a concentra~ao de dipolos, p (eA) e

0

momento de dipolo,

polarizabilidade, a qual em meio isotr6pico e 1/3, Ep (V/cm) e

0

CXp

ea

campo eletrico de

e a constante de Boltzmann, to (seg) e 0 fator pre-exponencial para 0
~.,tempo de relaxa~ao de Arrhenius, Ea (eV) e a energia de ativa~ao e b (K1seg) e a taxa
polariza~ao, ks

Devemos lembrar que esta equa~ao e somente valida para urn sistema de
relaxa~ao dipolar classico e para a situa~ao pEp« k13Tp, isto e, na regiao onde a
polariza~ao e linearmente dependente sobre 0 campo de polariza~ao Ep

o tempo de relaxa~ao se comporta segundo a rela~ao de Arrhenius [7].

onde l/to

e a frequencia vibracional do ion em tomo

exp(Ejkn T) e

0

de sua posi~ao de equilibrio e

fator estatistico de Boltzmann. Urn saito e tentado a cada vibra~ao,

porem apenas urna fraerao tern sucesso, dependendo da energia Ea necessaria para

0

ion se localizar noutra posierao vizinha de equilibrio (veja figura IL2).
Utilizando a equaerao de IV.7, podemos graficar InT em funerao de lIT, ou seja:

E I
In r= In r +--E.._
o
kB T

J

i(t)dtj

To

t=----

ii (t)

consiste em expandir IV.4 ate segunda ordem, levando a urn mais facil e rapido
caminho para os calculos numericos. A expressao final derivada de IV.6 [37], toma-se

onde

1m e

0

maximo

da corrente

de despolarizaerao

e Tmea

temperatura

correspondente ao valor de im.

i(T) = Iij(T)
j=l

Obtida a energia de ativaerao, calcula-se

0

tempo de relaxaerao To· atraves da

I

(3QkB T e lz
~Nd

Vp;e j

onde Q (C) e a carga de despolariza9ao, obtida atraves do calculo da area sob a curva
de i(A) versus t(seg) e Ae (cm2) e a area dos eletrodos.
Para uma melhor analise dos resultados de CDTE para filmes de KCI + 1%
CuCI foi feita uma normaliza9ao de T m para a mesma taxa de aquecimento (b) obtida
em cristais de KCI + 1% CuCl. Esta temperatura, agora normalizada, foi chamada de
T mO. A expressao utilizada para este tim, decorrente da expressao IV.12, e dada por:

resultados experimentais

de CDTE de filmes de KCI + 1% CuCl. Estes dois outros

metodos saD: Havriliak -Negami [38] e van Weperen [39]. 0 metodo de HavriliakNegami consiste em ajustar a curva experimental com uma distribui9ao continua de
tempos de relaxayao e energias de ativa9ao. Neste caso, a densidade de corrente e

1

s

f(u)=-; senp¢{1 +2co s( 1- )exp [-u( 1-S)] + exp[-2u( 1-~)]}

'"

tg."

_E
2

= ---------- sen Jl'(1-

x)
exp[ u( 1- f)] + cosJl'( 1- ¢)

o ajuste e feito variando p, $, Ea e to'
o metodo de van Weperen [39] consiste
CDTE com uma distribui~ao

Gaussiana

em ajustar a curva experimental de

de energias de ativa9ao. Neste caso, a

onde w e a largura da distribui9ao de energia
Nos dois pr6ximos capitulos saD mostrados e discutidos os resultados para
filmes de KCI(Br):Cu
capitulo.

T

utilizando-se

as tecnicas experimentais

apresentadas

neste

,

CAPITULO V
FUmes de KCl:Cu+: Resultados e Discussoes

V.I - Caracteriza~ao otica e estrutural para filmes
crescidos sobre substratos a temperatura ambiente.
V.l.t - Microscopia

eletronica de varredura e amilise de raios-X,

dependencia com a concentra~ao de Cu+.

Para ambas as amilises utilizamos filmes com concentra~oes nominais de ate
10% de CuCI (concentra~ao dada em moles). A figura V.l mostra as micrografias
MEV para filmes de KCl depositados

sobre substrato

ambiente, com tres diferentes concentra~oes de CuCl. Com

de safira
0

a

temperatura

objetivo de visualizar a

forma~ao do filme de KC1:Cu+ a partir do substrato, fizemos urn risco proposital no
filme de KCl + 1% CuCI (este risco pode ser melhor visto no detalhe da figura V.2) e
observamos atraves da tecnica de MEV (figura Y.2), que estes filmes saD formados
pela superposi~ao de graos.
Todos os filmes apresentam estrutura policristalina com a media do tamanho
de graos de 0,6 a 0,3 f..1mpara concentra~oes
mostra claramente

nominais de I a 10 %. Esta tecnica

que a densidade de graos aumenta com a concentra~ao de ions

CUT, enquanto que a densidade de poros toma-se menor, sem alterar

0

formato dos

graos. Isto significa que a impureza CUTesta fazendo com que a energia em excesso
(energia que permanece
IIl.4)

seja

liberada

consequentemente

logo ap6s a molecula colidir com

rapidamente.

Isto influencia

0

substrato, veja se~ao

diretamente

no tempo

tar e

na distancia ~ (expressao III.8).

A figura Y.3 mostra as medidas de difra~ao de raios-X para filmes de KCl
crescidos sobre substratos de safira

a temperatura

ambiente, com concentra~oes de I,

5 e 1O~'i>de CuCl. Para estas concentra<;oes, os filmes de KCI tern uma estrutura
cubica de face centrada e nao mostram outra fase estrutural. A figura VA [40] mostra
o diabJTama de fase do KCI crescido, em forma de monocristal,

com diferentes

concentra~oes de CuCI e temperaturas. Este diagram a mostra que para
de KCl:Cu

oj-

0

crescimento

it temperatura ambiente existe a possibilidade de forma~ao do composto

de KC1 impurificados

com tres diferentes

concentrayoes de CuC1, com espessura de ~ 1
/lm. (a) KC1 + 1% CuC!.
CuC1,

(b) KC1 + 5%

(c) KC1 + 10% CuC!. Todas

as

KCU2Cb. Para certificarmos se alguma das raias. registradas por difrac;ao de raios-X,
pertenciam

ou nao a este composto,

e due

consultas

foram

feitas em manuais

de

cris~ajografia.

0 due

cristalografia.

0 que encontramos foi apenas compostos de K2CuCI3 e KCuCI3, que

foi observado

segundo

0

possivel

formac;ao desse composto

nao existe este comi:>osto nos manuais de

diagrama de fase nao saD formados. No entanto fica aqui registrado a

interplanares

e seus correspondentes

(KCU2CI3)' Os valores

dos espac;amentos

d

pianos hkl estao de acordo com os val ores

encontrados na literatura [41], para a estrutura de KCl cristalino. 0 valor determinado
do panlmetro de rede e 6,295

A, 0 qual

independe do tipo de substrato utilizado.

Figura V.2 - Micrografia MEV de filme de KCI + 1% CuCI, vista a partir do
substrato de A1203, com espessura de ~ 1 ~m.

A meia largura das linhas do espectro de difrac;ao de raios-X correspondentes
aos pianos hkl mantem-se praticamente

constante em filmes de KCI impurificados

com I, 5 e 10% de CuC!. Isto significa que

0

aumento da concentrac;ao de ions Cu'"
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28

ao da figura llI.8(a). Quando a concentra<;ao de CuCI aumenta, chegando a 10% de
CuCI a grande maioria dos graos crescem na dire<;ao (200), passando a uma situal;ao

40

60

%Mol

quando a concentrac;ao de In aumenta. Neste caso,
mudanc;a de orientac;ao dos cristalitos nao

e muito

mecanismo responsavel pela

0

bem entendido. Para

0

caso dos

tilmes de KCl:Cu+, a mudanc;a da orientac;ao preferencial dos cristalitos nao ocorre,
mas sim urn aumento da intensidade

preferencial

em detrimento

das demais. A

impureza Cu ~ foi assumida por estar no interior do grao como veremos na sec;ao
V.1.2. Assim,

aumento da concentrac;ao de CUT, de al!:,JUmaforma, pode estar

0

atuando nas velocidades de crescimento das faces (220), (222) e (420). Esta atuac;ao
pode estar bloqueando
comportamento,
hospedeiro

ou acelerando

estas velocidades

Este

ou seja, a influencia da impureza nas velocidades das faces do cristal

foi visto em materiais de TGS impurificados

recentemente

de crescimento.

realizado no grupo de crescimento

Fisica e Ciencias

dos Materiais

Caxambu (junho de 94).

°

com LiT em urn trabalho

de cristais do Departamento

e sera apresentado

no proximo

congresso

de
em

estudo destes materiais foi feito analisando a difrac;ao de

raios-X de cristais de TGS com diferentes concentrac;oes de Li+. Para sabermos se este
comportamento

esta ocorrendo tambem em filmes,

estudo teorico, assumindo

e

necessario que se fac;a urn

alguns modelos de crescimento

de cristais. Tambem e

importante mencionar que a meia-largura da meia altura da raia (200) do filme e 28%
mais estreita que a meia-Iargura da raia (200) do monocristal de KCl. Desde que esta
meia-Iargura esta associada ao grau de cristalinidade dos materiais, podemos dizer a
principio que os graos do filme sao mais cristalinos que

0

monocristal de KCl.

Para obter informac;oes sobre a uniformidade dos graos e da concentrac;ao de
cobre. as medidas de MEV IEDX foram examinadas em cinco diferentes posic;oes do
tilme, numa area de 400 (/lm):
de CuCI

e vista

cada uma. A medida de EDX para filmes de KCI + 8%

na figura V.5, onde sao mostrados os picos dos elementos contidos no

filme. sendo eles: K, Cl e Cu. Em adic;ao it tais picos existe urn pica do AI,
aparece

devido ao substrato

Al:O:;, mas nao foi quantificado

concentrac;ao tinal de K. Cl e Cu, para diversas amostras.
mostram

que

estes

tilmes

de

KCl:Cu+

possuem

0

qual

na obtenc;ao da

As medida de EDX

apenas

os

elementos

90 I
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"Figura V.5 - Medidas de EDX mostram as presenl;as dos elementos AI, K, CI e Cu
em filmes de KCI - 8°'0 CuCI sobre substrato de safira (AI,O,), com espessura de ~ I

do filme foram detenninadas

com

0

auxilio das eqiia<;oes elipsometricas (expressoes

IV.3 e [VA) [33,34], a partir da minimiza<;ao das diferen<;as entre os espectros
medidos e calcuIados com

0

modelo mencionado

acima. A figura V.6 mostra a

dispersao do indice de refra<;ao n e do coeficiente de extin<;ao ke no intervalo de 200 a

o

~
•

+

•••••••

••

n (filme)
n (cristal de KCI)
ke

0.02

c?'

••

••

••••

11

400

600

Comprimento de onda (nm)
Figura

V.6 - Indice de refra~ao n e coeficiente de extin<;ao kc em fun<;ao do

foram realizadas as medidas, ou seja, pressao e temperatura ambiente, este erro esta
dentro do valor esperado. Neste trabalho nao foi realizado nenhum estudosobre
comportamento

0

do indice de refra<;ao em fun<;ao da concentra<;ao de Cu ~ e tambem

em fun<;ao da densidade de graos. Sabe-se, atraves de Kramers-Kronig

[41], que tanto

a concentra<;ao de Cu- (mudan<;a de kc) como a densidade de graos (mudan<;a no sinal
de reflexao) intluenciam no valor do indice de refra<;ao. Desta forma, para maiores
esclarecimentos

sobre esta intluencia e necessario urn estudo mais detalhado sobre

0

assunto.

V.1.2.2 - lnfluencia da concentra~ao de Cu+ nas propriedades de absor~ao
e transmitancia dos filmes de KCl.
Uma das principais

caracteristicas

do filme de KCl:Cu ~ vem de suas

propriedades oticas: absor<;ao e transmitancia. A presen<;a de ions Cu - em filmes de
KCI da origem a uma banda de absOf<;ao em 266 nm, a qual e uma conseqiiencia do
efeito fora de centro que a impureza ocupa na rede cristalina, cujo comportamento

e

estudado com maiores detalhes na se<;ao V.2. 0 aumento da concentra<;ao de ions Cude 1 a 10 % aumenta

0

valor da transmitancia

de 56 para 88% em 350 nm, como

visto na figura V. 7.
o processo de produ<;ao de filmes de KCI -,-y% CuCI, crescidos pelo metodo
de evapora<;ao termica. possibilitou a introdu<;ao de urn numero elevado de impurezas
Cu- (::::3 :x 1021 atomos/cm~, nominal). Esta caracteristica, em filmes policristalinos, e
capaz. como VlstO na figura V7, de melhorar a qualidade otica dos filmes. A sua
transparencia na regiao do visivel

e aumentada

e a meia largura da banda em 266 nm

(figura V 8) e suavemente diminuida. conservando-se nesta posi<;ao. independente da
concentra<;ao A figura V8 mostra
concentra<;ao determinada

0

comportamento

da meia largura em fun<;ao da

por EDX, no intervalo de 2.7 :x

atomos·cm~ (I a 15°0 de concentral";ao nominal).

]02\1

a

3.3 x 1021

400

600

Comprimento de onda (nm)

5% CuCl. (c) KCI + 10% CuCl. Todos crescidos sobre substratos de quartzo e com
espessura de ~ 1 J.lrn.(d) Substrato de quartzo sern filrne,

0
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Neox (1021 cm-3)

1,2

e mostrado

para uma

monocristais de KCl:Cu+, crescidos pelo metodo de Kyropoulos-Czochralski

[10], e

isto abre espa<;o para nos aprofundar no estudo das propriedades 6ticas destes tilmes.
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Figura V.9 - Coeficiente de absor<;ao em fun<;ao do comprimento de onda. (a)
Filme de KCl ~ 1% CuCL com espessura de ~ 1

J.1ffi

(b) Cristal de KCI -'- 1% CuCI,

atribuimos 0 surgimento destas bandas, em filmes de KCI

-+-

yOlo CuCI, ao proprio Cu-",

pois a estrutura policristalina do filme apresenta panlmetro de rede (6,295

A,

se~ao

V.I) similar ao do cristal de KCI (6,293 A) [2]. Isto nos leva a crer que a posi~ao da

potassio, ocasionando

bandas em 266 e 238 nm. Estas bandas sao atribuidas

transi<;6es lAlg(dl(t)~

lEg(d<)s)e lA1g(d'U) ~

IT2g(d'Js) (veja cap. 11.1), que

e

as
uma

consequencia da quebra da simetria de inversao, que destroi as regras de sele~ao para

livre. A razao entre ambas as taxas de transi~6es, chamada de R1.IRT [2], onde RE
taxa de transi<;ao de lAIg.(dl(l)~ 'Eld<)s) e Rr
IT, ,(d'Js),
-g

nos da informa<;ao se

comparando

os

experimentalmente,

valores
que

R\/Rr

0

e a taxa

de transi<;ao de lA]g(dlO)

ea
~

ion Cut- esta em centro ou fora de centro em

calculados

e

os

valores

de

R\./Rr

obtidos

esta razao esta entre 0,2 e 0.5 para situa<;ao do CUT em

it temperatura de helio liquido e esta na posi~ao de 232 nm. 0 fato de observa-ia em
filmes, em temperatura

ambiente e que, apesar de ambos (cristal e filme) serem

de segrega~ao de equilibrio do crista\. Neste trabalho,

0

coeficiente de segrega~ao de

equilibrio no cristal foi obtido como sendo a rela~ao entre a concentra~ao real (obtida
pela tecnica de absor~ao otica) (1,3 x 101X cm-') e a concentra~ao nominal (2,6 x 1021
cm-\

Esta rela<;ao e de aproximadamente

semelhante

a do

cristal (determinada

valor 1,3 x IOIX cm-\

5 x 10-4. Para uma concentra<;ao no filme

pela formula de Smakula, expressao IV.S e de

as bandas em 266 nm e consequentemente

a de 238 nm seriam

Na figura V.9 ve-se que a meia largura da banda em 266 nm e de 26 nm para
filme e 35 nm para

0

0

cristal, ap6s este ser submetido a urn tratamento termico a 600°C

por 5 minutos e resfriado rapidamente

a

temperatura

ambiente.

Este tratamento

. termico no cristal tern como objetivo desagregar os ions Cu -, deixando-os diluidos no

banda. com meia largura de 48 nm, mas tambem pelo seu deslocamento

para uma

posi<;ao de 274 nm. No filme. apesar deste possuir uma concentra<;ao 10' vezes maior

eneontram desagregados logo ap6s a forma~ao do filme. Nao se pode dizer

0

mesmo a

respeito destas impurezas em monoeristais.
Esta caracteristica pode ser causada pelo alto gradiente de temperatura entre
vapor de KCl:CuCI e
substrato,

que esta

a

0

substrato.

temperatura

As moleculas

de KCI:CuCI ao chegarem

0

no

ambiente perdem grande parte de sua energia

cinetica (como mencionado no capitulo III.3), formando pequenos nucleos de KCI de
estrutura eristalina
determinada

fce com ions Cu + fora de centro, que se conge lam em uma

posi<;:ao. 0 procedimento

de se congelar estes ions numa determinada

posi~ao pode ser companlvel ao tratamento termico feito em cristais quando estes saD
colocados

a

a 600°C e resfriados rapidamente

temperatura

ambiente,

assim, uma desagrega~ao de ions Cu +, provoeando consequentemente

produzindo

urn aumento na

absor~ao em 260 nm e urn estreitamento da banda.

o

alto valor do coefieiente

de absor~ao obtido para os filmes quando

comparado com monocristais, pode ser explicado atraves da analise da concentra~ao
nominal e da concentra<;:ao determinada por EDX, para diversos filmes creseidos sob
as mesmas condi~oes de evapora~ao. Isto e mostrado na figura V.IO. Este gratieo
indica urn comportamento
por EDX, em rela~ao

a

linear da concentra~ao de ions Cu + no filme, determinada
concentra~ao nominal de CUT (em atomos/cm3),

com uma

inclina~ao de 0,42, definida como coeficiente de segrega~ao de equilibrio do Cu + em
filmes de KCI que difere total mente do coeficiente
calculado para

0

de segrega<;:ao de equilibrio

cristal. Destes resultados, podemos concluir que teremos diversos

cristalitos, com urn volume de aproximadamente

1O-IXm3, sendo que cada cristalito

possui urn coeficiente de segrega~ao de equilibrio (0,42) que limita a quantidade de
impurezas dentro dele. A vantagem e que no filme
eqUllibrio (0,42) e aproximadamente

e

0

coeficiente de segrega~ao de

840 vezes maior que

urn dos pontos positivos do filme sobre

0

0

do cristal (5 x 10"'\ Este

cristal, principal mente para possiveis

aplica<;oes 6ticas em tiltros na regiao do UV, pois e possivel controlar a intensidade
da banda

em 266 nm atraves

da concentra~ao

de ions Cu-, mantendo

propriedades 6ticas em ate 2 de densidade 6tica D.O. (este eo valor maximo de

suas

no.

I
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As observa<;oes atraves de MEV mostraram
concentra<;ao de impurezas
Correlacionando

Cu + existe

que quando aumentamos

urn aumento

na densidade

os resultados das duas tecnicas experimentais,

a

de graos.

absor<;ao otica e

MEV, concluimos entao que: urn aumento do coeficiente de absor<;ao da banda em
266 nm esta associado

ao aumento

da densidade

de graos. Fica praticamente

impossivel obter no cristal a mesma coneentra<;ao dos filmes. Isto e refor<;ado por
trabalhos previos [8,9], em que mostrou-se que para uma coneentra<;ao de no maximo
Ixl018

em-~, muito aquem da coneentra<;ao produzida

em filmes, formar-se-ao

agregados ou complexos de ions Cu +, como tambem provaveis cristalitos de CuCl.
Estes fatores tomam

0

cristal opaeo, nao trazendo nenhum tipo de interesse otico.

Com a concentra<;ao determinada

por medidas de EDX, e possivel ter urn

grafieo de ealibra<;ao do eoefieiente de absof<;ao, como mostra a figura V.I O(b). Os
graficos apresentados

nas figuras V. 1O(a) e V. 1O(b), dao condi<;oes para chegar a

eoneentrac;ao real de ions Cu ~ (determinada

por EDX), ou atraves da eoncentrac;ao

nominal em atomos/cm~ ou atraves do coefieiente de absor<;ao.
A partir destes resultados
eletr6niea

e

possivel ealcular a forc;a do oscilador da transic;ao

do Cu+ (em 266 nm) em filmes de KCI, utilizando-se

calibrac;ao do eoefieiente

de absorc;ao versus concentrac;ao

0

grafieo de

calculada

por EDX

(expressao IV.5), e aplicar a coneentra<;ao de Cu~,obtida neste grafieo, na formula de
Smakula (sec;ao IV.3). 0 valor determinado da forc;a do oseilador foi de 0,034,

0

qual

esta bem proximo ao eneontrado na literatura [3], que e de 0.032.

o

espectro de absorc;ao tambem foi medido no intervalo de 4 a 292 K. A

figura V.II mostra

0

eomportamento da meia largura e do coeficiente de absor<;ao em

func;ao da temperatura da amostra. Este resultado e muito semelhante ao observado
em monocristais,

indicando que, com a diminui<;ao da temperatura

da amostra,

0

processo de acoplamento eletron-fOnon e diminuido, alem disso, a maior parte dos
eletrons vai do estado fundamental

(nivel de energia mais baixo) para

estado excitado, tomando as transic;oes melhor definidas.
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V 2 - Efeito fora de centro do ion Cu+ em filmes de
KCI.

comportamento
no\os

do tamanho do b'TaOem rela<;ao a espessura do filme

e esperado.

graos sao nuc1eados sobre os graos jil eXlstentes. obtendo

Os

no final do

Figura V.12 - Micrografia MEV do filme de KCl + 1% CuCl cresci do sobre
substrato de safira, com espessura de ::::::
3 /lm.

o

filme de KCl

+

1% CuCl foi crescido simultaneamente

substrato: quartzo e cobre . Para

0

em dois tipos de

substrato de quartzo foi registrado

0

espectro de

abson;:ao 6tica do filme, com espessura de ::::::
3 /lm. Este espectro mostra que
eu

+

0

ion

esta presente no filme crescido sobre substrato de cobre para medidas de CDTE.
As medidas

comportamento

de abson;:ao 6tica

em diversas

temperaturas

mostram

urn

da area integrada da banda de abson;:ao independente da temperatura.

Este comportamento

e conhecido como originario do efeito fora de centro. A figura

V 13 mostra urn grafico onde a integra~ao da banda de absorc;ao em 266 nm tern

praticamente urn comportamento

independente da temperatura, no intervalo de 292 a

4 K. Isto sugere que a impureza tern urn dipolo eh~trico caracteristico. Por esta razao,
usamos a tecnica de COTE para confirrnar
possibilita visualizar a despolariza~ao
reorientem classicamente,

0

efeito fora de centro. Esta tecnica

do sistema de dipolos, desde que estes se

ou seja, se comportem

seguindo a relac;ao de Arrhenius

[sec;ao IV.6]. A figura V.14 mostra urn espectro tipico da corrente de despolarizac;ao
terrnicamente estimulada para uma das amostras de KCl ~ 1% CuCl, onde a posic;ao
da banda de CDTE e observada em aproximadamente

49 K, obtida com uma taxa de
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Figura V.13 - Area sob a curva de absor~ao em 266 nm em fun~ao da temperatura,
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Figura V.14 - Espectros de COTE para filme de KCI - 10'0CuCI com espessura de

Este fato foi observado ao registrar os dois primeiros espectros consecutivos
de COTE (figura V.14) sobre uma mesma amostra, seguindo os mesmos panimetros e
procedimento

experimental

para ambas as medidas. A razao entre as cargas de

polarizac;ao (obtida pela integrac;ao da area sob a curva de COTE, sec;ao IV.6) da
primeira

(1,1 x 10-12

medida

aproximadamente

C) e da segunda medida

(0,5

x 1O-l2

C) e de

2, ou seja, a carga de despolarizac;ao obtida na segunda medida e

50% menor que a carga de polarizac;ao obtida na primeira medida de COTE. Esta
variac;ao nos valores das cargas de polarizac;ao deve ser possivelmente por causa da
reciclagem em temperatura na amostra, provocando a destruic;ao mecanica do filme
em alguns pontos.
Para
metodos

0

ajuste te6rico da curva de COTE (da primeira medida) tres diferentes

foram tentados,

Weperen (expressao

sendo e1es: Havriliak-Negami

IY.20) e Prakash (expressao

(expressao

IV.IS),

van

IY.I0). 0 metodo de Havriliak-

Negami utiliza uma distribuic;ao continua de tempos de relaxac;ao e energia de
ativac;ao,

0

metoda de van Weperen utiliza uma distribuic;ao tipo gaussiana da energia

de ativac;ao e

0

metodo melhorado de Prakash, que utiliza uma curva singular de

COTE. Os ajustes e os valores de Ea,

To'

e T m', para cada metodo, saD mostrados na

figura V 15 e na tabela V.I. Os tres ajustes, mostrados na figura V.IS, apresentam
diferenc;as consideraveis entre a curva te6rica e a experimental. 0 metodo melhorado
de Prakash e muito bem ajustado somente do lado esquerdo da curva. 0 metodo de
Havriliak-Negami

eo que mais se aproxima, mas mesmo assim existe uma diferenc;a

consideravel entre

0

valor experimental e te6rico. Em vista disto. tentamos ajustar a

curva te6rica em relac;ao it experimental

atraves de uma distribuic;ao discreta de

curvas singulares de COTE's, atraves do metodo melhorado de Prakash. Oesta forma,
a curva experimental e te6rica praticamente coincide, como pode ser visto claramente
na figura V 16. A banda de COTE e melhor ajustada pelo metodo melhorado de
Prakash (expressao

IV. II)

com a soma de seis cun'as singulares de COTE's. com

picos de temperatura em 48. 50, 52, 54, 57 e 60 K, respectivamente,

como pode ser
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Tabela V.] - Rela<;ao dos panimetros obtidos pela tecnica de COTE. para filme de
KC! ~ 1°'0 CuC! em diversos metodos de ajustes Ea, T m" e

1

T,,"

Prakash

van \Veperen

Havriliak-~egami

SaG a energia de

I
I

Ea (meV)

147

.

I

I
I

152

I

.

Tm (K)

(uma unica curva)
I

49
i

!

I
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!
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I
- .:;

i

48
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20
~=0,152eV
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*
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Tear. 5
Tear. 6

•

Tm =49 K

, \\
!

-« 10

~

!
f
I

It)

~

~

I

-

C)

I

~

I

I

I

y.

I

5

t
44-

0

•

40

+-t-

•. •. "

50

60

Tern peratura (K)

Tabela V.2 - Rela<;:aodos panlmetros obtidos pela tecnica de CDTE, para filme de
KCI

-j-

1% CuCI. E1l' T 01' e

To'

sao a energia de ativa<;:ao, a temperatura de pica e

tempo de relaxa<;:ao.

I

Il

Ea (meV)

I

Tm* (K)

L,,*(seg)

curva 1

ISO

48

2 x 10-15

curva 2

152

50

4 x 10-15

curva 3

152

52

2 x 10-1-l

153

54

7 x 10-1-l

curva 4

I

I

curva 5

154

I

57

3 x 10-13

curva 6

158

I

60

8 x 10-\3

0

Havriliak-Negami

(fig. V.15) ou uma distribui~ao discreta de Prakash (fig V.16) e

explicar

0

que significa esta distribui~aC' em filmes policristalinos

algumas

amilises foram feitas, dentre estas amilises

compara~ao entre os resultados de filmes e cristais .

incluem

A

de KCl:Cu+,

principalmente

a

principio, ambos os modelos

centro do ion Cu + em filmes de KCI, porem diferindo daquele observado em cristais

a

[7]. Esta diferen~a se refere ao numero de bandas e

intensidade da corrente de

despolariza~ao, sendo que esta intensidade era esperada com urn valor maior que em
cristais, devido

a alta

concentra~ao de ions Cu+ (;:::2

X

1020 atomos/cm\

Para uma

compara~ao entre as intensidades das bandas de COTE de ambos os materiais, cristal
e filme de KCI:Cu"-, determinamos,

atraves de ca1culos, qual

despolariza~ao (ex.pressao IV.l3) para

0

valor da carga de

uma concentra~ao de dipolos 2 x 1020 cm-3,

considerando os panlmetros experimentais de COTE do tllme, ou seja, Ep, T p e area
dos eletrodos igual a 0,28 cm2. 0 valor do momento de dipolo assumido foi de 1,49
eA, que foi determinado experimental mente para

0

Cu -'-em cristais de KCI [7]. Oesse

" calculo obtivemos que a intensidade da carga de despolariza~ao
1,01

X

10-10 C. 0 valor da carga de despolariza~ao

experimentalmente

ca1culada Qc e de

do tllme Qr determinado

atraves do espectro COTE da figura V. 16 e de 1,1

razao entre Qc e Qr e de aproximadarnente
polariza~ao encontrada experirnentalrnente

10-12 C. A

90, ou seja, a intensidade da carga de
e de 90 vezes menor que a intensidade

esperada para urna concentra~ao de 2 x 102I1crn-'.Considerando
estao contribuindo para medidas de COTE tern
KCI, ou seja, 1,49 eA [7], determinamos

X

0

que os dipolos que

mesmo tarnanho que no cristal de

qual a concentra~ao

real de dipolos que

esHio contribuindo para a intensidade da banda de COTE. Oeste calculo obtivemos
que apenas 1% (2 x lOll' ern-') dos dipolos no fllrne contribuern para a corrente de

use -

SEr:;VCO D~ B1BLIOTECA

INFORMA<;AO

E

presente caso e necessaria uma distribui<;ao de curvas de COTE para aj ustar a curva
experimental.

Para

0

caso da distribui<;ao discreta, as seis curvas de ajuste nao sao

seis curvas quaisquer, elas tern que ter os valores da energia de ativa<;ao e tempo de
relaxa<;ao coerentes com os valores normalmente encontrados em medidas de COTE.
Caso contrario

poderiamos

ajustar a curva teorica

com urn numero de curvas

aleatorio.
Os resultados obtidos dos filmes podem ser atribuido

a estrutura

policristalina

do filme, ou seja, a interface dos graos nao permite a propaga<;ao da corrente de
despolariza<;ao termicamente

estimulada atraves do filme, diminuindo drasticamente

sua dete<;ao. Por outro lado, a distribui<;ao de bandas de COTE pode ser atribuida

a

distribui<;ao do tamanho de graos, baseado no argumento observado na repeti<;ao da
medida de COTE com a mesma amostra em que a carga de despolariza<;ao cai num
valor de 50% atribuido

a

reciclagem termica, onde e bem provavel que aconte<;a a

a

quebra estrutural do filme. Isto nos conduz

dizer que a transmissao do sinal de

relaxa<;ao de grao para grao fica mais impedida pela quebra estrutural. Isto pode
explicar que

0

tamanho do grao esta com

·Oesta forma atribui-se que
continua, seja devida

0

0

papel principal na obten<;ao do COTE.

resultado da composi<;ao da banda de COTE, discreta ou

a distribui<;ao de tamanhos

de graos. Em vista disto, assumimos

que a distribui<;ao mais coerente

para

continua, pois niio conseguiriamos

distinguir tamanhos diferentes de b'Taos. E desta

maneira que seria interpretado
forma assumimos que

0

0

sistema estudado

se optassemos por uma distribui<;ao discreta. Oesta

melhor modelo de ajuste seja

outro lado pode ser visto pelos resultados anteriormente
que os valores das temperaturas

seja uma distribui<;ao

0

de Havriliak-Negami.

Por

apresentados (tabela Y.2),

de pico e energias de ativa<;ao, para este modelo,

estao muito proximos aos encontrado no crista!

V.3 - Influencia da temperatura do substrato nas
propriedades oticas e estruturais de filmes de KCI +
4% CuCl.

As figuras V. 17 e V.I8 mostram os resultados da microscopia eletronica e
absorc;ao otica de filmes de KCI

+-

4% CuCI evaporados sobre diferentes temperaturas

do substrato de safira (Al:01) em 292, 338, 373, 427, 474 e 524 K.
Analisando-se a sequencia de micrografias da figura V.17 (a --+ c), ve-se que
tamanho do grao diminui suavemente. Correlativamente

0

observa-se urn aumento no

coeficiente de absorc;ao em 266 nm (figura V.I8 (a --+ c)), e uma pequena diminuic;ao
na meia largura na temperatura de 373 K. A suave diminuic;ao do tamanho do grao
com a temperatura (de 292 a 373 K) contraria os resultados normalmente encontrados

aumento suave (no comec;o do gnifico) do tamanho do grao com a temperatura do
substrato, ja a partir da temperatura
[31])

e

explicado

permitindo

0

pelo aumento

ambiente. Este comportamento
da mobilidade

dos atomos sobre

(na referencia
0

substrato,

filme diminuir sua energia total por formando nucleos maiores. Com

0

aumento da mobilidade dos atomos ou moh~culas, aumenta a distancia ~ (expressao
1Il.8) atraves do tempo tar (expressao 1II.5),

0

qual depende diretamente de Tts.

mecamsmos que afetam a mudanc;a deste comportamento

Os

T

nos filmes de KCI:Cu nao

sao bem entendidos amda.
Para temperatura

do substrato acima de 373 K, os filmes apresentam

tamanho de grao crescente com a temperatura
passando a ter um comportamento
abson;ao diminUl com
tomando
resumldos

0

0

do substrato (figura V. 17 (d ~

urn
f)),

ja conhecido na Iiteratura [31]. 0 coeficiente de

aumento da temperatura do substrato (figura V.18 (d ~ f)),

filme opaco. Os resultados das figuras V. 17 e V 18. encontram-se melhor
na figura V 19, onde mostramos a dependencia

com a temperatura

do

substrato, do tamanho do grao, do coeficiente de absorc;ao e da meia largura da banda
de absorc;ao em 266 nm.

Figura V.17 - Micrografias MEV de filmes de KCl + 4% CuCl crescidos sobre divers as temperaturas do substrato de A1203. (a) 292, (b) 338,
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Figura V.18 _ Respectivos espectros de abson;ao otica de filmes de KCI t 4% CuCI mostrados na figura V.17. (a) 292,
424, (e) 474 e (f) 524 K, com espessura de::: 1 pm
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filmes de KCI - 4% CuCI obtidos sobre diversas ternperaturas
Tamanho

do grao. (b) Area sob a eurva. (c) Meia largura. Todos em fum;ao da

concentra~oes

nestes filmes.

absor~ao

(~W+

densidade

de graos

podernos

do substrato. (a)

Isto

oeorre devido

em-I). que foram atribuidos
Pelas observa~oes

ver elaramente

altos

na see~ao V.12.

eoefieientes

de

ao aurnento na

MEV. da figura V 17(a) para V.17(b),

a dirninUl~ao de poros.

densidade de graos e eonsequentemente

aos

0

que indica urn aurnento na

urn aurnento da area sob a curva de absor~ao

(figura Y. 19(b)). Para temperaturas
desenvolve novas caracteristicas
como:

0

do substrato acima de 373 K,

0

proprio filme

na absor~ao otica do Cu~, caracteristicas

estas, tais

deslocamento da banda de absor~ao de 266 nm para 274 nm, a opacidade dos

filmes e a diminui~ao do coeficiente de absor~ao de 2,3 x 104 cm-l para 0,5 x 104 cm-I
quando a temperatura varia de 373 K para 524 K. 0 deslocamento e a opacidade dos
filmes saD atribuidos.

provavelmente,

ao aumento de defeitos na rede cristalina,

como: trincas, desloca~oes ou tensoes no filme. A diminui~ao do coeficiente
absor~ao e atribuida. provavelmente
crescimento do filme,

durante

0

a

reevapora~ao da impureza metalica, apos

periodo em que

ambiente. Quanto ao coeficiente de acomoda~ao

a

podemos

de

0

substrato retorna

a

0

temperatura

(mencionado na se~ao IIIA), nao

Cu

principio dizer muita coisa, pois nos so equipamento

nao tinha ate

0

momento condi~oes de medir a temperatura do cadinho (atualmente ja possivel), que

e

necessaria

grosseira para

para obtermos
0

0

valor de

Tad

(expressao

KBr (se<;ao llIA), obtivemos que

1, como previsto na literatura

[31], refor~ando

Cu

III.6 ). Em uma estimativa

continua

a ser

aproximadamente

assim, a primeira hipOtese. Esta

hipotese para explicar a diminui<;ao do coeficiente de absor<;ao vem de estudos feitos
com filmes de KCl

-r

1% CuCl, evaporados sobre substrato

a temperatura

ambiente e

submetidos a sucessivos tratamentos termicos de 473 K em diversos intervalos de
tempo.

0

que provoca urn decaimento na densidade otica. como mostrado na figura

Y.20. No grafico desta figura podemos observar que a densidade
abson;ao em 266 nm diminui consideravelmente,

apos

0

da banda de

filme estar 4 minutos a 473

K. mostrando a saida da impureza do interior do grao. Este mesmo efeito tambem e
observado em materiais monocristalinos,

apos permanecerem

por mais de 5 minutos

no torno a 873 K [23]. 0 efeito do tratamento termico nestes filmes, observado tanto
pela tecnica de microscopia eletronica como pela tecnica de abson;ao otica. traz como
consequencia a deteriora<;ao na sua qualidade otica. Pela tecnica de MEV observa-se
que os hJfaos aparecem de forma esponjosa. quase se desintegrando.
filme torna-se opaco.

e oticamente
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Figura V.20 - Varia<;ao da densidade otica, no pica da banda de absor<;ao, em
fun<;ao de tratamentos termicos seqiienciais a 200°C em filmes de KCI + 1% CuCl,

Quanto

a durabilidade

destes filmes, quando expostos

a pressao

e temperatura

arnbiente, rnostrarnos urn bTfaficoda densidade otica da banda de absor<;ao em 266 nm
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Figura V.2l- Transmitancia em fun<;ao do comprimento de onda de filmes.
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3% CuCl

a pressao

e temperatura

CAPITULO VI

VI.t - Propriedades oticas e estruturais de filmes
crescidos sobre substrato it temperatura ambiente em
diferentes concentra~oes de CuBr.
o principal

objetivo deste capitulo e mostrar

comportamento

0

a abson;ao 6tica na regiao do UV, da impureza Cu ~ ao mudar
material hospedeiro

no caso, do KCl para

0

6tico, particularmente
0

panlmetro de rede do

KEf. Com este intuito utilizamos

a

tecnica de absorc;ao 6tica. Indo urn pouco mais alem deste objetivo, este capitulo
mostra a intluencia da concentrac;ao de ions CUTnas propriedades estruturais e 6ticas
de filmes de KBr:Cu"- crescidos sobre substratos de safira a temperatura ambiente e a
influencia da temperatura do substrato nas propriedades 6ticas e estruturais de filmes
de KEr + 5% CuCl. Estes resultados san em alguns pontos comparados com os filmes
de KC1:Cu+ (capitulo V). Medidas de relaxac;ao dieletrica e indice de refrac;ao nao

A caracterizac;ao dos filmes de KEr impurificados

com CuBr

teve como

objetivo analisar a intluencia da concentrac;ao de CUTna microestrutura,

pela tecnica

de MEV, e na estrutura cristalina do filme (panlmetro de rede e
linhas correspondentes

a esta estrutura), determinando

0

comportamento

das

tambem, atraves de ED X, a

concentrac;ao real de impurezas Cu em KEr. Estas analises foram feitas em filmes de
-t-

KBr impurificados com concentrac;oes nominais de I, 4 e 8% de CuBr.
A tigura VI. 1 mostra a microgratia

MEV para filme de KBr

crescido sobre substrato de safira. Esta micrografia teve

0

-r

1% CuBr

mesmo objetivo de mostrar

a estrutura do filme a partir do substrato. 0 procedimento para ver tal estrutura foi de
maneira analoga ao do filme de KC1:CuT (tigura V.2). Atraves desta microgratia
observamos

que

0

crescimento

do tilme de KBr:Cu ~ e feito pela superposic;ao de

graos, a qual e vista de maneira bem mais nitida que em filmes de KCI:Cu+ (figura
V.2).

Figura VI.I - Micrografia MEV de filme de KBr + 1% (mol) CuBr, vista a partir
do substrato de safira, com espessura de ~ 1 !lm.

A figura VI.2 mostra uma sequencia de micrografias
impurificados

com tres diferentes

de filmes de KBr

concentrac;:6es de CuBr. Nesta sequencia

micrografias nota-se que a estrutura dos filmes e policristalina e que com

0

de

aumento

na concentra9ao de CuBr a media do tamanho dos graos diminui de 1,2 para 0,5 !lm.
A estrutura policristalina eo comportamento dos graos, ou seja, a sua diminui9ao com
a varia9ao da concentrac;:ao de Cu+ sao amilogos aos registrados em filmes de KCI:Cu+
(figura V.l). Apesar deste comportamento ser
as figuras (V. 1 e VI.2) que
maior que

0

0

0

mesmo, observamos atraves de ambas

tamanho medio de graos para

tamanho medio de graos para

0

0

filme de KBr:Cu + e

filme de KCl:Cu+ (analisando na mesma

magnifica9ao). Neste trabalho, procuramos crescer ambos os filmes com parfunetros
semelhantes, com exce9ao da taxa de crescimento, que para
para

0

0

KCl:Cu + e de 9 nm/s e

KBr:Cu + e de 13 nm/s, mas que segundo a referencia [31],

graos mantem-se
crescimento.

quase que constante

0

tamanho medio de

para uma faixa de variac;:ao da taxa de

0 que pode estar ocontecendo e uma prov:lvel mudan9a de Qdif (se9ao

Figura VI.2 - Micrografias

MEV

filmes

com

de KBr

diferentes

impurificados

concentrayoes

de CuBr,

de
tres
com

espessura de ~ 1 Ilm. (a) KBr + 1% CuBr,
(b) KBr + 4% CuBr,

(c) KBr + 8% CuBr.

Todas as micrografias apresentam a mesma
magnificayao.

IlIA),

0

qual modificaria a distancia ~ (expressao IlL8) das moleculas. Para estudar

tais causas e necessario que se fa<;a urn trabalho mais minucioso durante

0

processo

de
crescimento desses filmes (mencionado na se<;ao IrA). Este trabalho nao foi possivel,
devido

as

condi<;oes do

nosso

sistema,

0

qual

se

encontra

em

fase

de

complementa<;ao.
A figura VI.3 mostra os resultados de difra<;ao de raios-X dos filmes de KEr
com concentra<;oes nominais tambem em I, 4, 8% de CuBr. Os filmes para todas
estas concentra<;oes exibem uma estrutura cubica de face centrada (fcc), como
monocristal de KEr, com urn panlmetro de rede de aproximadamente

6,601

A,

0

que e

praticamente igual ao valor encontrado na Iiteratura para os monocristais de KEr, ou
seja de 6,656

A

independente

da concentra<;ao de Cu-'- e a meia largura das linhas do espectro de

[2]. 0 valor do panlmetro de rede encontrado em nossos resultados e

difra<;ao de raios-X mantem-se praticamente constante. Os resultados de difra<;ao de
raios-X mostram que para concentra<;oes de 1, 4 e 8% os filmes de KBr:Cu -.-crescem
preferencialmente

na dire<;ao (200). Para filmes de KBr + 1% CuCI (figura VI.3(a))

observamos pelo espectro de difra<;ao de raios-X que a maioria dos graos crescem na
dire<;ao (200), mas existem muitos outros que crescem nas dire<;oes (111), (220),
(212), (400) e (420), as quais pertencem

a estrutura do KBr. Este comportamento

tambem foi registrado em filmes de KCl ~ 1°'0 CuCI (figura V.3(a)), que por sua vez

e

uma situa<;ao amiloga ao da figura Ill.8.
Quando aumenta-se a concentra<;ao de CuBr para 4 e 8%, a intensidade do
pico correspondente

ao plano (200) e sua familia aumenta sensivelmente e as demais

diminuem ou aumentam com uma taxa muito superior que a taxa de (200). Em filmes
de KBr ~ 8% CuBr (figura VI.3(b)) observa-se que a grande maioria dos graos
crescem preferencialmente

na dire<;ao (200). Esta

caso da figura I1l8(b) e experimentalmente
(figura V3(c))

e

uma situa<;ao que corresponde ao

visto em filmes de KCl ~ 4% Cuel

0 mecanismo que explica esta tendencia dos cristalitos crescerem em

grande parte na dire<;ao (200) com

0

aumento da concentra<;ao nao

e

ainda bem

-

0
N
N

~

..c

'tV

N
N
N

0
0

0
0

v

<D

.

"c:::s

17,5

(b)

KBr + 4% CuBr

300

(C)

KBr + 8% CuBr

CD

"
"c::
tV

fI)

CD

c::

o

diagrama de fase da figura VIA [40] mostra, como no caso do KCI:CuCI

(capitulo V), a possibilidade de fonna<;ao de urn composto K2CuCl1 nas condi<;oes de
temperatura

do substrato e concentra<;ao em que

CuBr foi crescido. Este composto (K2CuCld

0

filme de Kbr impurlficado com

nao foi encontrado

nos manuais de

,

800

700

600

----

()
500
Q.....

Liquido

m
~ 400
.•...•
m
I-

I-

(1)

0-

E

300

~
200

!Ii
::.:::
N
-.;

100

CD

::l

U

0
0

.

.

20

40

KBr

% Mol

(sel;ao V I. I). As medidas de MEV/EDX
posil;oes do filme, numa area de 400

!
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foram examinadas

em cinco diferentes

cada uma. Os valores da concentrac;ao de

o

que mais chama aten<;ao nos filmes de KBr:Cu~ sao as suas propriedades

oticas, que foram estudadas em detalhes em filmes de KCl:Cu~. Atraves da tecnica de
absor<;ao otica pode-se ver

0

comportamento

do ion Cu ~ ao mudar de matriz

hospedeira, no caso de KCl para KBr quando estas matrizes estao em forma de filmes.
Este comportamento
halogenetos

foi muito bem estudado

alcalinos

contendo

em uma sequencia

ions Cu~, apresentados

de cristais de

no capitulo

estudado neste trabalho em forma de filmes policristalinos,

ILl

e agora

comparando KBr:Cu

T

e

KCl:Cu~.
Primeiramente,
transmitancia

mostramos

atraves

ds figura

V1.5(a) uma

varia<;ao na

do filme de KBr, de 38 para 75 % em 400 nm, quando elevamos a

concentra<;ao de CuBr de I para 8%. Esta varia<;ao na transmitancia

encontra-se

associada a diminui<;ao do tamanho dos graos, podendo ser vista nas figuras VI.2(a),
VI.2(b) e VI.2( c). Esse comportamento otico e bastante semelhante ao que ocorre em
filmes de KCI ao variar a concentra9ao de CUT (figura V.7).
Como vimos na se<;ao VLl.l,

os tamanhos medios de graos observados na

figura VL2(a) e maior que a media do tamanho de bTfaOSobservada na figura V.l(a).
Quais as conseqiiencias disto nas propriedades oticas de KBr:Cu -') As conseqiiencias
sao exatamente

os valores de porcentagem

na transmitancia

de urn em rela9ao ao

outro. Quanto maior a media do tamanho dos graos, maior e a opacidade dos filmes e
menor e a transmitancia.

Isto pode ser visto muito bem quando analisamos

espectros de transmitancia

da figura VI.5(a) para KBr - 4%

os

CuBr e figura V.7(a),

associados as micrografias de VL2(a) e V.l(a).

o processo

de produ<;ao de filmes policristalinos

posslbilitou a introdu<;ao de

urn numero elevado de impurezas de Cu- em filmes de KCI (se<;ao V 1.2.2) e agora
tambem em filmes de KBr (::::10211 atomos/cm~. para uma concentra<;ao nominal de
1%) Esta caracteristica foi atribuida na se9ao V.1.2.2

a estrutura

policristalina. Com

o aumento de 1 para 8% na concentra<;ao de CuBr a transparencia na regiao do visivel

aumenta e a posic;ao da banda de absorc;ao em 278 nm mantem-se constante. Esta
banda de absorc;ao e tambem atribuida ao efeito fora de centro que

0

ion Cu -r ocupa

na rede de KBr. Esta atribuic;ao esta baseada em resultados de cristais de KBr:Cu -r [IS] e principalmente,

nos resultados de absorc;ao otica e COTE para tilmes de KCI

1% CuC\' apresentados no capitulo V, onde deixa claro

0

-i-

efeito fora de centro do CUT

em tilmes de KCI. A banda de absorc;ao em 278 nm (cuja linha de base foi registrada
como sendo a absorc;ao otica de urn tilme puro de KBr) foi muito bem ajustada pela
somatoria

de duas gaussianas

(figura V1.5(b)) correspondendo

transic;oes do ion CUT. Estas bandas estao posicionadas
transic;ao de IAIg.(3dlU)~IT-,g.(3d'.l4s),e 278 nm, atribuida
'Eg(3d'.l4s). A meia largura da banda

a

duas diferentes

em 248 nm, atribuida

a transic;ao de

a

IAlg(3dlU)~

em 278 nm diminui de 24 nm

para 19 nm

quando a concentrac;ao nominal cresce de I para 8%. A precisao na medida da meia

e

largura da banda
comportamento

suticiente para registrar as larguras de linhas mencionadas.

da meia largura e semelhante ao comportamento

Este

da meia largura da

T
banda de absorc;ao do tilme de KC1:Cu (figura V.8). Anteriormente comparamos os
valores de transmitancia
atribuimos

a diferenc;a

entre os filmes de KCl

que para

0

0

que os valores

filme de KCI - 1% CuCI (::::26nm. figura V.9(a))

tilme de KBr

tossemos analisar apenas

+

1% CuBr e

0

de meia largura

e urn pouco

1% CuBr (::::24nm l, 0 que era de se esperar

0

maior

contrario se

tamanho medio de graos. Esta diminuic;ao da meia largura

da banda de absorc;ao do ion eu - do KCl para
diminuic;ao do acoplamento
poslc;ao em centro.

+

entre ambos os val ores ao tamanho medio de graos entre urn e

outro filme. Apesar disto, podemos observar
registrados para

1% CuCI e KBr

+

KBr pode estar relacionado

eIetron-tOnon. devido ao deslocamento

Esta provavel

mostradas apos a figura VIS

0

justificativa

vem de algumas

a

do ion Cu - da
informac;oes,
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Figura VI.5 - Algumas proprledades 6ttcas de filmes de KBr:Cu~, com espessura
de '" IJ.lm. (a) Espectros de transmitancia

de tilmes de KBr em tres diferentes

conccntra<;oes de CuBr. (b) Espectro de absor<;ao de tilme de KBr

-i-

8% CuBr. (c)

Area sob a curva de absor<;ao em 278 nm em fun<;ao da concentra<;ao determinada por

intensidade do acoplamento elt~tron-fOnon ena se~ao II.I temos informa~oes que este
acoplamento perde para a inversao de simctria, quando

0

ion Cu+ se desloca de sua

observando que a meia largura diminui numa sequencia de 0,57; 0,48; 0,40 e 0,32 eV
(NaCl, KCl, KBr, KI) [25], concluimos,

acentuado. Isto

e 0 que

a principio,

que a meia largura diminui com

0

pode estar acontecendo ao compararmos a meia largura dos

filmes de KCl:Cu+ e KBr:Cu+.
Durante
da com

0

0

crescimento cristalino do filme de KBr:Cu+, a forma~ao da rede se

ion Cu + se alojando em posi~ao substitucional fora de centro do ion K+. Esta

bem visto em cristais, quando muda-se a rede hospedeira de KCl para KBr (figura
II.4(c»). A posi<;ao da banda de absor<;ao do Cu+, que esta em 266 nm para
KCl (panlmetro de rede de == 6,295

A,

de KBr:Cu+, cujo panlmetro de rede
amlloga aos cristais de KCl e KBr.

se<;ao V.I.I)

e

de 6,601

0

filme de

desloca-se para 278 nm, no filme

A,

correspondendo

a uma situa~ao

nos leva a crer que

0

ion Cu ~ esta em posi<;ao fora de centro tambem em filmes de

KBr e em posi<;ao mais afastada (em rela<;ao ao sitio da rede) que em filmes de KCI.
A for<;a do oscilador da transi<;ao eletronica de AIg.(3dlU)~Eg(3d94s) do ion
Cu ~ em filme de KBr foi determinada para as tres concentra<;oes aqui estudadas, ou
seja, 1, 4 e 8%. Para
Smakula (expressao

0

calculo da for<;a do oscilador foi utilizada a formula de

lV.5), aplicando

0

valor da concentra<;ao de CUT obtida do

grafico da calibra<;ao da area sob a curva de abso<;ao versus concentra<;ao calculada
por EDX (figura VI.5(c)). A area sob a curva de absor<;ao e dada pela seguinte
expressao:

A=aM(
onde a e

coeficiente de absor<;ao dado em cm-I e ~A

0

absor<;ao (para
calculado

V;)

0

largura da banda de

grafico de a versus comprimento de onda, figura VI.5(b)). 0 valor

para a for<;a do oscilador foi de 0,061,

'encontrado

e a meia

0

qual esta proximo ao valor

em cristais de KBr (0,068) [3], ambos determinados

a temperatura

ambiente.

o grafico

da figura VI.5(c) mostra a linearidade entre a area sob a curva da

banda de absoH;ao (278 nm) e a concentra<;ao NjDX de Cu~ em atomos/cm'.

Esta

Iinearidade mostra que mesmo em altas concentra<;oes (~ L I x 102\ atomos/cm')
ion CUT em

filmes

de KBr permanece

lsolado.

nao formando

dimeros

0

ou

aglomerados.
Toda a explica<;ao dada para as propriedades oticas do ion CUTem tilmes de
KCI. como

0

alto valor do coeficiente de absor<;ao e a diminui<;ao da meia largura

com a concentra<;ao de eu -,
Cu- em tilmes de KBr.

e tambem

valida para exphcar as propriedades 6ticas do

VI.2 - Propriedades 6ticas e estruturais de filmes
crescidos sobre diversas temperaturas do substrato.
o

objetivo

deste

item e mostrar

a evolw;ao

em filmes

da microestrutura

propriedades

de transmitancia

de KBr:Cu

temperaturas

do substrato, buscando nos resultados a temperatura

onde os filmes apresentam-se mais transparentes
CUT, maior densidade

crescidos

T

e das

em diversas
mais adequada

fora da regiao de abson;ao do ion

de graos e maior coeficiente

de absor~ao, para possiveis

aplica<;oes 6ticas, como filtros passa banda na regiao do UV para

0

terceiro

harmonico de lasers de Ti:Safira (240 a 300 nm). Com este objetivo, produzimos
filmes de KBr

-+-

5% CuBr crescidos sobre cinco diferentes temperaturas do substrato.

A figura VI.6 mostra a evolu<;ao da microestrutura

destes tilmes crescidos

sobre substrato de satira as temperaturas de 292,329,374,425
sequencia de micrografias da figura VI.6, observamos que
numero

de poros diminui

a ~

b e em conjunto

e 491 K. Analisando a
0

tamanho dos graos e

observa-se

urn aumento

0

na

transparencia do filme, na regiao do visivel (figura VI. 7). Existe tambem urn aumento
na intensidade
temperatura

da banda em 278 nm para filmes crescidos

de 329 K. A partir desta temperatura

ate 425 K,

0

sobre substrato

a

tamanho dos graos

come<;a a aumentar muito suavemente (tiguras V1.6 (c ~ d)). A transmitancia

do

filme come<;a a diminuir suavemente (figura VI.7) e a posi~ao da banda de absor~ao
do ion Cu- se desloca para compnmentos
deslocamento

de onda maiores (energias menores). Este

chega a ser de ~ 6 nm quando a temperatura do substrato

e de

425 K.

Estes efeitos. devido provavelmente ao aumento do paramentro de rede, e atribuido
ao aumento de defeitos na rede cristalina, como ja visto em filmes de KCI ' 4% CuCI
(se<;ao V 3) Para sabermos se
medidas

e isto 0 que

de difra<;ao de raios-X destes

real mente ocorre.
tilmes,

e necessario

acompanhando

parametro de rede. Estas medidas nao foram realizadas neste trabalho

que se fa<;a

a evolw;ao

do
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Figura VI.6 - Micrografias MEV de filmes de KBr + 5% CuBr crescidos sobre diversas temperaturas do substrato de A120). (a) 292 K,
329 K, (c) 374 K, (d) 425 K e (e) 491 K. Detalhe - tamanho medio de graos em funyao da temperatura do substrato
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Analisando os espectros de transmitancia mostrados na figura VI.7 dizemos a
principio que a melhor temperatura do substrato para crescer filmes de KBr:Cu+, com
o objetivo de aplica-Io em filtros passa banda, seria a temperatura
porque, nesta temperatura

0

espectro mostra menor transmitancia em 278 nm, mas em

compensa~ao menor transmitancia tambem em comprimentos
nm (em rela~ao ao filme crescido
simultaneamente,

de 292 K. Isto

de onda acima de 400

a 329 K). Para obter as duas condi~Oes

ou seja, menor transmitancia em 278 nm e maior transmitancia em

comprimentos de onda acima de 400 nm, e possivel tentar crescer filmes de KBr:Cu'"
sobre substratos com temperatura em tomo de 329 K e trabalhar com a concentra~ao
de ions Cu+.
Para temperatura do substrato de 491 K,

0

filme de KBr + 5% CuBr toma-se

opaco e a banda, na regiao do UV, desaparece completamente.
4% CuCI crescidos sobre substrato a temperatura

Em filmes de KCI +

de ate 524 K

0

filme tambem e

opaco, mas a banda na regiao do UV pode ser muito bem vista, como mostra a figura
V.18(t). No entanto, espectro de transmitancia
KBr

+

da figura VI.8 mostra que os filmes

5% CuBr mudam suas caracteristicas oticas ja quando crescidos a temperaturas

"·-491 K, apresentando grandes oscila~Oes. Isto pode ser provavelmente
existente entre

0

pela diferen~a

indice de refra~ao do filme e do substrato. Para uma melhor analise

deste resultado e necessario que se fa~a urn estudo do comportamento
refra~ao em [um;ao da temperatura

do substrato, na qual

0

do Indice de

filme de KBr:Cu'" [oi

crescido, e correlacionar estes resultados aos respectivos espectros de transmitancia.
Isto fica proposto para futuros trabalhos. 0 detalhe da figura VI.6 mostra a varia~ao
do tamanho do !,Jfao em fun~ao da temperatura

do substrato. Note, comparando

detalhe desta figura com a figura VI.6(a), que

0

filme de KBr

de 292 K para 425 K e aumenta

-r-

5% CuBr varia suavemente

bruscamente a temperatura de 491 K, enquanto que

tamanho medio dos graos para

0

0

tamanho medio de !,Jfaospara

0

0

filme de KCI - 4°.'(,CuCI aumenta de maneira mais suave que no KBr:Cu-.
Neste capitulo VI investigamos tambem a porcentagem de transmitancia
filmes de KBr

-r-

de

5% CuBr crescidos sobre substrato de quartzo, porque este substrato
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tambem

mostra

transparencia

° filme

de KBr nao impurificado,
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uma

de onda de 400 nm. Este espectro
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A prodU<;ao de filmes de KCl:Cu~ e KBr:Cu~ e todos os resultados de
caracterizayao destes materiais apresentados neste trabalho sao contribuioes originais.
Este trabalho apresentou varias partes. Primeiramente, fez-se com clareza
uma comparayao entre as propriedades oticas de filmes de KCI (Br):Cu~, crescidos
por evapora~ao

termica

(sobre substratos

a temperatura

ambiente)

KCI(Br):Cu~ crescidos pelo metodo de Kyropoulos-Czochralski.

e cristais de

Esta comparayao

mostrou que as propriedades oticas dos filmes sao mais promissoras para possiveis
aplica~oes oticas, como filtros passa banda na regiao do UV para
de lasers de Neodimio:YAG
harmonico

e Neodimio:vidro

0

quarto harmonico

(266 nm, KCI:Cu"') e para

0

terceiro

de lasers de Ti:Safira (240 a 300 nm, KBr:Cu"'), que monocristais

KCI(Br):Cu"'. Os tilmes tern a grande vantagem
concentrayoes

de serem crescidos

1021 atomos/cm',

de Cu"', aproximadamente

de

com altas

sendo que este e

0

limite

estudado neste trabalho. Atraves de uma correla~ao entre a microestrutura dos filmes
e

0

espectro de absor~ao, para varias concentra~oes de Cu~, chegou-se a conclusao

'. que estas altas concentra~oes
materias.

Verificou-se

sao possiveis devido a estrutura policristalina

tambem

que em filmes,

destes

no casu KCI e KBr, as altas

concentra~oes de impurezas Cu~ nao provocam deslocamento da banda de absor~ao,
que esta em 266 nm. para

0

Cu ~ em KCI, e em 278 nm, para

provocam a forma~ao de aglomerados.

Em monocristais

0

Cu'" em KBr, e nao

estas duas caracteristicas,

posi<;ao e forma<;ao de aglomerados, ja ocorre em cristais com concentrayoes
aproximadamente

! Oil'. atomos/cm'.

Nesta concentra~ao

de

os cristais apresentam-se

opacos e come~a provavelmete a surgir cristalitos de CuC! ou CuBr. No entanto, os
ti!mes estudados neste trabalho respondem as altas concentra~oes com urn aumento
na qualidade otica, ou seja, quando aumenta-se a concentra~ao de impurezas Cu ~
existe urn aumento na transparencia dos filmes. fora da regiao de absor~ao do Cu.,..
Outra grande vantagem sobre os cristais

e

a facilidade e tempo de produyao dos

filmes. Os cristais sao produzidos em urn tempo de aproximadamente

36 horas e

0

filme , leva-se aproximadamente

1 hora. 0 tempo citado para ambos os metodos

inclui: a preparac;iio dos sistemas e do crescimento do cristal ou do filme. 0 tempo so
para crescer
crescer

0

0

cristal de KCl:Cu~ e de aproximadamente

filme de KCI:Cu Te de aproximadamente

9 horas e

tempo para

0

100 seg.

Uma se!:,JUndaparte do trabalho foi certificar a presenc;a do efeito fora de
centro do ion Cu - em filmes de KCl -,- 1% CuC!. Este trabalho deixa nitido que a
impureza CUTocupa uma posic;iio fora de centro tambem em filmes de KCl, e pode
ser visto tanto pela tecnica de absorc;ao otica e quanto pela tecnica de COTE. Estas
duas tecnicas mostram, para filmes de KCl

+

1°,,<>
CuCL que a banda de absorc;ao em

266 nm e a banda de COTE em 49 K sao consequencias da posic;ao fora de centro que
o ion ocupa no interior do griio dos tilmes de KC!. Os resultados de abson;:ao otica
mostraram que a area sob a curva em 266 nm e independente da temperatura. Este
comportamento e caracteristico do efeito fora de centro. 0 valor da forc;a do oscilador
para este sistema e de 0,034 e para KBr:Cu - e de 0,061, ambos os valores estao bem
proximos aos valores encontrados para

0

Cu - em monocristais

tecnica de COTE foi bastante importante para caracterizar
. mostrou que os filmes de KCl:Cu

apresentam

T

0

de KCl e KBr. A

efeito fora de centro, mas

baixa carga de despolarizac;ao em

relac;ao ao valor esperado (90 vezes maior do que a obtida experimentalmente)
o contato entre os griios e

0

e que

maior responsavel pela dificil propagac;ao da corrente no

filme.
Sabe-se.
propnedades

da primeira

parte

oticas mats vantajosas

que

do

trabalho,

0

monocristal:

que

os

filmes

fizemos urn estudo das

propnedades oticas e microscopicas dos tilmes de KCl ~ 4% CuCI e KBr
Nossas

lnvestigac;oes

mostraram

que

tanto

a banda

microestrutura de ambos os tilmes sao bastante sensiveis

possuem

de

+-

abson;ao

a temperatura

5% CuBr.
quanto

a

do substrato,

no intervalo de 292 a 527 K. A correlac;ao entre ambas as tecnicas mostrou que a
temperatura do substrato ideal para

0

crescimento destes tilmes (maior transparencia,

maior densidade de !:,'Tiiose maior coeticiente de absorc;ao. apenas os dois primeiros
para

0

KBr:Cu 'J. mantendo pressao e espessura praticamente constantes.

e de

373 K

T

T

para KC1:Cu e de 329 K para KBr:Cu

•

Conclui-se que para estas temperaturas do

substrato, podemos obter filmes com maior densidade de graos, consequentemente
urn aumento

na sua transparencia

na regiao do visivel e infravermelho

e no

coeficiente de absoryao da banda na regiao do UV. Esta relayao entre densidade de
graos e intensidade do coeticiente de absoryao observada claramente quando varia a
temperatura do substrato, vem confirmar resultados apresentados e atribuiyoes feitas,
neste trabaIho, para filmes, de KCI(Br):Cu+, crescidos sobre substrato a temperatura
ambiente e em diferentes concentrayoes.
Urn outro resultado apresentado

neste trabalho e

0

comportamento

densidade otica da banda de absoryao em 266 nm (KC1:Cu+) com

0

da

tratamento

termico a 200°C em diversos interval os de tempo. Este estudo mostrou que este tipo
de procedimento
registramos

e inadeqiiado para melhorar a qualidade otica dos filmes. 0 que

e uma diminui9ao

na densidade

Medidas de MEV mostrararn que apris

0

6tica e uma opacidade

dos filmes.

tratamento termico os graos possuern urn

aspecto esponjoso, quase se desintegrado.
Observamos

tambem que os filmes de KC1:Cu + saD bastante duniveis,

mantem suas propriedades oticas, quando saD mantidos em condi90es de temperatura
e ambiente seco.
Neste trabalho tambem procuramos

registrar

0

comportamento

do ion

Cu-, quando este muda de rede hospedeira com urn panlmetro de rede de 6,295
(KCl) para uma rede hospedeira, cujo panlmetro de rede e de 6,601
estudo mostrou urn deslocamento

A

A

(KBr). Este

da banda de absor9ao de 266 nm, em filmes de

KCl, para 278 nm, em filmes de KBf. Este comportamento ja era previsto, segundo
estudos feitos por Payne em monocristais,

e vem tambem confirmar-se

em filmes

term icamente evaporados.
Todos

os

resultados

apresentados

neste

ttrabalho

perspectivas para aplica90es de materiais de KC1:Cu e KBr:Cu
T

T,

abrem

novas

sendo que ate hoje

estes materiais, em forma de monocristais tiveram como objetivo, urn estudo basico
de impurezas monovalentes.

VII.2 - Trabalhos Propostos.
VII.2.t - Conhecemos

T

as propriedades

oticas e estruturais dos filmes de KC1:Cu

crescidos sobre diferentes temperaturas do substrato. Sugerimos que analise tambem
as propriedades
podemos

estruturais atraves da tecnica de difra~ao de raios-X. Oesta forma,

registrar

temperatura

0

comportamento

do substrato.

do. panimetro

Isto complementa

de rede do KCI variando

a

nossos estudos e ajuda explicar

0

deslocamento da banda de absorc;ao para maiores comprimentos de onda.

VII.2.2 - Medidas de potencial de superficie em filmes de KCI e KBr impurificados
com diversas concentrac;oes de Cu -, crescidos sobre urn substrato de metal. Destas
medidas podemos observar a localizac;ao do ion Cu no filme, indo da superficie do
+

filme para

seu interior.

0

VII.2.3 - Estudo do efeito fora de centro do ion Cu em filmes de KBr + 1% CuBr.
+

Para

isto, propomos

temperaturas,

medidas

no intervalo

de absorc;ao otica

de temperatura

destes

de ambiente

filmes

em diferentes

a heIio liquido. Oestas

medidas pode-se fazer urn gratico da area sob a curva em 278 nm versus temperatura.
Propomos medidas de COTE em filmes de KBr + 1% CuCI crescidos sobre substrato
de cobre

a

temperatura ambiente e

a

temperatura de 329 K. Estes filmes sao mais

faceis de serem produzidos e apresentam graos mais compactados que os filmes de
KCI (figuras V I(a) e V1.2( a)). Assim, as medidas de COTE podem ser mais faceis de
serem realizadas.

VII.2.4 - 0 efeito da irradiac;ao de raios-X em cristais de KCI:Cu - ja sao conhecidos.
Oesta forma. propomos que se estude

0

efeito desta irradiac;ao em filmes de KCl

altamente Impurificados com Cu-. Conjuntamente com este trabalho propomos que se
observe

0

comportamento

destes filmes ao incidir

Neodimio: YAG e Neodimio:vidro.
incidindo

0

0 mesmo com

0
0

quarto harmonico de lasers de
tilmes de KBr:Cu -, mas este

terceiro harmonico do laser de Ti:Safira, na regiao de 240 a 300 om. Estes

comportamento visto na figura V.20 e aproveitando, medir

0

indice de refra~ao do

KBr em diversas concentra~oes de Cu+.

e CaCh impurificados com CuCl. Destas medidas sabemos que estes filmes
apresentam bandas de absor~ao na regiao de 200 a 500 nm. Propomos enta~, estudar

to
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Figura VII.t - Densidade Otica em fun~ao do comprimento de onda de filmes de
LiF, NaCI e CaCI2 impurificados com CuC\.

temperaturas do substrato em tomo de 373 e de 329 K, com espessura maior ou igual
a 3 Ilm e tentar aplica-los em tiltros passa banda na regiao do

VII.2.9 - medir a condutividade

do tilme de KCI

T

uv.

1°,,\>CuCI na reciclagem

da

temperatura de ambiente a helio liqiiido e associa-la aos resultados de COTE

..

abson;ao 6tica do Cur quando embebido em CuCI difere do do Cu ~ quando embebido
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