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Resumo
Neste trabalho são apresentados estudos da luminescência em nanocristais de alumina
dopados com terras raras Al2O3:TR3+ (TR3+ = Eu3+, Er3+, Er3+-Yb3+) e preparados pelo método de
sínteses por combustão. Usando as propriedades luminescentes do íon de Eu3+, foram
analisadas as propriedades estruturais da matriz de alumina (Al2O3). O espectro de
luminescência consiste de uma serie de picos bem definidos e centrados em 593, 614 e 693 nm,
atribuídos às transições 5D0 → 7FJ (J=1, 2, 4), respectivamente. Estas emissões luminescentes
revelam informações acerca da vizinhança local em torno do íon de Eu3+. Os parâmetros de
intensidade Judd-Ofelt Ω2 e Ω4 foram determinados a partir do espectro de luminescência,
usando as transições 5D0 → 7F2 e 5D0 → 7F4 do íon de Eu3+ e, considerando também, a transição
5

D0 → 7F1 como referencia.
A segunda parte do trabalho está relacionada ao efeito de conversão ascendente de

energia (CAE) em nanocristais de alumina (Al2O3) dopados Er3+ e codopados com Er3+-Yb3+.
Excitando as amostras com um laser contínuo infravermelho (λ = 975 nm) uma forte
luminescência CAE de cor verde, correspondente à transição 4S3/2 → 4I15/2 dos íons do Er3+ (4f11)
foi detectada. Da mesma forma, uma fraca emissão vermelha, correspondente à transição 4F9/2
→ 4I15/2 do íon Er3+, também foi observada. Esta luminescência não linear foi modelada usando
um sistema de equações de taxa das densidades populacionais dos níveis de energia envolvidos
no processo CAE, para o qual foi considerado o seguinte: (a) para as amostras dopadas
Al2O3:Er3+ levamos em conta unicamente a participação de uma relaxação cruzada entre íons de
érbio correspondente às transições 4I11/2 → 4I15/2 e 4I11/2 → 4F7/2; e (b) para as amostras
codopadas Al2O3:Er3+-Yb3+ a luminescência CAE foi modelada considerando também, o eficiente
processo de transferência de energia devido ao acoplamento ressonante existente entre as
transições 2F5/2 →2F7/2 do Yb3+ e 4I15/2→ 4I11/2, do íon Er3+ devido à absorção a partir do estado
fundamental.
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ROSAS, Mário Araújo, Upconversion emission from Al2O3:Er3+ and Al2O3:Er3+ - Yb3+ –
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Abstract
In this work, luminescence investigations of rare earth doped nanocrystalline Al2O3:TR3+
(TR3+ = Eu3+, Er3+, Er3+-Yb3+) powders prepared by combustion synthesis method are described.
Using the luminescence properties of Eu3+ ion, the structural properties of the aluminum matrix
(Al2O3) was studied. The spectrum consists of a series of well resolved features at 593, 614 and
693 nm, which are assigned to 5D0 → 7FJ (J=1, 2, 4) transitions, respectively. These emission
lines can reveal much about the local environment of the Eu3+ ion. The Judd–Ofelt intensity
parameters Ω2 and Ω4 were determined from luminescence spectra, using the 5D0 → 7F2 and 5D0
→ 7F4 transitions of the Eu3+ ion and taking the 5D0 → 7F1 transition as the reference.
The second part of the work is related to energy upconversion in Al2O3:Er3+ doped sample
and Al2O3:Er3+-Yb3+ codoped sample. Irradiating the samples with a continuous wave infrared
laser (λ = 975 nm) a strong green upconversion luminescence, corresponding to 4S3/2 → 4I15/2
transition, and a weak red emission, corresponding to 4F9/2 → 4I15/2 transition, from Er3+ (4f11) ions
has been observed. This nonlinear luminescence phenomenon was modeled by a rate equation
system for the electronic density of population. To get the best theoretical fitting, it was
considered: (a) a resonant cross relaxation effect between intermediate energy levels,
corresponding to 4I11/2 → 4I15/2 and 4I11/2 → 4F7/2 transitions in Al2O3:Er3+ doped sample, and (b) an
efficient energy transfer (ET) from the large spectral overlap between Yb3+ emission of 2F5/2 →2F7/2
and Er3+ absorption of 4I15/2→ 4I11/2 of codoped sample: Al2O3:Er3+-Yb3+.
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Introdução
Em 1959, o físico norte-americano Richard Feynman, no encontro anual da Sociedade
Norte-americana de Física, fez uma conferência inusitada: “There is plenty of room at the bottom”
algo como ‘Há muito mais espaço lá embaixo’ e com a criação do microscópio de varredura por
tunelamento eletrônico (scanning tunneling microscope - STM) em 1981 se torna um marco no
desenvolvimento da nanociência.
Atualmente, diversas áreas, como a física, química, biologia, medicina, eletrônica, entre
outros, utilizam-se dos avanços da nanotecnologia, a partir do seu principio básico, que é a
construção de novos materiais a partir dos átomos [1].
Os materiais nanoestruturados são caracterizados por terem um tamanho de grão inferior
a 100 nm podendo atingir 1 nm (10-9 metros). Devido às dimensões extremamente reduzidas um
elemento comum de um determinado material nanoestruturado terá as suas propriedades físicas
e químicas diferentes das propriedades dessa mesma substância em dimensões de macroescala. Sendo uma das mais visíveis e crescentes áreas de investigação em ciência de
materiais. Com o avanço da ciência de materiais, foi possível produzir materiais com dimensões
cada vez mais reduzidas [1].
Este “novo” campo de conhecimento é tão amplo que abrange desde, por exemplo, o
estudo de "agrupamento" de estruturas atômicas e metálicas até o estudo de materiais
biológicos. Em particular, o estudo dos efeitos ópticos produzidos por nanoestruturas com
dimensões da ordem do comprimento de onda da luz é um tema de extrema importância, uma
vez que neste regime efeitos quânticos podem interferir nas propriedades ópticas, quando estes
sistemas são estudados em um conglomerado de nanopartículas ou quando estão montadas em
nanoestruturas ordenadas [2,3].
No presente trabalho, estudamos efeitos ópticos não lineares em nanocristais dielétricos
dopados com íons de terras raras: conversão ascendente de energia.
No primeiro capítulo, temos um estudo das propriedades do óxido de alumínio (alumina) e
dos métodos de síntese para a preparação das amostras de alumina dopada e codopada com
íons de terras raras.
O segundo capítulo do trabalho descrever as terras raras suas propriedades ópticas e seu
comportamento como dopante em uma matriz hospedeira.
O terceiro capítulo é dedicado a descrever os materiais luminescentes e suas
propriedades de absorção e emissão.
O quarto capítulo desta dissertação é dedicado ao estudo de conversão ascendente de
energia (CAE) em nanocristais de alumina (Al2O3) dopados com íons de europio (Eu3+), érbio
(Er3+) e itérbio (Yb3+). Inicialmente, trataremos sobre os íons de terras raras, apresentando suas
características, destacando os processos de CAE e suas aplicações. Descreveremos também
alguns dos métodos de fabricação de nanocristais dielétricos e a importância de se estudar estes
materiais.
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Posteriormente, apresentaremos os resultados dos experimentos realizados com estes
materiais. O primeiro experimento descreve a observação e a análise da fluorescência do európio
em nanocristais de Al2O3 e os cálculos dos parâmetros de Judd-Ofelt realizados a partir do
espectro da fluorescência. O segundo experimento descreve a observação e a analise da
fluorescência CAE em nanocristais de Al2O3 dopados e codopados com érbio e itérbio. Os
parâmetros de Judd-Ofelt foram calculados e utilizados no ajuste teórico da dinâmica temporal
das amostras. Realizamos este experimento usando o laser de excitação no comprimento de
onda em 975nm e modelamos os resultados utilizando um sistema de equações de taxa.
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CAPÍTULO 1
Alumina (óxido de alumínio)
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1. Alumina ou óxido de alumínio.
O óxido de alumínio (Al2O3), também conhecido como alumina, é um composto químico
de alumínio e oxigênio, freqüentemente usado na mineração e ciência dos materiais. A alumina,
de natureza iônica, se mostra dependente da forma cristalina e da presença de impurezas,
apresentando várias fases cristalográficas conhecidas (α, θ, κ, β entre outras) sendo a fase α a
mais utilizada devido a sua estabilidade e por ser a mais comum. O óxido de alumínio é o
principal componente da bauxita, o principal minério de alumínio [4,5].
Óxido de alumínio possui uma elevada resistência elétrica em altas temperaturas, elevada
condutividade térmica (40 W/mK) e um alto ponto de fusão (2310 K). Na sua forma cristalina mais
comum, chamado corindo ou α - óxido de alumínio, sua dureza a torna adequado para diversos
usos como, por exemplo, em abrasivos e como componente de ferramentas de corte compatível
ao aço [6].
O processo Bayer é o principal meio de refinação industrial da bauxita para a produção de
alumina, sendo o mais importante minério de alumínio, contendo apenas 30-54% de alumina
(Al2O3), o resto é uma mistura de sílica, vários óxidos de ferro e dióxido de titânio. A alumina
deve ser purificada antes de ser refinada ao alumínio metálico. No processo Bayer (Fig. 1.1), a
bauxita é digerida por lavagem com uma solução quente de hidróxido de sódio, NaOH, em 175
°C, o que converte a alumina de hidróxido de alumínio, Al(OH)3, que dissolve na solução
hidróxido de acordo com a equação química:
Al2O3 + 2OH− + 3H2O → 2[Al(OH)4]−

1.1

Os outros componentes da bauxita não se dissolvem, a solução é clarificada por filtragem
ao largo das impurezas sólidas,a mistura de impurezas sólidas é chamada de lama vermelha. Em
seguida, a solução de hidróxido é resfriado, e o hidróxido de alumínio dissolvido precipita como
um branco, sólido macio. Quando, em seguida, aquecida a 1050 °C (calcinados), o hidróxido de
alumínio decompõe a alumina, liberando vapor d'água no processo [6]:
2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

1.2

Figura 1.1. Diagrama simplificado do processo Bayer utilizado atualmente [6].
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A estrutura cristalina α-alumina é a forma termodinamicamente estável da alumina em
todas as temperaturas, apresentando uma estrutura cristalina romboédrica compreendendo uma
rede hexagonal de empacotamento onde os íons Al3+ estão ordenados simetricamente em dois
terços dos interstícios octaedrais [6].
A classificação inicial das transições das aluminas foi fornecida por Ulrich (1925) que
utilizou o prefixo γ para determinar o composto da alumina. Estes prefixos vêm sendo utilizados
para diferenciar as fases da alumina, os quais foram encontrados em baixas temperaturas de
calcinação durante o processo térmico do hidróxido de alumínio. Eles são designados como
óxidos, mas não ao certo, pois várias das estruturas apresentam algum conteúdo amorfo, sendo
comumente referidas como parcialmente calcinados ou parcialmente desidratados.
A finalidade inicial para produção de α – alumina foi como percurso na produção de
alumínio, que é o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre, sendo um material com
ilimitadas aplicações em diversas áreas, tais como transporte, construções elétricas, medicina,
entre outras, tendo como resultado de sua dureza, resistência à abrasão, mecânica, força,
resistência à corrosão e boa isolação elétrica e sendo a forma mais utilizada da alumina sua
estrutura em refratários, abrasivos em estruturas ópticas, eletrônicas entre outras aplicações.
As principais matrizes hospedeiras de alumina são as fases alfa e gama com os seguintes
dopantes: íons terras raras, carbono e íons de metais de transição 3d. A alumina constitui-se
como uma das mais importantes matrizes sólidas para serem utilizados em sistemas
fluorescentes. Da mesma forma, devido a sua elevada área superficial e de absorção,
correspondentes as várias características das aluminas, algumas das fases de transição
permitem a utilização do acido fluorídrico (HF) durante o processo de lavagem do alumínio a fim
de reduzir a poluição [4].

1.2. Principais Métodos de Síntese de Alumina
O método mais utilizado para preparação de óxidos é a rota cerâmica, que utiliza reações
em estado sólido dos óxidos misturados mecanicamente. Entretanto, este método tradicional
apresenta limitações, uma vez que, para se ter uma reação completa, se faz necessário que a
amostra permaneça por um longo período de tempo em temperatura por volta de 1000 -1300 0C
[5]. Novas técnicas de síntese como o método de sol-gel [6, 7] e o método de combustão [7, 8]
estão atualmente sob estudo como um meio prático para preparação de pós de elevada área
superficial e pureza. Com o uso da técnica de combustão é possível produzir nanocristais com
alta eficiência quântica luminescente sobre excitação com lâmpada ultravioleta.
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1.2.1. Preparação das amostras pelo método de sol-gel
O processamento sol-gel é uma síntese química via úmida que pode ser usada na síntese
de nanopartículas através da formação de gel, precipitação, e tratamento hidrotérmico. Este
método tem sido utilizado nas últimas décadas como alternativa para obtenção de óxidos
inorgânicos devido à simplicidade metodológica, versatilidade, baixas temperaturas, alta pureza e
homogeneidade química deste processo é usada na preparação de pós cerâmicos (densos ou
porosos), filmes finos e compósitos [6, 7].
No processo de fabricação, esta técnica utiliza um sólido ou um gel como etapa
intermediária na obtenção de um material tradicional cerâmico. O método sol-gel é, basicamente,
uma síntese de uma rede inorgânica preparada e obtida via solução química a baixas
temperaturas (inferiores a 200oC), que sob condições apropriadas, dá origem a um gel úmido,
que após etapas de envelhecimento, secagem e densificação, forma um produto sólido final.
Dependendo dos precursores e/ou do procedimento de preparação utilizado, os géis resultantes
são classificados como poliméricos, quando resultam da polimerização de uma solução química,
ou coloidais se obtidos a partir da interação eletrostática de uma suspensão coloidal. Os
principais precursores para o processo sol-gel são os alcóxidos e os sais metálicos.
Este método de síntese apresenta características importantes na preparação de materiais
porosos com uma ampla janela de transparência óptica. Seu posterior tratamento térmico
controlado acarreta em mudanças nas propriedades químicas e físicas do gel seco. Uma vez
eliminados os poros, o gel se torna equivalente a um vidro produzido pelo processo tradicional.

1.2.2. Preparação das amostras pelo método de combustão
A Síntese por Combustão a Baixas Temperaturas é uma rota muito atrativa para a
produção de materiais fluorescentes. Envolve reações exotérmicas entre os nitratos metálicos e o
combustível. Este método é um processo extremamente eficiente que consiste, basicamente, em
submeter à ignição uma mistura de reagentes e utilizar a energia liberada pelo aquecimento da
reação redox altamente exotérmica, auto-sustentável e vigorosa [7, 8]. Os precursores usados
são: o nitrato do metal (oxidante) e o combustível orgânico (redutor), como uréia (CH4N2O),
glicina (C2H5NO2) ou carboidrazida (CH6N4O). A hidrazina (N2H4.H2O) também tem sido utilizado
como combustível com a vantagem de prevenir possíveis contaminações com carbono [8].
Neste processo de reação, a mistura é aquecida uniformemente, até atingir a temperatura
de ignição, quando então a reação ocorre simultaneamente em toda a amostra, produzindo
gases não tóxicos (N2, CO2 e H2O). Quanto maior a quantidade de gases eliminados durante a
reação ocorre uma maior desintegração dos aglomerados e o processo atinge temperaturas mais
elevadas formando produtos com regiões micro e nanoporosas. As impurezas voláteis são
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evaporadas durante o processo de combustão devido ao próprio mecanismo de reação. A maior
quantidade de gases liberados vai depender do tipo de combustível utilizado.
Por outro lado, é sabido que no caso de sínteses convencionais, como o método cerâmico
onde ocorre a interdifusão das partículas sólidas, gerando o produto por um mecanismo de

difusão-nucleação-crescimento das interfases, onde os reagentes no estado sólido são
aquecidos a temperaturas elevadas (1000ºC – 1500ºC), ocorrendo a interdifusão entre as
partículas, beneficiado pelo acréscimo da energia de ativação. Neste método de precipitação
comumente ocorre grande tendência de formação de aglomerados, contrariamente, com o uso
deste processo de síntese, é possível preparar nanocristalinos puros ou dopados com diferentes
compostos, totalmente redispersáveis, evitando-se assim a aglomeração entre as mesmas e
permitindo ao mesmo tempo a obtenção de determinado tamanho de cristalito. Este método,
além de utilizar uma baixa temperatura de combustão e equipamentos baratos e simples é
suficiente para produzir materiais ou produtos que apresentem maior pureza que os reagentes
envolvidos.
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CAPÍTULO 2
Terras – raras
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2.1. Terras Raras
A confusão associadas a este grupo de elementos é o da sua terminologia, o nome "terra
rara" foi originalmente usado para descrever naturalmente qualquer óxido desconhecido. O termo
“terras-raras” é utilizado, erroneamente, somente porque as terras-raras e seus óxidos
apresentam aspecto terroso e por terem sido considerados raros na natureza. Os elementos de
terras-raras pertencem ao grupo III-B da tabela periódica, envolvendo os elementos químicos de
número atômico situado entre 57 e 71, ver figura 2.1. As terras-raras (TR) ou "Lantanídeos", são
classificadas em dois grupos: os primeiros denominados elementos leves das terras-raras ou
grupo do cério, e o segundo referindo-se aos elementos pesados das terras-raras ou grupo do
ítrio. Ao primeiro grupo pertencem os elementos químicos com número atômico situado entre 57 63 {lantânio (La), cério (Ce), praseodímio (Pr), neodímio (Nd), promécio (Pm), samário (Sm) e
európio (Eu)}. O segundo é constituído pelos elementos com número atômico entre 64 - 71
{gadolínio (Gd), térbio (Tb), disprósio (Dy), hólmio (Ho), érbio (Er), túlio (Tm), itérbio (Yb) e lutécio
(Lu)}. Essa classificação foi estabelecida em razão das diferenças em suas propriedades
químicas [9, 10].

Figura 2.1: Tabela periódica [11]

O ítrio (Y) também é considerado dentro do grupo dos elementos pesados dos
lantanídeos, dado que possui propriedades químicas semelhantes às dos outros elementos do
grupo.
Sem considerar os elementos Sc e Y, os elementos TR apresentam uma configuração
eletrônica de camadas completas do gás nobre xenônio (Xe) seguida pelo preenchimento
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progressivo da camada 4f com N elétrons (Xe)4fN5s25p66s2 onde N = 0,1...14. Os elementos de
TR apresentam vários estados de oxidação, sendo o estado trivalente o mais comum por ser este
termodinamicamente mais estável. Eventualmente podem aparecer íons TR com estado de
oxidação +2 ou +4 para elementos que podem adquirir em seus orbitais, configurações vazias,
semipreenchidas ou totalmente preenchidas. Na configuração trivalente os dois elétrons da
subcamada 6s e um elétron 5d (ou um elétron 4f caso não possua elétron 5d) são removidos. É
preciso enfatizar que o orbital correspondente aos elétrons 4f está mais próximo do núcleo que
os orbitais 5s e 5p [9].
A determinação dos níveis de energia dos íons de terras raras em diferentes matrizes
hospedeiras tem sido objeto de inúmeras pesquisas. A figura 2.2, representa os níveis de energia
dos íons TR no cristal de LaCl3 (Dieke e Crosswhite). A largura dos traços de cada nível
corresponde à possível divisão dos níveis

2S+1

LJ em subníveis Stark. A tabela 2.1 apresenta as

características gerais dos lantanídeos [10].
Tabela 2.1 - Características dos lantanídeos [10].

Nome e Símbolo
Escândio (Sc)

Nº
atomico
21

Massa atômica
(u.m.a.)
44,955912

Configuração
eletrônica
[Ar]3d1 4s2

Ítrio (Y)

39

88,90585

[Kr]4d15s2

Lantânio (La)

57

138,90547

[Xe]5d16s2

Cério (Ce)

58

140,116

[Xe]4f15d16s1

Praseodímio (Pr)

59

140,90765

[Xe] 4f36s2

Neodímio (Nd)

60

144,242

[Xe]4f46s²

Promécio (Nd)

61

145

[xe] 4f56s²

Samário (Sm)

62

150,36

[Xe] 4f66s²

Európio (Eu)

63

151,964

[Xe] 4f76s²

Gadolínio (Gd)

64

157,25

[Xe] 4f75d¹6s²

Térbio (Tb)

65

158,92535

[Xe] 4f96s²

Disprósio (Dy)

66

162,500

[Xe] 4f106s²

Hólmio (Ho)

67

164,93032

[Xe] 4f116s²

Érbio (Er)

68

167,259

[Xe] 4f126s²

Túlio (Tm)

69

168,93421

[Xe] 4f136s2

Itérbio (Yb)

70

173,04

[Xe]4f146s2

Lutécio (Lu)

71

174,967

[Xe]4f14 5d1 6s2
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Figura 2.2 – Níveis de energia da configuração 4fn dos íons lantanídeos trivalentes [12].
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2.2. Propriedades dos Elementos TR
As mais importantes propriedades físicas dos elementos são ilustrada na Tabela 2.1. As
configurações eletrônicas dos átomos livres são determinadas apenas com dificuldade, devido à
complexidade dos seus espectros atômicos, mas é geralmente aceito que eles são quase todos
[Xe] 4fn5d06s2.
Poderia se esperar que os 14 elementos, do cério ao lutécio, fossem obtidos pela adição
sucessiva de 1, 2,3..., 14 elétrons ao nível 4f. Contudo, exceto no caso do Ce, Gd e Lu, o
deslocamento do elétron 5d para o nível 4f é energeticamente mais favorável. Gd mantém o
arranjo 5d1 porque isso deixa o subnível 4f semipreenchido, o que é energeticamente mais
favorável. Lu mantém o arranjo 5d1, porque o nível 4f está totalmente preenchido [9].
Os elétrons 4f do antipenúltimo nível são muito bem isolados pelos elétrons 5s e 5p.
Conseqüentemente, os elétrons 4f não participam das ligações. Eles não são removidos para dar
origem a íons, nem participam de modo significativo na energia de estabilização do campo
cristalino.
A energia de estabilização do campo cristalino é muito importante no caso dos elementos
do bloco d. O desdobramento dos orbitais f num campo octaédrico, é de somente cerca de 1
kJ/mol [9]. O fato dos orbitais f estarem preenchidos ou vazios, influenciam muito pouco as
propriedades químicas desses elementos. Contudo, seus espectros eletrônicos e suas
propriedades magnéticas são dependentes da configuração eletrônica.
Os raios dos íons de TR3+ diminuiem regularmente, esta "contração dos TR" ocorre
porque, para cada aumento da carga nuclear seja exatamente compensado por um aumento
simultâneo na carga eletrônica, as principais características dos orbitais 4f causam aos elétrons
da camada 4fn uma proteção dos outros elétrons a partir da carga do núcleo [10].
Assim, cada aumento unitário da carga do núcleo produz um aumento líquido de atração
para toda a carga extranuclear da nuvem eletrônica e cada íon diminui ligeiramente em
comparação ao seu antecessor. A razão é que a maioria dos os metais são compostos de uma
matriz de íons de TR3+ com uma configuração 4fn e 3 elétrons na banda condução 5d6s. Porém,
os metais Eu e Yb, são compostos predominantemente de maiores íons TR2+ com configurações
4fn+1 e apenas 2 elétrons na banda condução. A contração resultante do preenchimento da
camada eletrônica 4f não é, obviamente, excepcional.
Processos de oxi-redução, que implicam em uma necessidade de mudança na ocupação
da camada 4f, variam de uma forma muito irregular em toda a série. Os dados quantitativos de
medição direta estão longe de serem completos para tais processos, mas a utilização dos ciclos
termodinâmicos melhoras muito a situação [10].
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2.3. Estados de Oxidação
O estado de oxidação 3+ é predominantemente na composição das terras raras, o que
resulta do efeito do aumento da carga positiva nos orbitais de valência, quando são extraídos
elétrons dos átomos de TR, os orbitais são estabilizados na ordem 4f > 5d > 6s. Neste estado de
oxidação, os elétrons da camada 4f tornam-se internos, de forma que a retirada desses elétrons
é energeticamente desfavorável.
Grande parte de suas ligações é de característica iônica com só uma mínima contribuição
covalente. Uma seqüência geral para a ionização dos TR é considerada ser primeiro a remoção
de 2 elétrons 6s, seguido por um elétron 5d ou um 4f que é relativamente vizinho em energia que
ao elétron 6s. De fato todos os elementos de terras raras mostram uma marcante valência
constante de 3+ na sua química [9].
Em alguns casos existe a ocorrência de outros estados de oxidação, havendo a presença
de um equilíbrio extra nos orbitais 4f semipreenchidos ou totalmente preenchidos como estados
de oxidação 2+ podem ser mostrados pelo Eu e Yb e de 4+ pelo Ce e Tb. A existência desses
estados podem ser explicados parcialmente com base na estabilidade dos sub-orbitais 4f. Mais
ocasionalmente outros TR podem exibir estados de oxidação 2+ e 4+ [11].
Os elementos lantanídeos se assemelham muito mais uns aos outros do que os
elementos de uma série horizontal de elementos de transição. Isso se deve ao fato dos
lantanídeos terem, praticamente, apenas um estado de oxidação estável (+III). Assim, nessa
série de elementos é possível comparar os efeitos de pequenas variações de tamanho e de
carga nuclear sobre o comportamento químico [9].
Complexos de TR apresentam propriedades luminescentes peculiares, sendo um aspecto
característico do espectro óptico a presença de linhas de emissão estreitas que são originárias
de transições intraconfiguracionais f – f, devido à fraca interação dos elétrons 4f com os ligantes,
em virtude dessa pequena interação, os elétrons 4f têm muitas características apresentadas
pelos íons livres.
Nos íons de TR as transições envolvendo os orbitais 4f parcialmente ocupados é a
principal origem da luminescência observada, sendo estas transições proibidas pela regra de
seleção de Laporte, mas devido ao efeito de acoplamento spin – órbita, as misturas
interconfiguracionais, o campo cristalino e demais efeitos, as emissões f – f são permitidas e
intensas. Estas emissões ocorrem na região do infravermelho (IR) e do ultravioleta (UV), mas
com mais intensidade na região do visível do espectro eletromagnético (Vis) [13, 14].
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2.4. Matriz cristalina e o Efeito Stark
O campo gerado pela distribuição de cargas dos sítios do cristal, também chamado de
campo ligante, atua como uma perturbação, levantando parcialmente e a degenerescência dos
níveis J num multipleto de no máximo g = (2J + 1) subníveis Stark. O número de subníveis Stark
depende da simetria do cristal e de J, o diagrama parcial de energia para o íon Er3+ (4f11) mostra
a magnitude relativa das repulsões intereletrônicas, acoplamento spin – órbita e efeitos do campo
cristalino (Fig. 2.3) [15, 16].

3+

Figura 2.3. Ilustração dos diferentes níveis de degenerescência no caso do íon Er .

As distâncias típicas entre os subníveis Stark são de centenas de cm-1 enquanto que
ente os multipletos é da ordem de 10000 cm-1 como está ilustrado na figura 2.4. Por causa da
pequena interação entre os elétrons 4f – 4f e a matriz cristalina, as forças de oscilador para
transições entre subníveis de multipletos diferentes são muito baixas (entre 10-6 a 10-8) e como
conseqüência, os níveis da subcamada 4f têm tempos de vida relativamente longos (entre µs e
ms).

Figura 2.4. Sistema de dois multipletos e os valores típicos entre os níveis energéticos de um mesmo
multipleto e inter-multipletos.
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Como a variação entre os subníveis Stark é tipicamente da ordem do espectro de fônons
da matriz cristalina, à temperatura ambiente a interação entre os íons e a rede provoca
transições fonônicas muito rápidas dentro dos multipletos. Esta termalização quase imediata faz
com que haja um equilíbrio térmico (local) entre a população do multipleto e a matriz. Este
acoplamento térmico entre os subníveis mantém sua população constante e nos permite
descrever cada multipleto como somente um nível de energia.
Dados dois multipletos i e j (Fig. 2.4), a probabilidade Pjα de um íon do multipleto j
ocupar o nível Stark j ,α obedece à Lei de Boltzmann [15,16]:

 − E Jα 
exp

kT 

Pij =
−E 
∑ α ' exp kTJα ' 

2.1

Onde EJα é a diferença de energia de um subnível Stark

j ,α

e o subnível mais abaixo do

mesmo multipleto j e k é a constante de Boltzmann. O numero de transições espontâneas por
unidade de tempo depende da população de j ,α

e por conseqüência da população total do

multipleto j .

2.5. Aproximação de campo central
A camada 4fn em um íon de lantanídeo sofrerá perturbações mínimas dos níveis
eletrônicos, das camadas em torno de si, pois este é protegido e comprimido, por uma camada
5s25p6, do ambiente externo. Sendo está uma característica de todo íon de lantanídeo (3+), ou
seja, possuidor de uma camada fechada (5s25p6) que faz a influência do campo cristalino
originado pelos íons da matriz hospedeira ser menores aos elétrons que se encontram envoltos
por esta blindagem. Tornando opticamente ativos os elétrons da camada 4fn, que sofrem uma
menor influência do campo cristalino. Na figura 2.5 temos a demonstração da eficiência desta
blindagem [17, 18].

n

Figura 2.5. Fator de blindagem relativo (B) em função do número de elétrons na camada 4f [19].
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Como os elétrons opticamente ativos dos íons de lantanídeos estão na subcamada 4f,
então eles não são os mais externos e são levemente perturbados pelas cargas dos ligantes
vizinhos. Podendo ter uma alta eficiência da emissão, em conseqüência das transições entre os
estados 4f que possui bandas estreitas.
Temos que as interações entrem os lantanídeos com a rede cristalina são relativamente
fracas, devida às linhas estreitas, propiciando um modelo de íons isolado para a descrição dos
níveis de energia dos lantanídeos, considerando-se apenas as interações entre os elétrons da
camada 4f, para interpretação dos níveis de energia do íon.
Para descrever a distribuição radial de carga é preciso apresentar a parte energética dos
íons TR. Os níveis de energia de um íon com um operador Hamiltoniano H é definido pelos
autovalores Ek de H. Esta equação de autovalor é chamada equação de Schrödinger
independente do tempo [20]:

H Ψk = Ek Ψk

2.2

Para um íon com um núcleo de número de carga Z e N elétrons parcialmente blindados o
Hamiltoniano é definido por:
NT

H ' = −∑
i

r r
Pi 2
1 N T Ze 2
1 NT e2
1 N
−
+
+
ξ (ri ) Si ⋅ Li
∑
∑
∑
2me 4πε 0 i ri
4πε 0 i < j rij 4πε 0 i

2.3

Onde Pi é o operador momento do elétron i, me é a massa eletrônica, e é a carga eletrônica, ε0 é
a constante dielétrica, ri a distância do elétron i até o núcleo e rij = ri − rj a distância entre os
elétrons i e j.
O primeiro termo representa a energia cinética dos elétrons e o segundo termo a energia
Columbiana dos elétrons no campo central do núcleo e o terceiro termo leva em conta as forças
de repulsão entre pares de elétrons. ξ(r)é o parâmetro de acoplamento spin – órbita, NT o número
total de elétrons e N o número de elétrons na subcamada 4f, que varia de 1 a 13 dependendo do
íon. H’ representa o Hamiltoniano do íon livre, assim para que a equação 2.3 seja completa é
necessário adicionar mais um termo perturbativo Hh, pois esta só possui termos de interação
eletrostática, este termo perturbativo originário da matriz hospedeira onde o íon se encontra e
será muito menor que o Hamiltoniano do íon livre (ver Anexo) [20].

H = H '+ H h

2.4
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2.5.1. Termos radiais
É notório que as soluções analíticas exatas para a equação de Schrödinger não são
possíveis para um sistema com N elétron onde N > 1, só existe para N=1, por exemplo, o “átomo
de Hidrogênio”. O caminho usual para resolver os outros casos começa com uma aproximação
de campo central, desprezando as interações dos elétrons no terceiro e quarto termo na equação
2.3 e tratando estes últimos termos através da teoria de perturbação.
Assim, considerasse um potencial central desconhecido e a seguinte equação tomada
como aproximação de ordem zero do Hamiltoniano na equação (2.3):

 P2 
H 0 = ∑  i  + U (ri )
i  2me 

2.5

O Hamiltoniano Ho é a soma de operadores para hidrogenoides, que podem ser
solucionados separadamente. A autofunção de cada operador hidrogenoide é [3]:

Ψα (r ) =

1
Rnl ( r )Yml l (θ ,φ ) χ ms
r

2.6

l
com a função radial Rnl(r), o harmônico esférico Yml (θ ,φ ) , a função de spin χ m s , definida por

χ i χ j = δ ij , onde α = nlmlms é a abreviação do número quântico principal (n), do momento angular
orbital (l e ml) e do de spin (ms). A importância fundamental da equação 2.6 está no fato que as
partes angulares e radiais são afastadas e só a parte radial depende do potencial desconhecido
U(r). A parte angular e de spin são completamente determinadas pelos números quânticos l, ml e
ms do elétron [21].
A diferença entre H´ e Ho na equação é tratada através da teoria de perturbação, o
espectro de emissão das TR é explicado através de transições eletrônicas intraconfiguracionais
4f, e assim, faz-se necessário a existência de estados não degenerados relativo a esta
subcamada. A degenerescência dentro da configuração dos elétrons 4f não é removida pelos
dois termos do Hamiltoniano (a energia cinética dos elétrons 4f e a interação Colombiana com o
núcleo) devido a sua simetria esférica. Tal degenerescência é removida pelos dois últimos
termos (repulsão coulombiana e interação spin - órbita). Como os termos de interação
coulombiana residual e interação spin-órbita, são responsáveis pela estrutura de níveis das
Terras Raras, faz-se necessário um estudo sobre o comportamento destas interações e
desdobramentos energéticos a elas atribuídos [21].
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2.5.2. Interação spin-órbita
A interação spin-órbita é originada a partir da interação entre o campo magnético interno
do átomo e o momento do dipolo magnético de spin. Este campo interno é conseqüência do
momento angular orbital do elétron. Este mecanismo acopla este dois momentos angulares de
forma que gera um momento angular total J, dado por J = L+S. Na tabela, pode-se ver a
separação dos níveis de energia devido a interação spin -órbita em alguns átomos alcalinos. Esta
separação nos mostra a dependência da interação spin-órbita com o número atômico.
Lembrando que os átomos alcalinos possuem apenas um único elétron opticamente ativo e
assim, o termo de repulsão coulombiana é desprezível.
Tabela 2.2 Separação dos níveis de energia devido a interação spin-órbita em átomos alcalinos [20].

Elemento

Li

Na

K

Rb

Cs

Subcamada
Desdobramento
spin-órbita (e.V)

2p
0,42 x 10-4

3p
21 x 10-4

4p
72 x 10-4

5p
295 x 10-4

6p
687 x 10-4

Como pode ser observada, a contribuição da interação spin-órbita aumenta com o
crescimento do número atômico dos elementos. Do Lítio ao Césio, vemos que este crescimento é
dado por um fator de quatro ordens de grandeza. Por outro lado, ao se imaginar uma
determinada quantidade fixa de elétrons opticamente ativos e variar o número atômico ao longo
de uma família de elementos químicos (como foi feito com os átomos alcalinos), percebe-se que
o raio atômico aumenta, aumentando assim a distância entre os elétrons opticamente ativos, o
que deve contribuir para uma diminuição da contribuição do termo de repulsão coulombiana no
valor final da energia. Então, de maneira oposta à interação spin-órbita, a contribuição da
interação coulombiana residual diminui com o aumento do raio atômico (dentro de uma família de
elementos químicos).
Desta forma, para elementos de número atômico pequeno ou intermediário, com mais de
um elétron opticamente ativo, os efeitos relativos à repulsão coulombiana são muito maiores que
os efeitos da interação spin-órbita. Sendo assim, os momentos angulares individuais de spin Si,
de cada elétron opticamente ativo, são forçosamente acoplados por este termo de repulsão
coulombiana, constituindo um momento angular de spin total S’, onde S’= S1+S2+...+SN. Os
momentos angulares orbitais individuais Li, também são acoplados formando um momento
angular orbital total L’, tal que L’= L1+L2+...+LN. Para só então, L’ e S’ se acoplarem num J’ de
maneira que: J’= L’+S’. Neste regime, os vários níveis energéticos são rotulados segundo a
notação espectroscópica, ou seja, um dado nível é batizado como

(2S+1)

LJ. A disposição

energética destes níveis é determinada pela regra de Hund, o nível de menor energia é aquele
que tem maior “S” e “L” e menor (maior) “J” no caso da subcamada estar menos (mais) da
metade preenchida.
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Com relação aos valores de energia destes diversos níveis, não se pode apresentar
equações a partir das quais seja possível calcular todos eles. Entretanto, com a regra do
intervalo de Landé, consegue-se estimar a separação relativa de energia entre os níveis de um
determinado multipleto (conjunto de níveis com valores comuns de S’ e L’). Segundo esta lei, a
diferença de energia ∆E, entre dois níveis adjacentes de um multipleto, é proporcional ao número
quântico associado ao momento angular total do nível de energia mais alta, de forma que: ∆E = α
· J’, onde α é constante para todos os níveis de um mesmo multipleto e J’ é o número quântico do
momento angular total do nível de energia mais alta. Por exemplo, no tripleto formado pelos
níveis 3P0, 3P1 e 3P2, supondo que a subcamada está semipreenchida, o nível de mais baixa
energia é o 3P0, porque tem menor J e os valores de S e L são os mesmos em todos os três
níveis. A diferença de energia entre o 3P0 e o 3P1 é dada por ∆E1 = 1 · α, visto que, o valor de
maior J é J = 1 do nível 3P1. A diferença de energia entre o 3P1 e o 3P2 é dada por ∆E2 = 2 · α,
pois o maior J é J = 2 relativo ao nível 3P2. Sendo assim, se pode concluir que o “gap” de energia
entre os níveis 3P1 e 3P2 é duas vezes maior que o “gap” de energia entre 3P0 e 3P1, ou seja, ∆E2
= 2 · ∆E1.
Para elementos de número atômico muito grande temos o termo de interação spin-órbita
é bem mais forte que o termo de interação coulombiana residual (ver tabela 2.2). Desta maneira,
o Li e o Si de cada elétron individual se acoplam num Ji (interação spin - órbita), de forma que Ji =
Li + Si. E em seguida, os vários Ji se acoplam em um J’, tal que J’= J1+J2+...+JN (efeito da
repulsão coulombiana). Esta forma de acoplamento é denominada de acoplamento JJ [20].
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CAPÍTULO 3
Material Luminescente
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3.1. Material Luminescente
Um material luminescente, também chamado de fósforo, é um sólido que converte
energia em certos tipos de radiação eletromagnética, que possui comprimento de onda menor
que da radiação térmica. Ao aquecer um sólido a uma temperatura superior a 600 ºC, ele emite
radiação infravermelha, portanto, trata-se de radiação térmica e não luminescente. A radiação
eletromagnética emitida por um material luminescente é geralmente na faixa visível, mas pode
ocorrer também em outras regiões espectrais, tais como o ultravioleta (UV) ou infravermelho (IV).
Luminescência é a conversão de radiação ou outras formas de energia em luz visível,
ocorrendo quando a radiação incidente excita os elétrons da banda de valência, através do gap
de energia, para a banda de condução, ao retornarem para banda de valência, fótons são
emitidos. Esta emissão por um material luminescente pode ocorrer nas regiões do visível, UV ou
IV do espectro [22].
A luminescência é classificada de acordo com o modo de excitação. A fotoluminescência
é gerada por radiação eletromagnética (freqüentemente ultravioleta), catodoluminescência por
um feixe de elétrons, eletroluminescência por uma tensão elétrica, triboluminescência por energia
mecânica (por exemplo, trituração), luminescência de raios-X, quimiluminescência pela energia
de uma reação química, e assim por diante. Notar que termoluminescência não se refere à
excitação térmica, mas sim à estimulação de uma forma diferente de luminescência. Em certos
minerais não metálicos e anidros, sobretudo os que contêm elementos alcalino-terrosos, como o
cálcio, esta propriedade é normalmente demostrada apenas durante o primeiro aquecimento, e
não no reaquecimento.
A fim de ilustrar a definição de luminescência, a Figura 3.1 representa esquematicamente
um cristal ou um grão de um material fotoluminescente sob uma determinada excitação. O
sistema consiste de uma matriz hospedeira com um centro luminescente geralmente chamado
ativador. Por exemplo, considere-se o material luminescente Al2O3:Cr3+ (rubi) e Y2O3:Eu3+,
portanto, as matrizes ou hospedeiros seriam Al2O3 e Y2O3, e os ativadores os íons Cr3+ e Eu3+.

Processo de luminescência em um sistema desse tipo segue os seguintes passos:
(a) A radiação excitante é absorvida pelo ativador, elevando-o para um estado excitado;
(b) Posteriormente, do estado excitado, o ativador volta para o estado fundamental como
conseqüência da emissão de radiação (Fig.3.2).
Por outro lado, o processo de emissão radiativa tem um concorrente, o processo
de emissão não – radiativa, que faz com que os íons retornem do estado excitado para o
estado fundamental sem emissão de luminescência. Neste processo a energia de
estímulo é utilizada para excitar as vibrações da matriz hospedeira, portanto para
aquecer a matriz. A fim de criar materiais luminescentes eficientes, é necessário suprimir
esse processo não radiativo [22].
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Figura 3.1. Um íon luminescente A em sua matriz hospedeira. EXC: excitação; EM: emissão; calor: representa o
retorno não radiativo para o estado fundamental [22].

Figura 3.2. Esquema do nível energético do regime luminescentes do íon A na fig. 3.1. O asterisco indica o estado
excitado, R regresso radiativo e da NR retorno não radiativo ao estado fundamental [22].

As características que devem ser medidas sobre este sistema são: as distribuições de
energia espectral de emissão (o espectro de emissão), da excitação (excitação do espectro, que
neste caso é muitas vezes igual ao espectro de absorção), e das taxas de retorno, radiativo e
não radiativo, para o estado fundamental. Este último determina a eficiência da conversão do
material luminescente [22].

3.2. Absorção e emissão de energia por um material luminescente
Um material luminescente só emite radiação quando absorve a suficiente energia para
excitá-lo.
A forte absorção e emissão óptica de uma banda, estreita ou ampla, podem ser
explicadas utilizando o diagrama de configurações de coordenadas. Tal diagrama mostra as
curvas da energia potencial do centro de absorção em função de uma configuração de
coordenada. Estas coordenadas descrevem um dos modos vibracionais do centro envolvido.
Consideremos o sistema vibracional de modo que o íon metálico central está em repouso e ao
redor dos ligantes. Esse é o chamado alongamento simétrico. A fig. 3.3 apresenta um exemplo
esquemático [22].
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Figura 3.3. Esquema de vibração do estiramento Simétrico de um plano quadrangular complexa. Os movimentos dos
ligantes na fase de um íon metálico central [22].

O diagrama de configurações de coordenadas para este modo reduz para uma parcela da
energia E versus a distância R do metal - ligante, uma vez que R é o parâmetro estrutural que
varia durante a vibração.
A Figura 3.4 mostra o diagrama de configurações de coordenadas E – R, considerando a
primeira curva para o estado fundamental, sua forma é parabólica, com um mínimo em R0. Esta
forma parabólica resulta do fato ao presumir que o movimento vibracional tenha um
comportamento harmônico. O restabelecimento da força F é proporcional ao deslocamento: F = k(R – Ro). A força desta forma corresponde a uma energia potencial cuja dependência R é
parabólica: E = [k(R – R0)2]1/2. O mínimo R0 da parábola corresponde à distância de equilíbrio do
estado fundamental.

Figura 3.4. Esquema de coordenadas configuracional (ver também o texto). O estado fundamental (g) tem a distância
equilíbrio R0; os estados vibracionais v = 0,1,2 são mostrados. O estado excitado (e) tem a distância equilíbrio R0'; o
estado vibracional v' = 0,1,2 são mostrados. A parábola é compensada DR (= R0'-R0)[22].

A mecânica quântica fornece a solução deste problema (conhecido como o oscilador
harmônico) para os níveis de energia do oscilador Ev = (v+1/2)hν, onde v = 0, 1, 2, ... e ν é a
freqüência do oscilador. No mais baixo nível vibracional (v = 0) a maior probabilidade de

32

encontrar o sistema está em R0, enquanto que para altos valores de v, são pontos da curva, nas
margens da parábola (Fig. 3.5) (como no pêndulo clássico) [22].
O que foi afirmado sobre o estado fundamental é igualmente válido para o estado
excitado: no diagrama E-R eles ocorrem também como parábolas, mas com valores diferentes da
distância (Ro’) do equilíbrio e da constante de força (k '). Estas diferenças são devidas ao fato de
que, no estado excitado as ligações químicas são diferentes do que no estado fundamental
(muitas vezes mais fraca). Isto também é mostrado na figura 3.5, onde as parábolas são
deslocadas em relação a si, ao longo de um valor ∆R.

Figura 3.5. As funções de onda vibracionais para os níveis vibracionais mais baixos (v = 0) e um elevado nível
vibracional (v = n) [22].

Antes de analisar o processo de absorção óptica do modelo de configuração de
coordenadas, gostaríamos de chamar a atenção para o fato de que o que temos feito é estudar a
interação entre a absorção do íon metálico e as vibrações do seu entorno. Transições entre duas
parábolas são transições eletrônicas. Este modelo permite-nos, a princípio, considerar a
interação entre os elétrons e as vibrações do centro óptico em consideração. Uma vez que o
valor de R = R0 '- R0 é uma medida qualitativa dessa interação.
Na absorção óptica o centro é promovido do seu estado fundamental para um estado
excitado. É importante perceber que as transições ópticas devem ocorrer neste diagrama como
transições verticais. A razão para isto é que uma transição do estado fundamental para o estado
excitado é eletrônica, enquanto deslocamentos horizontais neste diagrama são nucleares, sendo
R à distância internuclear [22]. Uma vez que os elétrons movem-se muito mais rapidamente do
que os núcleos, a transição eletrônica tem uma boa aproximação, isto implica em transições
verticais na fig. 3.4.
A transição de absorção óptica começa a partir do mais baixo nível vibracional, v = 0.
Portanto, o mais provável a ocorrer é a transição R0 quando a função de onda vibracional tem o
seu valor máximo. A transição vai terminar na ponta da parábola no estado excitado, uma vez
que os níveis vibracionais do estado excitado têm a sua maior amplitude, onde essa transição
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corresponde ao máximo da banda de absorção. Já a figura 3.6 apresenta o diagrama de
configuração de coordenadas para a emissão, assumindo que exista uma diferença entre as
parábolas do estado excitado e do estado fundamental, de acordo com o estudo anterior, a
absorção ocorre em uma ampla faixa óptica e traz ao centro, um alto nível vibracional do estado
excitado emitindo o excesso de energia para os arredores.

Figura 3.6. Diagrama da configuração de coordenadas. A transição absorção g → e é por razões de clareza
desenhada como uma linha única (transição de intensidade máxima). Após a absorção o sistema atinge elevados
níveis vibracionais do estado excitado. Posteriormente ele relaxa para o nível vibracional V'= 0, a partir desse nível as
emissões e → g ocorrem em uma ampla faixa [22].

Durante o processo de relaxamento, geralmente, não há emissão, e certamente não há
uma alta intensidade de energia. Isso pode ser facilmente verificado ao observar as taxas
envolvidas: uma relaxação muito rápida tem uma taxa de emissão é de 108 s-1 e a taxa
vibracional é de cerca de 1013s-1. Desde o mais baixo nível vibracional do estado excitado o
sistema pode retornar ao estado fundamental espontaneamente sob emissão de radiação. As
regras para este processo são as mesmas descritas para o processo de absorção. A diferença é
que a emissão ocorre espontaneamente (ausência de um campo de radiação), enquanto que a
absorção só pode ocorrer quando está presente um campo de radiação. O processo inverso da
absorção é a emissão estimulada e não a emissão espontânea.
No caso de emissão, o centro atinge um alto nível vibracional do estado fundamental. O
relaxamento ocorre, novamente, mas agora até o mais baixo nível vibracional do estado
fundamental. Portanto, a emissão ocorre com uma energia mais baixa do que da absorção
devido, justamente, ao processo de relaxação (fig. 3.6).
Como um exemplo, a figura 3.7 mostra os espectros da emissão e da excitação (igual a
absorção) da luminescência de Bi3+ na matriz LaOCl. A diferença da energia entre o pico máximo
de excitação e o pico máximo de emissão é chamada deslocamento Stokes. Fica imediatamente
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claro que para um grande valor de ∆R, a deslocamento Stokes será maior e, por sua vez,
também teremos envolvida uma maior faixa óptica.

3+

3+

FIGURA 3.7. Espectros de emissão e de excitação da luminescência de Bi em LaOCl:Bi . A quantidade de
-1
deslocamento Stokes é aproximadamente 9000 cm . Na figura: qr é a potência quântica relativa e Φ é a potência
espectral radiante [22].

3.3. Influência da matriz hospedeira
Se considerarmos um determinado centro luminescente em diferentes matrizes
hospedeiras, geralmente o centro luminescente apresenta diferentes propriedades ópticas.
Portanto, compreender como as propriedades ópticas de um centro luminescente dependem da
matriz hospedeira é de fundamental importância para o desenvolvimento de materiais
luminescentes.
Consideremos agora os principais fatores responsáveis pelas diferentes propriedades
espectrais de um determinado íon em diferentes matrizes hospedeira. O primeiro fator a ser
mencionado é a covalência. Ao aumentar a covalência, que é caracterizada pelo
compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre átomos, causando uma atração mútua
entre eles e que mantêm a molécula resultante unida, a interação entre os elétrons é reduzida,
uma vez que a distância entre os orbitais é mais ampla. Conseqüentemente, a diferença de
energia entre os níveis de energia eletrônica com a energia que é determinada pela alteração da
interação eletrônica é menor com a covalência crescente [22].
Outro fator responsável pela influência da matriz hospedeira sobre as propriedades
ópticas de um íon é o campo cristalino. Este gera um campo elétrico ao redor do íon em questão.
A posição espectral de certa transição óptica é determinada pela força do campo cristalino. Por
exemplo, por que razão o Cr2O3 é verde e o Al2O3:Cr3+ é vermelho, se ambos os compostos têm
a mesma estrutura cristalina? A resposta qualitativa é simples: No rubi (Al2O3:Cr3+) o íon Cr3+
(que é responsável pela cor) ocupa o menor sitio do que o íon Al3+, de modo a sentir um campo
cristalino mais forte do que no Cr2O3. Portanto, as transições ópticas no rubi possuem maiores
energias do que no Cr2O3, de modo que a cor das duas composições é diferente.
Além disso, o campo cristalino é responsável pela divisão de algumas transições ópticas:
diferentes matrizes hospedeiras – diferentes áreas cristalinas - diferente divisão. Desta forma, o
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centro óptico pode servir como uma sonda ao respeito das imediações ou vizinhanças:
rendimento quântico fluorescente observado devido à simetria do sítio.
Até agora, tem sido implicitamente assumido que o meio envolvente e a simetria de cada
centro no estado sólido são os mesmos. Este é o caso de Eu3+ em YF3; as cristalografias dos
sítios dos íons Y3+ são iguais. Deve-se perceber que, em pó, a superfície externa e interna pode
ser grande, e que perto dos íons de Eu3+, esta superfície experimenta uma covalência e um
campo cristalino que difere da maioria. Neste caso, os íons de Eu3+ têm suas transições ópticas
ligeiramente diferentes de outras estruturas. Por conseguinte, apresenta características
peculiares no seu espectro, chamado de alargamento não homogêneo (Fig. 3.8).
No caso da estrutura de Y2O3:Eu3+ a análise já é mais complicada, uma vez que sua
estrutura cristalina oferece para Y3+ dois sítios cristalográficos com diferentes simetrias. Sendo
assim, os íons de Eu3+ são encontrados em ambos os sítios com diferentes propriedades
espectrais [22].
Verificando o alargamento não homogêneo, que ocorre em todos os vidros ópticos, os
centros ópticos diferem de local para local devido à falta de simetria translacional. As bandas de
absorção dos vidros ópticos são, portanto, sempre mais vastas do que nos sólidos cristalinos.

Figura 3.8. Alargamento não homogêneo. A transição de absorção individual varia ligeiramente do sítio reticular. A
linha tracejada indica a absorção do espectro observada experimentalmente [22].

3.4. Diagrama de níveis de energia de íons individuais
Nesta seção, alguns íons específicos serão discutidos, na medida do necessário, para
uma melhor compreensão da luminescência dos materiais luminescentes.

Íons de lantanídeos (4fn)
Os íons lantanídeos são caracterizados por terem a camada 4f preenchida
incompletamente. O orbital 4f reside dentro dos íons e está protegida, pois em torno dela
encontram-se os orbitais 5s2 e 5p6 completamente preenchidos. Portanto, a influência da matriz
hospedeira sobre as transições ópticas dentro da configuração 4fn é pequena, mas fundamental.
Transições de absorção óptica são fortemente proibidas pela regra de seleção de
paridade. Por exemplo, a cor dos óxidos RE2O3 está perto do branco, apesar de existirem níveis
energéticos na região do visível. Contrariamente, apenas a estrutura Nd2O3 é claramente colorida
(fraco violeta) [22].
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A figura 3.9 mostra o espectro de absorção do Eu3+ em solução aquosa. A nitidez das
linhas é devido às transições intraconfiguracionais 4fn para ∆R = 0. Note também os próprios
valores do coeficiente de absorção molar.

3+

Figura 3.9. Espectro de absorção dos íons Eu

em solução aquosa [22].

Neste caso, as vibrações têm apenas uma fraca influência. A contribuição mais
importante refere-se às diferentes componentes do campo cristalino que está presente quando
os íons lantanídeos ocupam sítios cristalográficos sem inversão de simetria. Estas diferentes
componentes se misturaram em uma pequena quantidade de funções de onda com paridades
opostas (tal como 5d) na função de onda da configuração 4f, desta forma, as transições
intraconfiguracionais 4fn podem ocorrer [22].

3.5. Algumas classes especiais de luminescência
Em um diagrama de configuração de coordenadas, os níveis de energia dos íons
lantanídeos trivalentes aparecem como parábolas paralelas (∆R = 0) porque os elétrons 4fn estão
bem protegidos. Uma vez que a paridade não se altere na transição, o tempo de vida do estado
excitado é longo (~ 10-3s).

Európio Trivalente: Eu3+ (4f6)
A emissão deste íon normalmente se encontra na região do vermelho. Estas linhas têm
encontrado uma importante aplicação em iluminação. Estas linhas correspondem às transições
de excitação do nível 5D0 para o nível 7FJ (J = 0, 1, 2, 3, 4, 5,6) da configuração 4f6. O nível 5D0
não será dividido pelo campo cristalino (pois J = 0). No entanto, o campo cristalino produz a
divisão das linhas da emissão de transição dos níveis 7FJ. As linhas de emissão 5D0-FJ são muito
adequadas para o levantamento das probabilidades das transições espectrais dos lantanídeos.
Se um íon lantanídeo ocupa um sítio na estrutura cristalina com simetria de inversão, as
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transições ópticas entre os níveis da configuração 4fn são estritamente proibidas para uma
transição tipo dipolo-elétrico (regra de seleção paridade). Eles só podem ocorrer para transições
do tipo dipolo-magnético (a mais fraca) que obedeça a regra de seleção ∆J = 0, ±1 ( J = 0 para J
= 0 é proibido) [22].
Se não há simetria de inversão nos sítios ocupados pelos íons lantanídeos, as
componentes ímpares do campo cristalino podem-se misturar com as componentes de paridade
oposta dos níveis das camadas da configuração 4fn. Neste caso, as transições de dipolo elétrico
já não são mais estritamente proibidas e aparecem às linhas de emissão nos espectros, as
chamadas transições de dipolo elétrico forçado. Algumas transições são hipersensíveis para este
efeito, aquelas que obedecem à regra de seleção ∆J = 0, ±2.
A figura 3.13 mostra os espectros de emissão NaLuO2:Eu3+ e NaGdO2:Eu3+. Ambos têm
na matriz hospedeira uma estrutura de sal-gema (estrutura baseada em um arranjo cúbico de
face centrada), mas com uma superestrutura diferente entre íons metálicos mono e trivalente. Em
NaLuO2 o íon lantanídeo ocupa um sitio com simetria de inversão e podemos verificar que seu
espectro de emissão possui uma predominância do dipolo magnético (5D0-7F1). Na matriz
NaGdO2 o íon lantanídeo ocupa sítios denominados octaedros, mas devido à superestrutura
existe uma pequena derivação da simetria de inversão, já para esta matriz, seu espectro de
emissão mostra a predominância do dipolo elétrico (5D0-7F2).

3+

3+

5

7

Figura 3.10. O espectro de emissão do Eu em NaLuO2 e NaGdO2. No espectro de NaLuO2:Eu a transição D0- F1
é predominante, já no espectro NaGdO2: Eu3 + a linha 5D0-7F2 tem a predominância. No topo da figura, uma
apresentação esquemática da estrutura do cristal hospedeiro [22].
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Térbio Trivalente: Tb3+ (4f8)
A emissão do Tb3+ é devido às transições 5D4 - 7FJ, que é principalmente no verde. Muitas
vezes existe uma considerável contribuição para outras emissões a partir do nível mais elevado
das emissões 5D3 - 7FJ, principalmente no azul. A figura 3.11 mostra o espectro de emissão do
Tb3+. Os valores de J envolvidas nas transições são elevados, o cristal sente o íon lantanídeo e
divide os níveis em muitos subníveis, o que atribui ao espectro uma complicada aparência [22].

3+

Figura 3.11. Tb

3+

O espectro de emissão de GdTaO4: Tb

[22].

Íons Divalentes:
Neste grupo, o exemplo mais conhecido e extensamente aplicado é do íon Eu2+ (4f7), que
mostra uma emissão da transição 4f5d o qual pode variar desde o comprimento de onda do
ultravioleta até o amarelo. Estas emissões possuem um tempo de decaimento de
aproximadamente 1 µs por serem transições permitidas quanticamente. Isto é devido ao fato de
que os níveis de emissão contem (spin) octetos e sextetos, visto que o nível do estado
fundamental (8S da configuração 4f7) é um octeto, de modo que a regra de seleção do spin
retarda a taxa de transição óptica. Existe uma dependência por parte da matriz hospedeira pela
coloração da emissão do íon Eu2+ e é determinada pelos mesmos fatores que no caso do íon
Ce3+. Se o campo cristalino for fraco e a covalência baixa, a componente de menor energia da
configuração 4f65d do íon de Eu2+ pode-se deslocar para um nível inferior, correspondente a um
nível de alta energia da configuração 4f7: o nível 6P7/2. Em baixas temperaturas, esta emissão
possui linhas estritas devido à transição 6P7/2 → 8S7/2. Como exemplo pode-se mencionar a
estrutura SrB4O7: Eu2+ [22].

3.6. Processos radiativos e não radiativos
No capítulo anterior foi discutida a origem do espectro dos níveis de energia de terras
raras triplamente ionizadas. Nesta seção trataremos das transições entre estes níveis de energia.
Como a absorção da energia óptica incidente é bastante seletiva para vários materiais, é
comum que os estados eletrônicos excitados de átomos ou moléculas decaiam para níveis
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excitados inferiores através de uma série de transições que podem ser caracterizados como
radiativas, na qual é emitida uma radiação fluorescente e transições caracterizadas como não
radioativas, os quais podem ser gerados através de transferência de energia entre íons ou
através de fônons, na qual pode causar um aquecimento da amostra.

Propriedades gerais
Absorção, emissão induzida, e emissão espontânea de fótons, são os três tipos de
processos envolvendo a radiação eletromagnética com a matéria que de acordo com Einstein
podem ocorrer. Para descrever estes processos são usados três coeficientes B12, B21, e A21
respectivamente, na equação [22]:

N1B12 ρυ = N 2 ( B21ρυ + A21 )

3.1

que descreve um sistema de dois níveis (Fig. 3.12) com uma diferença de energia hν , onde h é
a constante de Planck e ν a freqüência. Na equação (3.1) Ni é o número de ocupação do nível i
com N1 + N2 = N como o número total de sistemas. A quantidade ρν é a densidade espectral de
energia do campo de radiação na freqüência n. Esta densidade da energia no equilíbrio térmico é
dada pela lei de Planck [22]:

ρυ dυ =

8πυ 2 n3
⋅
c3

hν
e

(

hν
)
k BT

dυ

3.2

−1

Figura 3.12. Esquema simplificado dos processos de interação da radiação eletromagnética com a matéria.

com a velocidade de luz no vácuo c, o índice de refração do material hospedeiro n, a constante
de Boltzmann kB, e a temperatura T. Utilizando a estatística de Boltzmann, no equilíbrio térmico,
podemos calcular a distribuição dos números de ocupação [22]:
hν

N 2 g 2 − k BT
= e
N1 g1

3.3

onde gi é a degenerescência do estado i. Introduzindo estas duas equações na equação (3.1),
obtemos as relações entre os coeficientes de Einstein.

A21 8πυ 2 n 3
=
B21
c3

3.4

e
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B21
= g 21
B12

3.5

O coeficiente de Einstein A21 é a taxa da emissão espontânea do estado excitado. No
caso dos íons terras raras, ambos os níveis de energia consistem de gi =2Ji+1 níveis Stark, onde
Ji é o número quântico do momento angular total do estado i [22].
Usando o princípio da correspondência, a taxa da emissão espontânea A21 [22] pode ser
calculada pelo vetor de Poynting, que é proporcional ao momento dipolar e conseqüentemente
ao equivalente clássico da força de oscilador (“Oscillator strength”). O resultado deste cálculo é

A21 =

64π 4υ 3
[χ de Sde + χ dm Sdm ]
3hc 3 (2 J 2 + 1)

S de =

1
1
⋅
∑ γ i JiM i P γ j J j M j
4π ∈0 3(2 J1 + 1) M i , M j

3.6

onde
2

3.7

Os índices i e j definem as quantidades que pertencem aos estados iniciais e finais,
respectivamente. P é o operador de dipolo elétrico. Se substituir o operador de dipolo elétrico P
pelo operador de dipolo magnético M, obtemos a definição correspondente à força de oscilador
do dipolo magnético Sdm [22]. A soma dos modos de polarização na equação (3.7) está contida
no produto escalar. υ é a freqüência média da transição tendo em conta a separação dos níveis
Stark. Os fatores de correção dielétricos χ de e o χ dm , são dados por:

χ de =
e

n(n 2 + 2) 2
9

χ dm = n3

3.8
3.9

que inclui duas partes diferentes. χ de é o fator de correção do campo local que toma em conta
mudanças do campo de radiação externo, devido ao campo elétrico dos íons da rede hospedeira.
Este fator de Lorentz é estritamente válido somente para um íon em um centro bem definido de
uma matriz cristalina, mas é prática comum usar ele, porque é a melhor aproximação conhecida.
De fato este fator somente é relevante para as transições de dipolo elétrico. O fator restante do
índice de refração vem da fórmula c´=c/n para a velocidade de luz na matéria [22].
Relacionadas com a taxa da emissão existem duas quantidades importantes. Uma é o
tempo de vida radiativo i do nível de energia i, que é dado por:

τi =

1

∑

j

Aij

3.10

onde a soma é feita sobre todos os níveis j até i, e Aij é a taxa da emissão espontânea da
transição i→j. Este tempo de vida é chamado tempo de vida radiativo, porque todas as
contribuições não-radiativas ao tempo de vida real são desprezadas. A outra quantidade é a
razão de ramificação de fluorescência βij que é o peso ou a probabilidade estatística de um
sistema excitado no estado i executar a transição i→j para relaxar espontaneamente:
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β ij = τ i Aij

3.11

onde a soma sobre todos os possíveis canais tem que ser

∑β

ij

=1.

j

A fim de determinar uma expressão macroscópica para a absorção ou para processos de
emissão estimulada, a polarizabilidade do sistema de dois níveis é comparada com o oscilador
clássico. O quociente dos valores é a força de oscilador adimensional:

f =

4πε 0 8π 2 m eυ
[χ ' de S de + χ ' dm S dm ]
e 2 3 h ( 2 J i + 1)

3.12

onde me é a massa do elétron e χ 'de e os χ 'dm são os fatores dielétricos da correção já
mencionados. Estes são obtidos dividindo-se χ de e χ dm a partir das equações (3.8 e 3.9) por n2:

χ 'de =
e

(n 2 + 2) 2
9n

3.13

χ 'dm = n

3.14

São obtidas as relações entre as forças de oscilador e os coeficientes de Einstein,
substituindo as equações (3.4) e (3.6) na relação (3.12):

f ij =
e

4 πε 0 hm eυ
B ij
e2
π

3.15

f 21 2 J1 + 1
=
f12 2 J 2 + 1

3.16

Devemos levar em conta nas equações (3.6) e (3.12) a estrutura do multipleto dos níveis
inicial e final pela soma implícita na força de oscilador e o quociente 2Ji+1. Entretanto, são
estritamente válidos somente para níveis de energia estreitos, isto é, as transições com largura
de linha na freqüência ν, e são baseadas na suposição de que todos os níveis Stark estão
povoados igualmente. Levando em conta a largura de linha finita das transições, introduzimos a
função forma de linha gij (υ ) ,normalizada pela equação [22].

∫g

ij

(υ )dυ = 1

3.17

A equação (3.1) pode ser interpretada como a equação da taxa do estado estacionário no
sistema de dois níveis definido por:

− N1B12 ρυ + N 2 ( B21ρυ + A21 ) =

dN1
dN
=− 2 =0
dt
dt

3.18

Considerando apenas a absorção, o número de íons que deixam o estado 1 por unidade
de tempo para o estado 2 é igual ao número de fótons absorvidos do campo de radiação. A
constante de acoplamento deste processo de interação da radiação com a matéria é a seção de
choque transversal σ 12 (υ ) , definida pela equação:
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dn1
1 dΦ υ
= −σ 12 (υ )n1Φυ =
dt
n1 dx

3.19

onde ni/N é o numero relativo de ocupação, nI é a densidade do dopante (íons por unidade de
volume), e Φυ =

ρυ dυc

hnυ

é o fluxo de fótons (número de fótons por unidade de área e por

unidade de intervalo de tempo [22].

Processo radiativo
Uma radiação eletromagnética externa pode interagir com os elétrons dos íons presentes
na matriz cristalina e essa interação pode ser descrita utilizando-se operadores de multipolo
elétrico ou magnético. Para a comparação entre os diferentes tipos de interação, utiliza-se uma
quantidade adimensional chamada intensidade de oscilador, f, que para uma interação de dipolo
elétrico é dada pela equação 3.1.

f =

1
ga

∑
a ,b

8π 2 m ν
b D a
3 he 2

2

Eq.3.20

Onde a representa o estado inicial e b o estado final de uma transição radiativa podendo ser
emissão ou absorção, cuja energia é hν = Eb − Ea . A constante ga é a degenerescência do
estado inicial e D é o operador de dipolo elétrico [22].
Para uma transição de dipolo elétrico permitida temos f ≡ 1, enquanto que uma transição
de dipolo magnético apresenta f ≡ 10-6. As transições permitidas por dipolo elétrico forçado
ocorrem para íons de TR em cristais com f ≡ 10-6, pois ocorrem entre diferentes configurações da
camada 4f. a taxa de probabilidade de emissão espontânea obtida por Einstein (Ar) para uma
transição radiativa entre os níveis a e b, devido a uma interação de dipolo elétrico, é dada pela
equação 3.2.

Ar (ν ) =

1
4πε 0

⋅

8π 2ν 2e 2
mc3

 (n 2 + 2)2 n 

 f (ab)
3



3.21

Onde n é o índice de refração. Se Ar corresponder somente a um único processo de emissão
radiativa do nível b para o nível a, então teremos:

Ar =

1

τr

3.22

Onde τ r é o tempo de decaimento radiativo do nível b.
Para uma transição de dipolo elétrico permitida, o tempo de decaimento é da ordem de
10-8 s enquanto para íons de TR este tempo varia entre 10-5 e 10-3 s.
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Processo não radiativo
O processo não radiativo é aquele cuja transição eletrônica envolve a assistência de
fônons da matriz, sendo que o sistema fônons quando uma determinada transição necessita
dissipar uma quantidade de energia que está em excesso ou absorve fônons quando a matriz
fornece uma quantidade de energia necessária para que ocorra uma transição.
As mais importantes são as transições e processos multifonônicos, que envolvem um
único íon, e processos de transferência de energia entre dois ou mais íons. Ambos os efeitos
podem ser investigados separadamente, porque a transferência de energia é insignificante em
baixas concentrações, e por outro lado as transições multifonônicas são muito reduzidas a baixas
temperaturas podendo ser desprezadas em transições com grandes diferenças de energia.
Considerando todas as transições radiativas dos estados excitados, transições
multifonônicas, e transferências de energia que ocorrem simultaneamente, o tempo de vida t
consiste de três termos de acordo com:

τ=

Arad

1
+ Wmp + Wet

3.23

onde Arad é a taxa de relaxação radiativa total, Wmp e Wet são as taxas das transições
multifonônicas e as transferências de energia, respectivamente. O rendimento quântico h é
definido como a contribuição radiativ a da taxa total de relaxação de um nível de energia dado,
sendo uma propriedade importante para lasers e aplicações de amplificação:

η = τ ⋅ Arad

3.24

Transições multifonônicas
A interação dos elétrons f com modos de vibração da matriz do vidro hospedeiro permite
que os níveis eletrônicos excitados relaxem através de vibrações da rede do vidro, onde os
modos quantizados são chamados fônons.
Para um pequeno “gap” de energia da ordem de kBT, com constante de Boltzmann kB e a
temperatura T, as transições ocorrem muito rapidamente em direções ascendentes e
descendentes que levam à dependência de temperatura dos níveis eletrônicos envolvidos. Isto
acontece especialmente para os níveis “Stark” dentro dos multipletos MJ. Nos casos onde alguns
níveis J se encontram próximos é importante conhecer os números relativos de ocupação dos
estados correspondentes. A distribuição de Boltzmann, para o número relativo de ocupação ni do
estado i no equilíbrio térmico é:

ni =

(2 J i + 1)e − Ei / K B T
∑ (2 J i + 1)e− Ei / K BT

3.25

j
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onde Ei é o centro de massa da energia do estado i, e a soma é feita sobre todos os estados na
vizinhança de i, incluindo o estado i. O tempo de vida radiativo comum de um acoplamento dos
níveis de energia é, por exemplo:

τ=

1
∑ ni Ai

3.26

i

com a taxa radiativa de emissão espontânea Ai. Para uma estimativa rápida o valor kBT ≈200cm-1
é freqüentemente útil.
No caso de transições não radiativas para “gaps” de energia maiores do que a energia
máxima Emax=hνmax de um fônon, são necessárias mais de um fônon, e portanto esta transição é
conhecida como multifonônica. Estas transições são predominantes no sentido descendente e
levam a elevadas taxas de relaxação não radiativas para “gaps” de energia pequenos, que
necessitam somente um ou dois fônons para a transição.
As taxas de relaxação multifonônica aumentam com o crescimento da temperatura isto
reduzindo os tempos de vida dos níveis eletrônicos. Esta dependência da temperatura é fortes,
em particular, para os níveis que se encontram proximamente espaçados ao nível mais baixo de
energia devido a seu pequeno rendimento quântico. Na literatura, existem duas teorias principais
que descrevem a dependência da temperatura e do “gap” de energia nas transições
multifonônicas: a teoria de Huang-Rhys[23] e a teoria de Riseberg-Moos [24].
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CAPÍTULO 4
Fenômenos Não – Lineares:
Conversão Ascendente de Energia
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4.1. Fenômenos Não – Lineares: Conversão Ascendente De Energia
Materiais com capacidade de converter radiação infravermelha em luz de comprimentos
de onda menores através do fenômeno não linear de Conversão Ascendente de Energia (CAE)
têm despertado o interesse de diversos grupos de pesquisa. A peculiaridade deste mecanismo
não linear atribue-se à necessidade da participação de dois ou mais fótons da fonte de excitação
para gerarem fótons de emissão CAE.

4.2. Conversão ascendente de energia (CAE)
De modo geral, a fluorescência esta ligada a emissões a partir de átomos e íons
envolvendo o seu estado fundamental. Ao absorver o fóton, a partir de seu estado fundamental,
o átomo ou íon atinge um determinado nível de excitação, onde as transferências de energia
podem ser iguais as da energia dos fótons de excitação (Transferência de energia ressonante)
ou na diferença de energia fornecida ou recebida da matriz via fônons (Transferência de energia
assistida por fônons).
Uma nova área de pesquisa para o estudo dos efeitos cooperativos começou a ser
desenvolvida após as observações feitas independentemente por Auzel [25] e Ovsyanki [26].
Nestas observações ocorreu transferência de energia entre íons lantanídeos envolvendo seus
estados excitados.
Ao excitar amostras de Yb3+ e Er3+ com um feixe de luz na região do infravermelho, Auzel
observou emissões nas regiões do verde e azul, para o qual atribuiu a essas emissões como
sendo um processo de soma seqüencial de dois e três fótons. Observou que o principio da
conservação da energia era perfeitamente mantida na emissão da fluorescência CAE (ou antiStokes) como resultante de efeitos cooperativos entre os íons lantanídeos.
Denomina-se de conversão ascendente de energia (CAE) a incidência de um feixe de luz
com o comprimento de onda maior e obtêm-se luz com comprimento de onda menor, gerada pela
interação da radiação eletromagnética com a matéria. Haverá também a ocorrência da conversão
ascendente de energia quando houver emissão de um fóton devido à interação conjunta de dois
ou mais íons, devido denominado de efeitos cooperativos e também por geração de segundo
harmônico [27].
O processo CAE é caracterizado pela geração de luz com comprimento de onda menor
do que o comprimento de onda de excitação. Neste mecanismo CAE, a intensidade da luz
gerada (ICAE) será proporcional a uma potência (n) da intensidade de excitação (I), ou seja, ICAE ∝
In, onde n =2,3,... representa o número de fótons absorvidos por fóton gerado. Nesse sentido, o
gráfico de ln(ICAE) vs ln(I) nos proporcionara uma reta com inclinação n. Estes processos são
classificados em duas classes: (a) processos que envolvem um único íon; e (b) processos
cooperativos que envolvem mais de um íon.
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4.3. Processos CAE que envolvem um único íon
Absorção seqüencial de dois fótons
Ocorre quando dois fótons distintos incidem no mesmo íon, fazendo que o mesmo saia de
um estado fundamental (E0) para um estado excitado (E2) passando por um nível intermediário
(E1), onde o comprimento de onda do fóton emitido será menor que dos fótons absorvidos.

Figura 4.1. Absorção seqüencial de dois fótons.

Geração do segundo harmônico
Neste processo dois fótons irão interagir com um íon e este irá gerar luz no dobro da
freqüência do fóton incidente no vácuo, devido à não linearidade do material ao qual o íon estar
inserido.

Figura 4.2. Geração de segundo harmônico.

Excitação por absorção de dois fótons
Neste processo o íon em um estado fundamental E0 é excitado pela absorção dois fótons
simultaneamente a um estado En, pois a energia do primeiro fótons não seria suficiente para
excitar o íon.
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Figura 4.3. Excitação por absorção de dois fótons.

4.4. Processos cooperativos em CAE
O processo cooperativo foi tratado teoricamente por Dexter em 1962 [28], tendo ele
proposto um modelo do provável mecanismo responsável pelo fenômeno, baseando seus
cálculos na teoria da perturbação a fim de estimar a probabilidade de tal efeito ocorrer [29], neste
processo um fóton pode ser absorvido ou emitido por mais de um íon, devido ao acoplamento de
seus níveis de energia. A eficácia deste processo irá depender da concentração de íons de
lantanídeos na matriz [30].

Transferência de energia por adição de fótons (APTE):
Neste processo um íon ira para um estado excitado En após receber energia de dois ou
mais íons excitados através das transferências sucessivas passando por um estado intermediário
Em. Os íons doadores voltam ao seu estado fundamental enquanto o íon recebedor é promovido
ao um estado de excitação mais elevado [30].

Figura 4.4. Transferência de energia por adição de fótons (APTE)
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Sensibilização cooperativa
Neste processo um terceiro íon será excitado a um estado En após receber
simultaneamente energias de dois outros íons excitados.

Figura 4.5. Sensibilização cooperativa

Luminescência cooperativa
Neste processo dois íons interagentes que estão no estado excitado, decaem
simultaneamente para o estado fundamental, emitindo um único fóton com o dobro da energia da
transição de um único íon. Este processo conta com a interação Coulombiana entre íons e tem
uma forte dependência com a distância interatômicas dos íons [31].

Figura 4.6. Luminescência cooperativa

Absorção cooperativa de um fóton:
Neste processo a energia de um único fóton é suficiente para excitar dois íons.
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Figura 4.7. Absorção cooperativa de um fóton

Absorção cooperativa de dois fótons
Neste processo a soma das energias dos fótons é aproximadamente igual a energia
necessária para elevar dois íons ao estado excitado, pois individualmente estes fótons não
poderiam ser absorvidos.

Figura 4.8. Absorção cooperativa de dois fótons

4.5. Processo Não Ressonante.
Para que haja uma ressonância perfeita é preciso que haja absorção ou a emissão de
fônons, pois a diferença de energia será conseguida através da rede cristalina. Este mecanismo
de interação irá depender da população de fônons na matriz.
Os fônons atuantes no meio são denominados de fônons ópticos que são modos
vibracionais do material que corresponde a uma polarização elétrica oscilando localmente. Assim
a polarização inicial dos íons é o resultado da interação da luz e a nuvem de elétrons [16].
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(a)

(b)

(c)
Figura 4.9. (a) (b) Processo de absorção de um fóton assistido por fônons, nos casos em que a energia do fóton é
maior ou menor que o gap. (c) Absorção seqüencial de dois fótons com a emissão de fônons.

4.6. Transferência De Energia
Ocorrendo com uma freqüência natural, a transferência de energia a partir de moléculas,
átomos ou íons excitados para outras partículas está em geral, ligada a concentração de
partículas interagentes e os tempos de vida dos níveis de energia envolvida.
A troca de energia pode ocorrer entre íons de lantanídeos de diferentes espécies ou dos
mesmos. Por exemplo, a transferência de energia entre Yb3+ → Er3+ foi usada em lasers de
estado sólido para melhorar a eficiência de bombeamento [32]. Por outro lado, a transferência de
energia Er3+ → Er3+ é um importante mecanismo dissipativo nas fibras amplificadoras em 1550
nm [33].
A proximidade entre dois íons de terra rara em uma matriz pode produzir dois tipos de
perturbação direta e indireta. A direta é devido a interação coulombiana entre elétrons dos dois
íons presentes na matriz. Já a indireta é induzida pelas mudanças decorrentes da presença de
um íon provoca sobre o outro em um mesmo ambiente.
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A transferência de energia pode ser radiativa que ocorre quando o perfil de emissão do
íon doador se superpõe ao espectro de absorção do íon receptor, ou não – radiativa na qual a
transferência de energia conta com o auxilio da rede para ocorrer. A energia passa de um íon
para outro envolvendo oscilações que se propagam na rede (fônons).

Processo de transferência de energia ressonante:
Neste processo um íon passa de seu estado fundamental para um estado excitado, após
ter recebido energia de outro íon que decaio de um estado excitado para o estado fundamental.

Figura 4.9. Processo de transferência de energia ressonante

Transferência de energia assistida por fônons:
Observada primeiramente por Orbach, este processo geralmente ocorre em redes
alargadas inomogeneamente, pois neste processo a diferença de energia fornecida ou recebida
da rede da matriz é compensada via fônons [34].

Figura 4.10. Transferência de energia assistida por fônons
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Transferência de energia por migração de energia:
Neste processo a transferência de energia irá ocorrer geralmente entre íons da mesma
espécie ou quando a energia necessária para excitar o íon doador é igual à energia necessária
para excitar o íon receptor. Essa energia pode migrar diretamente de um íon doador para um íon
receptor ou passar por outro íon com características semelhantes ao íon doador antes de chegar
ao íon receptor. Esta migração pode ocorrer via difusão ou através de salto até o íon de destino.

Figura 4.11. Transferência de energia por migração de energia

Transferência de energia por relaxação cruzada (“cross relaxation”):
Neste processo um íon em um estado excitado En, decai para um estado excitado Em,
onde sua energia emitida é absorvida por outro íon que se encontra em um estado excitado El
passando para o estado excitado Em, com a condição que a diferença de energia entre os estado
En e Em seja aproximadamente igual à diferença de energia Em e El. Podendo ser ou não os íons
envolvidos na transferência de energia da mesma espécie e ambos podendo estar em algum
estado excitado. A relaxação cruzada provoca outro efeito denominado de supressão da
fluorescência (“quenching”) ocasionando uma redução na amplitude da fluorescência e reduzindo
o tempo de vida do estado excitado Em, pois se constitui em outro caminho para o íon retornar ao
seu estado fundamental [16].

Figura 4.12. Transferência de energia por relaxação cruzada (“cross relaxation”)
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Conversão ascendente de freqüência em cascata
Neste processo, a partir de uma radiação da região do infravermelho, podemos obter
radiação na região do visível, pois um fóton é absorvido por um íon e este doa a energia para
excitar outro íon e assim popular um estado excitado En e um segundo fóton é usado para excitar
o íon que se encontra no estado En e ascender para o estado excitado El. Este processo poder
ser por meio ressonante ou assistido por fônons.

Figura 4.13. Conversão ascendente de freqüência em cascata
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CAPÍTULO 5
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL
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5.1. Introdução
O interesse em materiais com capacidade de converter radiação infravermelha em luz de
comprimentos de onda menores por meio de uma excitação seqüencial (CAE) dá oportunidade
de converter luz infravermelha para a região visível, dando assim a possibilidade de explorar este
efeito, como por exemplo, para geração de lasers sintonizáveis na região do azul e/ou
ultravioleta. Além do mais, emissões fluorescentes na região do visível permitem sua detecção
mais eficientemente por fotomultiplicadoras ou fotodiodos assim como a obtenção de sistemas
laser que operem por CAE.
Neste trabalho foram estudados os processos de conversão ascendente de energia
(CAE), a transferência de energia (TE), o comportamento dinâmico das emissões e o tempo de
vida dos íons Er3+ incorporados em matrizes de alumina. Alguns dos parâmetros são
determinados pela teoria de Judd-Ofelt.
A primeira parte da seção experimental esta relacionada a: (i) estudar às mudanças
estruturais que acontecem em nanocristais Al2O3: Eu3+ e (ii) investigar as propriedades de
luminescência através da avaliação dos parâmetros de intensidade Ω de Judd – Ofelt [35, 36, 37,
38].

5.2. Preparação de amostras - considerações gerais:
Na preparação de amostras temos que levar em conta as seguintes considerações: A
quantidade adequada ou estequiométrica de combustível com relação aos nitratos (oxidantes) de
maneira a se obter a liberação máxima de energia para a reação. A determinação da razão entre
o combustível e nitratos (mistura redox) de tal forma que reajam completamente, pode ser
baseada no cálculo das valências oxidantes e redutoras totais dos componentes da mistura [39,
40]. De acordo com a química de propelentes, os produtos usuais de uma reação de combustão
são CO2, H2O e N2. Portanto, os elementos C e H são considerados elementos redutores com as
valências correspondentes a +4 e +1; oxigênio é considerado um elemento oxidante com
valência -2, e o nitrogênio com valência zero. Da mesma forma, no processo de síntese por
combustão de óxidos cerâmicos, metais como Ca, Al e Zr, são também considerados como
elementos redutores com valências (+2, +3 e +4), respectivamente [40]. Portanto, extrapolando
esse conceito significa que metais trivalentes como Al(NO3)3, ou TR(NO3)3 apresentam valência
total igual a -15. Da mesma forma, combustíveis como uréia (CO(NH2)2) e glicina (NH2CH2CO2H)
apresentam valência igual a +6 e +9, respectivamente [40]. Estes combustíveis diferem no seu
poder redutor e na quantidade de gases que eles geram, afetando assim as características do
produto de reação, pois quanto maior a quantidade de gases liberada, maior o calor dissipado. A
uréia é o combustível mais barato e o que gera a mais alta temperatura no meio reacional [40].
Usando uréia como combustível leva a um tipo de combustão flamejante.
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5.2.1. Preparação de alumina pura e dopada com íons lantanídeos
A alumina constitui-se em uma das mais importantes matrizes sólidas para luminóforos,
devido à sua elevada estabilidade térmica, dureza e baixa sinterabilidade térmica.
O método de síntese por combustão é adotado neste experimento na fabricação de pós
de óxido de alumínio puro e dopados com európio, érbio e itérbio. As matérias primas foram:
nitrato de európio [Eu(NO3)3 • 6H2O, Aldrich, 99,9%], nitrato de érbio [Er(NO3)3 • 6H2O, Aldrich,
99,9%], nitrato de itérbio [Yb(NO3) • 6H, Aldrich, 99,999%], nitrato de alumínio [Al(NO3)3 • 9H2O,
Aldrich, 98% + ACS] e uréia [CH4N2O, Sigma, 99,5%]. No caso dos materiais nanocristalinos com
alumina dopadas com európio, érbio e érbio-itérbio, as composições utilizadas: [(Al1-nEun)O3
(n=0,01)] , [(Al1-nErn)O3 (n=0,01)] e [(Al1-nErn1Ybn2)O3 (n=n1+n2) n1=0,01 e n2=0,015].
Como forma ilustrativa de fabricação das amostras, descreveremos neste item a
preparação da alumina pura, considerando que as demais amostras seguem os mesmos
procedimentos:
Os pós de Al2O3 foram preparados usando nitrato de alumínio (Al(NO3)3 · 9H2O) e uréia
como combustível [CH4N2O]. A reação é exotérmica e ocorre a ~550ºC de acordo com a seguinte
equação:

2Al(NO3)3(aq) + 5CH4N2O (aq) → Al2O3(s) + 10H2O(g) + 8N2(g) + 5CO2

5.1

Como primeiro passo, os nitratos e a uréia, em quantidades estequiométricas, foram
dissolvidos em água deionizada (~25 ml). A solução foi misturada então sob constante agitação
para transformá-los em um gel transparente e viscoso. Depois, o gel resultante foi colocado em
um forno pré-aquecido a 500ºC. Após a termalização da amostra, a temperatura foi aumentada
até 550ºC. Alguns minutos depois, a reação tem início através das seguintes etapas: a mistura
inicial se decompõe, desidrata e inflama, (processo que leva aproximadamente de 3 a 5 minutos),
liberando grande quantidade de gases para formar um produto altamente poroso. Como etapa
final, os pós foram tratados termicamente a 1200ºC durante 2 h numa atmosfera de ar com uma
taxa de aquecimento de 200ºC/h, e uma taxa de resfriamento de 100 ºC/h.

5.3. Difração de raios-X
A difração de raios é uma poderosa técnica que pode identificar com boa precisão as
fases cristalinas em um determinado material. Os difratogramas de raios X deste trabalho foram
obtidos com a utilização de radiação proveniente de CuKα (λ = 0,15418 Å) e varredura em 2θ,
sob potência de 0,8 kW (V = 40 kV e I = 20 mA). Deve-se considerar que os valores de dhkl para
os padrões utilizados encontram-se disponíveis no sistema ICDD (JCPDS) da International Union
of Crystallography.
A técnica de difração de raios-X foi usada nesta parte do trabalho para acompanhar a
formação da fase cristalina da amostra de Al2O3 pura e dopada com európio.
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Os resultados de difratometria de raios-X das amostras foram comparados com o padrão
de referência do Al2O3 obtido do banco de dados JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction
Standards): JCPDS 43-1484 (α-Al2O3) e JCPDS 29-0063 (γ-Al2O3).
A difratometria de raios-X (RX) dos pós calcinados (figura 5.1.a) indicou a presença
apenas de uma única fase: α-Al2O3 na formação do pó cerâmico a partir da rota de síntese
desenvolvida neste trabalho.
A análise de RX para as amostras Al2O3 pura (fig. 5.1.a) e dopada com Eu3+ (fig. 5.b)
revela a formação da fase complexa final dos óxidos cerâmicos após o processo de calcinação.
Para amostras dopadas com Eu3+, sob essa concentração de TR, a difração padrão exibe
reflexões características da matriz com fase alfa: α-Al2O3. Como pode ser observado, não houve
diferença na formação da fase cristalina α-Al2O3 quando íons de európio são “hospedados” na
matriz de Al2O3. Isso indica que alguns sítios ocupados pelos íons Al3+ são substituídos pelos
íons TR3+ na amostra cristalina Al2O3, com base nas valências idênticas (+3), apesar da grande
diferença de tamanho entre íons TR e os cátions de alumínio da estrutura Al2O3 [Eu3+ (~ 0,9 Å) e
o Al3+ (~ 0,5 Å)]. Da figura 5.1 de RX, é claro que através deste método é possível sintetizar
100% da fase α-Al2O3 contendo diferentes íons de terras raras.

3+

Figura 5.1. Espectro de RX das amostras (a) amostra contendo pós de Al2O3 puro e (b) amostra dopada Al2O3: Eu .
0
Ambas as amostras, tratadas a 1200 C, apresentam fases bem definidas do tipo α-Al2O3

Os difratogramas de RX permitem também estimar uma importante característica dos
nanomateriais, que é o diâmetro médio das partículas formadas, através da Lei de Scherrer [41],
que é representada da seguinte maneira:

d = (k.λ)/ (β.cos θ)

5.2
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Sendo:
d = diâmetro da partícula
λ = comprimento de onda dos raios-X
β = largura a meia altura (em rad)
k = constante (0,9 para partículas esféricas)
θ = ângulo de Bragg do pico com 100% de intensidade
O tamanho calculado dos cristais para ambas as amostras foi de 53 ± 7 nm.

5.4. Cálculos dos parâmetros de Judd-Ofelt através da Luminescência
do Eu3+
Entre a variedade de íons TR, comumente utilizada para dopar diferentes tipos de
materiais, os íons de európio (Eu3+) têm atraído grande atenção porque têm um tremendo
potencial

para

aplicações

ópticas,

tais

como

dispositivos

fluorescentes,

dispositivos

eletroluminescentes, amplificadores ópticos, armazenamento óptico de alta densidade [42, 43,
44, 45]. Particularmente, a adição de íons Eu3+ apresenta-se conveniente para o estudo dos
diferentes sítios da matriz hospedeira, além da facilidade na interpretação de seus espectros. Por
exemplo, nos sistemas contendo íons Eu3+, a transição 5D0→7F0 possui o estado fundamental
(7F0) e o estado emissor (5D0) como sendo não degenerados, uma vez que o nível emissor 5D0
não se desdobra sob efeito do campo cristalino. Alem do mais, os íons Eu3+ apresentam duas
transições importantes: (a) a intensidade da transição 5D0→7F1, não sofre influência da mudança
do ambiente sob o campo cristalino por ser permitida por dipolo magnético, e por esta razão é
utilizada como referência; (b) a intensidade da transição 5D0→7F2, permitida por dipolo elétrico, é
hipersensível ao ambiente do campo cristalino ao redor do íon Eu3+, fornecendo informações
sobre a influência da vizinhança sob o íon metálico, tornando-o assim uma sonda experimental
ideal para o estudo do ambiente cristalino.
As propriedades luminescentes dos pós de alumina dopadas com íons de európio foram
investigadas através da medição da fotoluminescência (FL). São mostrados na Figura 5.2 as
linhas de emissão FL de Al2O3 dopados com Eu3+, quando excitados com uma lâmpada UV em
um comprimento de onda de 254 nm. O espectro é composto por uma série de picos bem
resolvidos em 598, 614 e 693 nm, que são atribuídas a transições 5D0 → 7FJ (J=1, 2, 4),
respectivamente. Estas linhas de emissão podem revelar muito sobre o ambiente do local onde
estão hospedados os íons Eu3+. Entre as diversas transições 5D0 → 7FJ, a regra de seleção torna
as transições 5D0 → 7F1 e 5D0 → 7F2 de especial interesse. A transição 5D0 → 7F1 tem banda em
598 nm e corresponde à transição de dipolo magnético. Esta transição é insensível as
vizinhanças e quase não varia devido a interação com a força do campo cristalino. Por outro
lado, a transição hipersensível 5D0 → 7F2 em 614 nm, é do tipo dipolo elétrico permitido, por
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conseguinte, depende do campo elétrico local e, conseqüentemente, a simetria local [17, 46, 47,
48]. Destas considerações está claro que a razão de intensidade (5D0 → 7F2)/(5D0 → 7F1),
chamada como a razão de assimetria, dá uma medida do grau de distorção da simetria de
inversão do ambiente local do íon Eu3+ na matriz hospedeira. A razão de assimetria do Eu3+
dopante da amostra de Al2O3 é calculada e tem um valor de ~ 6. O valor relativamente grande da
razão de assimetria obtido para esta amostra é um indicativo de fortes campos elétricos de baixa
simetria entorno dos íons Eu3+. Este resultado sugere que íons de Eu3+ ocupam locais de baixa
simetria como deduziu teoricamente Verdozzi [46].
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Figura 5.2. Espectro de luminescência da amostra dopada Al2O3: Eu

800

0

com tratamento térmico a 1200 C.

Experimento 1
Estudar às mudanças estruturais que acontecem em nanocristais Al2O3: Eu3+ e,
finalmente, a investigação das propriedades de luminescência através da avaliação dos
parâmetros (Ω) da teoria Judd – Ofelt. [35, 36, 37, 38].
É bem conhecido que se o íon Eu3+ ocupa um sítio com simetria de inversão, então, as
transições f-f de dipolo elétrico são estritamente proibidas. Eles só podem ocorrer como
transições do tipo dipolo magnéticos e que obedecem à regra seleção ∆J = 0, ± 1.
Para termos uma investigação mais detalhada da natureza do comportamento da
luminescência dos íons de Eu3+ em Al2O3, foram determinados os parâmetros de intensidade Ω2
e Ω4 a partir do espectro de luminescência seguindo o método descrito por Kodaira [38]. Neste
caso, os cálculos corretos da teoria de Judd-Ofelt podem ser realizados apenas para íons de TR
em estruturas cristalográficas bem definidas, onde não existe a transferência de energia entre
íons TR para os diferentes sítios. Portanto, podemos assumir que não existem transições nãoradiativas entre os diferentes sítios do Eu3+ nas amostras.
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(a) Calculo dos parâmetros da Probabilidade de Transição Radiativa A
O significado físico dos parâmetros de intensidade de Judd-Ofelt ainda hoje é assunto de
controvérsias. Alguns autores consideram que tais parâmetros relatam a interação entre o campo
ligante e os estados eletrônicos do íon TR, enquanto outros afirmam que eles não tem significado
físico. Apesar disso, a maioria dos autores atribui as variações nos valores dos parâmetros a
mudanças no ambiente químico ao redor do íon TR [49].
Utilizando a probabilidade de emissão espontânea A e sendo Ωλ (λ = 2, 4, e 6) os
parâmetros de intensidade derivados da teoria de Judd – Ofelt (estes parâmetros representam o
deslocamento do quadrado da carga devido à transação do dipolo elétrico induzido [49]) teremos:

 64π 4 e 4 v 3 
Ωλ
 ∑
A(aJ , a´J ' ) = χ 
aJ U ( λ ) a´J '
3
 3hc
λ = 2 , 4 2 J + 1

2

5.3

Onde, de acordo com a mesma referência [50], o fator de correção de campo de Lorentz é
dado por:

χ abs =

(n 2 + 2) 2
9n

5.4

e

χ emis =

n(n 2 + 2)2
9

5.5

O parâmetro n representa o índice de refração do meio hospedeiro, para o caso da
alumina ~ 1,77.
Vale à pena salientar que os parâmetros de intensidade Ωt (t = 2, 4, 6), que dependem o
campo ligante, são utilizados para calcular a probabilidade de transição radiativa AJJ’, canais de
relaxação βJJ’ e o tempo de vida radiativo τR.
Para determinar o parâmetro Ωλ temos usado a relação entre as transições 5D0 → 7FJ
supondo que o elemento de matriz U(6) é próximo de zero para a transição 5D0 → 7F6 (U(6) =
0,0005) e, também, que é igual a zero para todas as outras transições. Portanto, o coeficiente de
Einstein A0-λ para emissões espontâneas pode ser expresso como:

A0 − λ =

64π 4ν 3e 2 1
χ ∑ Ωλ
3hc 3 4πε 0 λ = 2, 4

5

D0 U ( λ ) 7 FJ

2

5.6

Podemos simplificar a expressão (5.6), fazendo o calculo de alguns dos termos da equação:
2
2
64π 4ν 3 e 2 1  1   n ( n + 2) 
− 28
2


 = 1,55 x10 m
3
4πε 0  2 J + 1  
9
3hc


5.7
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Por tanto, a intensidade integrada pode ser feito usando a relação entre a intensidade
integrada I e à transição energética hν dado como I= hνAN, onde A é o coeficiente de emissão
espontânea de Einstein e N é a população do nível emissor 5D0. Comparando ambos os lados
das equações para as transições 5D0 → 7F2 e 5D0 → 7F4, para um N dado, a expressão para A0-λ
pode ser reescrito como:

A0−λ = A0− J = A0−1

I 0− J hv0−1
I 0−1 hv0− J

5.8

onde I refere-se à intensidade integrada da luminescência de cada pico emissor (área baixo a
curva) e λ é o comprimento de onda do respectivo pico emissor. Obtivemos os seguintes valores,
através do espectro de luminescência expressos na tabela 5.1. Para as amostras Al2O3: Eu3+, as
intensidades experimentais do parâmetro Ω2 foi determinado a partir das bandas atribuídas a
transição 5D0 → 7F2 e o parâmetro Ω4 foi determinado a partir das bandas atribuídas a transição
5

D0 → 7F4 do íon Eu3+.
Tabela 5.1. Valores dos parâmetros obtidos através do espectro de luminescência da amostra
Al2O3: Eu3+:

λ1

λ2

λ4

n

A0−1

I2
I1

I4
I1

λ2
λ1

λ4
λ1

589 nm

618 nm

704 nm

1.77

50 s-1

3.6

3,68

1.05

1.2

Substituindo os valores da Tabela 5.1 na equação (5.8) obtivemos os seguintes valores
expressos na tabela 5.2.
Tabela 5.2. Parâmetros de intensidade experimental e coeficiente de emissão espontânea

A2
194 s-1

A4
219 s-1

Ω2
3,9x10-24m2

Ω4
9,1x10-24m2

Vale à pena mencionar que para o íon Eu3+, a transição 5D0→7F1 é permitida por
mecanismo de dipolo magnético, portanto, a taxa do coeficiente de emissão espontânea A0→1
dessa transição é praticamente independente da influência do campo cristalino, o que permite
seu uso como transição de referência para as demais transições [51]. Considera-se que o valor
do coeficiente A0→1 é aproximadamente 50 s-1[51].
Por outro lado, o parâmetro Ω6 , atribuído a transição 5D0 → 7F6 do íon Eu3+, não foi
incluído nos cálculos posto que esta transição no foi observada na matriz de alumina dopada.
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5.5. Processo de Conversão Ascendente de energia nas amostras:
Al2O3: Er3+ e Al2O3: Er3+- Yb3+
Como foi descrito nas seções anteriores, nanocristais dielétricos dopados com íons de
terras raras apresentam características bastante interessantes em sua emissão luminescente
como, por exemplo: (a) podem ser observados processos não lineares como os efeitos de
conversão ascendente de energia (CAE) nestes materiais; e (b) os tempos de vida dos estados
excitados dos íons podem ser alterados devido ao tamanho diminuído dos cristais (nanocristais),
conseqüentemente o espectro da luminescência pode sofrer variações.
Desde as duas décadas passadas, estudos extensos em nanopartículas dopadas com
íons lantanídeos foram realizados. Materiais inorgânicos dopados com íons lantanídeos são
potenciais candidatos para o desenvolvimento de dispositivos para diversas aplicações fotônicas
no regime nanométrico, como o desenvolvimento de amplificadores [52], lasers [53] e displays de
cores e dispositivos eletroluminescentes [54]. A emissão de luz por parte dos íons de terras raras
é principalmente devido a transições ópticas de dipolo elétrico e magnético dentro da
configuração 4f, ou envolvendo configurações como 4fn−15d1. Portanto, devido ao grande número
de aplicações fotônicas que estes materiais podem apresentar, existe no momento um grande
interesse no uso deste tipo de fenômenos
Nesta parte da tese, estudamos o fenômeno de CAE em nanocristais de Er:Al2O3 , ErYb:Al2O3. Utilizando um laser de diodo sintonizado em 975 nm, observamos a emissão
luminescente verde proveniente dos níveis

2

H11/2 e 4S3/2 do Er3+ e caracterizamos o seu

comportamento em função do comprimento de onda de excitação. Utilizando um modelo de
equações de taxa, foi possível descrever os processos de CAE observados.

Experimento 2a
A figura 5.3 mostra a medida de absorção linear das amostras contendo Al2O3: Er3+. Cada
banda do espectro de absorção representa uma transição do nível fundamental (4I15/2) para um
estado excitado.
O espectro de absorção mostra as energias associadas aos estados 4f do íon érbio.
Todas as transições são alargadas não homogeneamente devido à variação da intensidade do
campo cristalino de sitio a sitio.
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Figura 5.3. Medida de absorção linear das amostras contendo Al2O3: Er

Experimento 2b
As amostras estudadas foram descritas ao inicio desta seção. Trabalhamos com amostras
pequenas, pastilhas com 3.0 mm de diâmetro e espessura de 2 mm. O aparato experimental está
representado na figura 5.2. Utilizamos um laser de diodo contínuo, emitindo em 975 nm (2,0 x
103 W/cm2 de intensidade) como fonte de excitação. O feixe de luz era modulado por um chopper
(roda dentada) a uma freqüência de 135 Hz utilizada para determinar a dinâmica temporal e
visando à redução de ruído na detecção da luminescência, e focalizado na amostra por uma
lente de distância focal igual a 5.0 cm. A luminescência devido à conversão ascendente de
energia, facilmente visível a olho nu, era coletada por uma fibra óptica multímodo conectada a
um monocromador, que por sua vez estava acoplado a uma fotomultiplicadora. O sinal elétrico
era processado e registrado por um osciloscópio acoplado a um micro-computador. Além destas
medidas, estudamos a dependência da intensidade da emissão de CAE em função da potência
do laser.

Figura 5.2. Aparato experimental
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5.6. Resultados e discussão do fenômeno CAE
O processo CAE caracterizasse pela geração de luz com comprimento de onda menor do
que o comprimento de onda de excitação. A figura 5.4 apresenta as bandas de luminescência
centradas em 526, 547 e 660 nm correspondentes às transições 2H11/2 → 4I15/2, 4S3/2 → 4I15/2, e
4

F9/2 → 4I15/2, respectivamente, do érbio.
Neste mecanismo CAE, a intensidade da luz gerada (ICAE) será proporcional a uma

potência (n) da intensidade de excitação (I), ou seja, ICAE ∝ In, onde n = 2, 3,... representa o
número de fótons absorvidos por fóton gerado. Nesse sentido, o gráfico de ln(ICAE) vs ln(I) nos
proporcionara uma reta com inclinação n. Se n = 2 significa que dois fótons do laser incidente
são necessários para observar o fenômeno CAE. As figuras 5.5 e 5.6 apresentam o resultado
para a intensidade de luminescência das linhas de emissão em 547 nm e 660 nm das amostras
dopadas com érbio em função da potência do laser incidente em 975 nm. Observamos um
comportamento não linear (n~2) desta dependência em todos os casos observados, como

Fluorescence intensity (a. u.)

esperado em um processo que envolve a absorção de mais de um fóton de excitação.

Laser @975 nm - cw
(1) Al O :Er-Yb (1.0-1.5)wt%
2 3

4
F9/2

(2) Al O :Er (1.0)wt%
2 3

2
4
H11/2, S3/2

4
I15/2

4
I15/2

(1)

(2)
450

500
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Figura 5.4. Luminescência de CAE da (1) amostra Al2O3: Er3+-Yb, e (2) amostra Al2O3: Er, excitada pelo laser de

diodo em 975 nm.
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Figura 5.5. Comportamento não linear da luminescência de CAE em 547 nm da amostra Al2O3: Er excitada pelo laser
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Figura 5.6. Comportamento não linear da luminescência de CAE em 650 nm da amostra Al2O3: Er, excitada pelo

laser de diodo em 975 nm.

5.6.1. Resultado e discussão na amostra de Al2O3: Er3+
Nesta seção iremos descrever os mecanismos responsáveis por este efeito CAE na
amostra Al2O3: Er3+.
Para entender a dinâmica envolvida no processo de emissão da fluorescência CAE
observado, recorremos ao diagrama simplificado de níveis de energia relevantes do íon Er3+,
assim mostrado na figura 5.7. O mecanismo CAE é descrito da seguinte forma:
Os íons de érbio são excitados através de um processo de duas etapas de absorção de
um fóton do laser de excitação a partir do estado fundamental 4I15/2 até o estado excitado 4F7/2
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que relaxa não radiativamente para os níveis emissores 2H11/2, 4S3/2 e 4F9/2. Neste processo, um
fóton do laser de excitação é absorvido, promovendo a transição, de um íon do estado
fundamental 4I15/2 para o estado excitado 4I11/2. A partir desse estado intermediário, o íon pode
relaxar não radiativamente para o nível 4I13/2, ou absorver um segundo fóton do laser incidente,
sendo então excitado para o nível 4F7/2. O íon então decai não radiativamente para os níveis
2

H11/2 e 4S3/2, e a partir destes níveis, relaxa para o estado fundamental, emitindo a luminescência

observada. Efeitos de relaxação cruzada entre pares de íons podem também ocorrer, e estão
representados na figura 5.7. Consideramos um possível canal para este efeito de relaxação
cruzada: Um íon de Er3+ no estado excitado 4I11/2 relaxa para o estado fundamental 4I15/2
transferindo sua energia para um segundo íon que está no nível 4I11/2 para o estado excitado 4F7/2.

3+

Figura 5.7. Diagrama de níveis de energia simplificado para o Er , apresentando conjuntamente o processo não linear
3+

da luminescência CAE em 547nm e 650 nm da amostra Al2O3: Er , excitada em 975 nm.

A partir desta descrição, podemos escrever as equações de taxa para a densidade de
população de cada nível eletrônico relevante para este fenômeno.
Com o intuito de modelar a dinâmica envolvida no processo da emissão da luminescência
CAE, mostraremos a evolução temporal das respectivas emissões: 4S3/2 → 4I15/2 (547 nm) e 4F9/2
→ 4I15/2 (650 nm). A tabela 5.3 mostra os valores obtidos para estas transições, ver as figuras 5.8
e 5.9.
Tabela 5.3: Valores experimentais dos tempos de subida e descida da luminescência CAE

1,0

650 nm

0,61

0,32

Er

λ(lumin)

Tempo-subida (ms)

Tempo-descida (ms)

1,0

547 nm

0,53

0,35
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Figura 5.8. Dinâmica temporal da emissão CAE em 547 nm.

Figura 5.9. Dinâmica temporal da emissão CAE em 650 nm.

Para termos uma investigação mais detalhada da natureza do comportamento da
luminescência dos íons de Er3+ em Al2O3, foram usados os parâmetros de intensidade Ω2 e Ω4
calculados a partir do espectro de luminescência da amostra Eu3+ em Al2O3 seguindo o método
descrito por Kodaira [38]. Os valores dos parâmetros estão descritos na tabela 6.4. Vale à pena
salientar que o valor do parâmetro de intensidade Ω6 segue a consideração Ω4 = Ω6 [51].
Tabela 5.4. Valores dos parâmetros de intensidade Ω2 e Ω4 calculados a partir do espectro de
luminescência da amostra Eu3+ em Al2O3

Ω2 (m2)
3,9 x 10-24

Ω4 (m2)
9,1 x 10-24

Ω6 (m2)
9,1 x 10-24

(a) Calculo dos parâmetros da Probabilidade de Transição Radiativa A de emissão:
Utilizando a taxa de emissão espontânea A21:
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 64π 4 e 4 v 3 
Ωλ
 ∑
A(aJ , a´J ' ) = χ 
aJ U ( λ ) a´J '
3
 3hc
λ = 2 , 4 2 J + 1

2

5.9

Onde, de acordo com a mesma referência [38], o fator de correção de campo de
Lorentz é dado por (onde n, para o caso da alumina, é ~1,77):

χ abs =

(n2 + 2) 2
9n

5.10

n( n 2 + 2) 2
9

5.11

e

χ emis =

Como forma ilustrativa, calcularemos o parâmetro de transição radiativa para a transição
4

S3/2 → 4I15/2:
Utilizaremos os valores da tabela 5.5. Os valores de U2, U4 e U6 desta tabela foram

conseguidos do manual de Carnall [55].
4

4

Ua6
0,2225

n
1,77

Tabela 5.5. Parâmetro de transição radiativa para a transição S3/2 → I15/2

Ω2 (m2)
3,9 x 10-24

Ω4 (m2)
9,1 x 10-24

Transição com emissão verde:

Ω6 (m2)
9,1 x 10-24

Ua2
0,0

Ua4
0,0

c( m.s-1)
2,9 x 108

λ[4S3/2 → 4I15/2]

(λ ) = 

1

metros
5 
 18,5 x10 

Emissão a partir de j =

AVERDE

(

3
2

) (

)

2
7

n2 + 2
 1   8,01x10
=  3 ⋅
n⋅
⋅ (Ω 2 ⋅ U 2 + Ω 4 ⋅ U 4 + Ω 6 ⋅ U 6 )
1
 λ   (2 ⋅ j + 1)


5.12

AVERDE = 1,197 x10 4 s −1
(b) Calculo dos parâmetros da Probabilidade de Transição Radiativa A da absorção:

 64π 4 e 4 v 3 
Ωλ
 ∑
A(aJ , a´J ' ) = χ 
aJ U ( λ ) a´J '
3
 3hc
λ = 2 , 4 2 J + 1

2

5.13

Onde o fator de correção de campo de Lorentz é dado por:
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χ abs =

(n2 + 2) 2
9n

6.14

Como forma ilustrativa, calcularemos o parâmetro de transição radiativa de absorção da
transição 4I15/2 → 4I11/2. Onde λL[4I15/2 → 4I11/2] → Laser Infravermelho 975 nm
A absorção acontece a partir do nível j =


1
15
e (λ L ) = 
5
2
 10,25 x10





Utilizaremos os valores da tabela 6.6 para o calculo do parâmetro de transição radiativa
de absorção da transição 4I15/2 → 4I11/2. Os valores de U2, U4 e U6 desta tabela foram conseguidos
do manual de Carnall [55].
4

4

Tabela 5.6. Parâmetro de transição radiativa de absorção da transição I15/2 → I11/2

Ω2 (m2)
3,9 x 10-24

Ω4 (m2)
9,1 x 10-24

Ω6 (m2)
9,1 x 10-24

Ua2
0,9156

Ua4
0.5263

Ua6
0,1167

n
1,77

c( m.s-1)
2,9 x 108

Por tanto, o parâmetro de transição radiativa de absorção da transição 4I15/2 → 4I11/2 é
dado por:

(

)(

)

2
7

n2 + 2
 1   72,09 x10
B1 =  3  ⋅ 
⋅
⋅ (Ω 2 ⋅ U a 2 + Ω 4 ⋅ U a 4 + Ω 6 ⋅ U a 6 )
n
 λ   (2 ⋅ j + 1)


5.15

B1 = 4,001x10 4 s −1
Uma vez encontrado o valor do parâmetro de transição radiativa de absorção desta
transição, podemos agora calcular a seção de choque de absorção 4I15/2 → 4I11/2, utilizando os
valores descritos na tabela 5.7.
Tabela 5.7.
c (m/s)
3 x 108
h (J.s)
6,63 x 10-34
λLASER (m)
975 x 10-9
2
I (W/m )
1,25 x 106
7,4 x 10-9
∆λ (m)

4

σ ABS =

B1 ⋅ λ L
→ σ ABS = 208,448 x10 − 24 m 2
8π ⋅ n 2 ⋅ ∆λ ⋅ c

5.16
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Onde ∆λ é a largura a media altura da banda de absorção da respectiva transição λ.
Portanto, a grandeza: Ri = I .

σi ⋅
pode ser calculado substituindo os valores obtidos nos
h ⋅ (c / λ )

procedimentos anteriores.
Da mesma forma, calcularemos o parâmetro de transição radiativa de absorção entre
estados excitados: transição 4I11/2 → 4F7/2.
Onde o comprimento de onda refere se a absorção entre os níveis intermediários:
λABSORÇÃO [4I11/2 → 4F7/2]
Laser Infravermelho 975 nm
A absorção acontece a partir do nível j =

1


11
e λ ABSORÇÃO = 
metros
5 
2
 20,41x10 

(

)

Utilizaremos os valores da tabela 5.8 para o calculo do parâmetro de transição radiativa
de absorção da transição 4I11/2 → 4F7/2. Os valores de U2, U4 e U6 desta tabela foram conseguidos
do manual de Carnall [55].
4

4

Tabela 5.8. Parâmetro de transição radiativa de absorção da transição I11/2 → F7/2

Ω2 (m2)
3,9 x 10-24

Ω4 (m2)
9,1 x 10-24

Ω6 (m2)
9,1 x 10-24

Ua2
0,0032

Ua4
0,5263

Ua6
0,1545

n
1,77

c( m.s-1)
2,9 x 108

Por tanto, o parâmetro de transição radiativa de absorção da transição 4I11/2 → 4F7/2 é
dado por:

(

)(

)

2
7

n2 + 2
 1   72,09 x10
B1 =  3  ⋅ 
⋅
⋅ (Ω 2 ⋅ U a 2 + Ω 4 ⋅ U a 4 + Ω 6 ⋅ U a 6 )
n
 λ   (2 ⋅ j + 1)


5.17

B1 = 2,91x10 4 s −1
Uma vez encontrado o valor do parâmetro de transição radiativa de absorção desta
transição, podemos agora calcular a seção de choque de absorção 4I11/2 → 4F7/2 é e dado por:
4

σ ABS =

B1 ⋅ λ L
8π ⋅ n 2 ⋅ ∆λ ⋅ c

→ σ ABS = 2,1x10 − 24 m 2

5.18

Onde ∆λ é a largura a media altura da banda de absorção da respectiva transição λ.
Seguindo o mesmo procedimento para as demais transições, a tabela 5.9 apresenta os
valores obtidos dos parâmetros de seção de choque de absorção e o parâmetro R presentes no
processo da emissão da luminescência CAE e a tabela 5.8 mostra os diferentes valores das
taxas radiativas calculadas para o íon Er3+.
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Tabela 5.9. Valores das seções de choque de absorção envolvidos na dinâmica CAE
R0

σ1

σ0
-24

208,448x10

2

m

-24

2,1x10

2

m

R1
-1

12,8 s-1

29,26 s

Seguindo o mesmo procedimento para as demais transições, a tabela 5.10 mostra os
diferentes valores das taxas radiativas calculadas.
Tabela 5.10. Taxas radiativas do Er3+ na matriz de Al2O3.
Transição

Taxa radiativa (seg-1)

4

I13/2 → 4I15/2

1036

4

I11/2 → 4I15/2

1195

4

4

4

I11/2 → I13/2

173,4

4

I9/2 → I15/2

1069

4

I9/2 → 4I13/2

497,7

4

4

I9/2 → I11/2

8,6

4

F9/2 → 4I15/2

1,2x104

4

F9/2 → 4I13/2

546,6

4

4

592,4

4

6,2

4

F9/2 → I11/2

4

F9/2 → I9/2

4

S3/2 → I15/2

1,2x104

4

S3/2 → 4I13/2

4856

4

4

S3/2 → I11/2

388,7

4

607,3

4

S3/2 → 4I9/2
4

S3/2 → F9/2

H11/2 → I15/2

1,6x104

2

H11/2 → 4I13/2

697,9

2

4

5,9

2

4

H11/2 → I11/2

392,5

2

374,6

2
2

H11/2 → 4I9/2
4

H11/2 → F9/2

30,9

H11/2 → 4S3/2

0,3

Considerando a dinâmica envolvida no processo, como apresentado no sistema de níveis,
e usando os valores das diversas transições e seções de choque de absorção, escrevemos as
equações de taxa para a densidade de população de cada nível eletrônico relevante neste
fenômeno:
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dn0
dn1
dn2
dn3
dn4
dn5

dt

= − R0 n0 + Wn2 n2 + γ 10 n1 + γ 20 n2 + γ 30 n3 + γ 40 n4 + γ 50 n5

dt

= γ 21n2 − γ 21n1 + γ 31n3 + γ 41n4 + γ 51n5

dt

= R0 n0 − R1n2 − (γ 21 + γ 20 )n2 + γ 32 n3 + γ 42 n4 + γ 52 n5 − 2Wn2 n2

dt

= −(γ 32 + γ 31 + γ 30 )n3 + γ 43 n4 + γ 53 n5

dt

= −(γ 43 + γ 42 + γ 41 + γ 40 )n4 + γ 54 n5

dt

= R1n2 − (γ 54 + γ 53 + γ 52 + γ 51 + γ 50 )n5 + Wn2 n2

Condições iniciais
Consideramos inicialmente (t=0) que as densidades de população dos níveis envolvidos
apresentam as seguintes características:
n0 = 1, e n1 = n2 = n3 = n4 = n5 = 0,
onde, ni (i=0-5) representa a densidade de população do nível em questão, γij representa as
diversas taxas radiativas envolvidas na dinâmica, Ri é dado por σiI/hυ
υ e W é a relaxação
cruzada. Resolvendo este sistema de equações de taxa, utilizando o programa de Matlab,
encontramos teoricamente o valor da taxa de relaxação cruzada: W=6000 s-1. Observamos das
figuras 5.10 e 5.11 que ao sobrepor os dados teóricos com os valores obtidos experimentalmente
obtemos um ajuste teórico-experimental bastante aceitável para as duas emissões da
luminescência CAE: 4S3/2 → 4I15/2 (547 nm) e 4F9/2 → 4I15/2 (650 nm).

Figura 5.10. Ajuste teórico do sinal da fluorescência em 547 nm utilizando os parâmetros descritos na tabela 5.8. O

valor teórico encontrado da taxa de relaxação cruzada: W=6000 s

-1
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Da mesma forma, o ajuste teórico do sinal luminescente em 650 nm, proporciona
resultados satisfatórios quando utilizamos os valores obtidos considerando os parâmetros de
Judd-Ofelt.

Figura 5.11. Ajuste teórico do sinal da fluorescência em 650 nm utilizando os parâmetros descritos na tabela 5.8. O

valor teórico encontrado da taxa de relaxação cruzada: W=6000 s

-1

5.6.2. Resultado e discussão da amostra codopada de Al2O3: Er3+- Yb3+
Como estudamos na seção anterior, na região do infravermelho próximo o íon Er3+ possui
uma favorável estrutura de níveis energéticos, em particular a transição 4I15/2 →4I11/2, o qual pode
ser excitado usando um laser de diodo em 975 nm. No entanto, essa transição do Er3+, com uma
seção de choque de absorção relativamente pequena 1.7x10-21 cm2, faz com que a absorção dos
fótons de excitação a partir do estado fundamental não seja altamente eficiente. Com o intuito de
contornar essa desvantagem e aprimorar a eficiência da emissão da fluorescência CAE, é
comum codopar a amostra de Er3+ com outro íon TR, o Yb3+. O uso do íon Yb3+ deve-se a sua
grande seção de choque de absorção, ~12x10-21 cm2, correspondente à transição 2F5/2 →2F7/2, a
partir do estado fundamental. Outro fato a considerar é o casamento ressonante (mismatch) entre
as transições do Yb3+ (2F5/2 →2F7/2) e do Er3+ (4I15/2 →4I11/2). Essas considerações levam a intuir
uma melhora da fluorescência CAE devido às transições do íon Er3+ quando codopadas com o
íon Yb3+ [56].

5.7. Resultado e discussão
Para entender a dinâmica envolvida neste processo não linear, recorremos ao diagrama
simplificado de níveis de energia (figura 5.12) e mostramos os possíveis mecanismos
responsáveis da luminescência CAE na amostra Al2O3: Er3+-Yb3+.
Inicialmente consideramos dois processos simultâneos que acontecem no momento da
excitação: (a) forte absorção dos fótons de excitação em 975 nm a partir dos níveis 2F7/2 → 2F5/2
do Yb3+, devido à grande seção de choque de absorção do Yb3+ e ao casamento de energia entre

75

esses níveis e o laser de excitação. (b) absorção dos fótons de excitação a partir do estado
fundamental, 4I15/2 → 4I11/2, do íon Er3+.

Luminescência CAE em 547 nm, 4S3/2 → 4I15/2.
Os mecanismos responsáveis para esta emissão podem ser descritos da seguinte forma:
a partir do estado excitado 4I11/2, acontece simultaneamente à absorção de um segundo fóton de
excitação por parte do íon excitado Er3+, atingindo o nível intermediário 4F7/2. Outra contribuição
importante deve se à transferência de energia W1 devido às transições 2F5/2 → 2F7/2 do Yb3+ e a
transição 4I11/2 → 4F7/2 do íon Er3+. A partir do nível superior 4F7/2, os íons decaem não
radiativamente até atingir o nível intermediário 4S3/2, de onde acontece a luminescência verde.

Luminescência CAE em 650 nm, 4F9/2 → 4I15/2.
Os mecanismos responsáveis para esta emissão, a partir do estado excitado 4I11/2,
acontece simultaneamente à absorção de um segundo fóton de excitação por parte do íon
excitado Er3+, atingindo o nível intermediário

4

F7/2 e subseqüentemente decaindo não

radiativamente até o nível 4F9/2. Da mesma forma, a partir do estado excitado 4I11/2, acontece um
decaimento não radiativo até o nível intermediário 4I13/2, e seguidamente ocorre à absorção de
energia através do mecanismo de transferência de energia W2 devido às transições 2F5/2 → 2F7/2
do Yb3+ e a transição 4I13/2 → 4F9/2 do íon Er3+. A partir do nível intermediário 4F7/2, acontece à
luminescência vermelha.
Portanto, podemos dizer que as taxas de transferência de energia W1 e W2 desempenham
um papel importante no incremento da emissão da luminescência CAE das amostras codopadas.
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4

F7/2
2
H11/2

4

S3/2 (7)
F9/2 (6)

4

4

I9/2 (5)

2

F5/2 (1)

F7/2(0)

I11/2 (4)

975 nm

2

4

4

W1

I13/2 (3)

W2
4

Yb3
+

I15/2 (2)

Er3
+

Figura 5.12. Diagrama de níveis de energia simplificado para os íons de Er

3+

3+

e Yb , apresentando conjuntamente a

luminescência CAE e os diferentes possíveis mecanismos responsáveis por essa dinâmica.

A partir desta descrição, podemos escrever as equações de taxa das densidades de
população de cada nível eletrônico levando em consideração os diferentes mecanismos de
transferência de energia responsáveis por este fenômeno. Assim sendo, uma investigação
detalhada da natureza deste comportamento não linear observado requer modelar teoricamente
a dinâmica envolvida no processo da emissão luminescente CAE, por parte dos íons de Yb3+ e
Er3+ em Al2O3, usando como base a evolução temporal das emissões: 4S3/2 → 4I15/2 (547 nm) e
4

F9/2 → 4I15/2 (650 nm) obtidos experimentalmente. Nesta aproximação teórica, serão usados os

vários parâmetros Judd-Ofelt encontrados anteriormente para a amostra dopada unicamente com
Er3+. As figuras 5.13 e 5.14 mostram o comportamento da dinâmica temporal das emissões CAE
em 547 e 650 nm da amostra Al2O3: Er3+-Yb3+. A tabela 5.11 mostra os valores temporais obtidos
para estas transições.

Tabela 5. 11. Valores experimentais dos tempos de subida e descida da luminescência CAE

Er-Yb(wt%)

λ(lumin)

T-subida (ms)

T-descida (ms)

1,0-1,5
1,0-1,5

550 nm
650 nm

0,42
0,54

0,41
0,34
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3+

3+

3+

3+

Figura 5.13. Dinâmica temporal da emissão CAE em 547 nm da amostra Al2O3: Er -Yb .

Figura 5.14. Dinâmica temporal da emissão CAE em 650 nm da amostra Al2O3: Er -Yb .

Sistema de equações de taxa
Considerando a dinâmica envolvida no processo, como apresentado no sistema de níveis,
e usando os valores das diversas transições, escrevemos as equações de taxa para a densidade
de população de cada nível eletrônico relevante neste fenômeno.
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dn0
dn1
dn2
dn3
dn4
dn5
dn6
dn7

dt

= − R1n0 + W1n1n4 + W2 n1n3 + γ 1n1

dt

= R1n0 − W1n1n4 − W2 n1n3 − γ 1n1

dt

= − R2 n2 + γ 32n3 + γ 42 n4 + γ 52n5 + γ 62n6 + γ 72 n7

dt

= γ 43n4 − γ 32n3 − W2 n1n3 + γ 53n5 + γ 63n6 + γ 73n7

dt

= R2 n2 − R3n4 − (γ 43 + γ 42 )n4 + γ 54 n5 + γ 64 n6 + γ 74 n7 − W1n1n4

dt

= −(γ 54 + γ 53 + γ 52 )n5 + γ 65n6 + γ 75n7

dt

= −(γ 65 + γ 64 + γ 63 + γ 62 )n6 + γ 76 n7 + W2 n1n3

dt

= R3n4 − (γ 76 + γ 75 + γ 74 + γ 73 + γ 72 )n7 + W1n1n4

Condições iniciais
Consideramos inicialmente (t=0) que as densidades de população dos níveis envolvidos
apresentam as seguintes características:
n0 = 1, n2 = 1 e n1 = n3 = n4 = n5 = n6 = n7 =0,
onde, ni (i=0-7) representa a densidade de população do nível em questão, γij representa as
diversas taxas radiativas envolvidas na dinâmica, Ri é dado por σiI/hυ
υ e W é a relaxação
cruzada.
Para resolver este sistema de equações de taxa, utilizamos os valores das constantes
descritos na tabela 5.12 e utilizando o programa de Matlab. Encontramos teoricamente os valores
das taxas de transferência de energia: W1=35000 s-1 e W2=600 s-1. Observamos das figuras 5.15
que ao sobrepor os dados teóricos obtidos com os espectros das dinâmicas temporais, obtemos
um ajuste teórico-experimental bastante aceitável para as duas emissões da luminescência CAE:
4

S3/2 → 4I15/2 (547 nm) e 4F9/2 → 4I15/2 (650 nm).
A tabela 5.12 mostra os diferentes valores da seção de choque de absorção e do

parâmetro Ri , dado por σiI/hυ
υ, presentes no processo da emissão da luminescência CAE.

Tabela 5.12. Valores das seções de choque de absorção e dos parâmetros Ri = σiI/hυ
υ
envolvidos na dinâmica CAE
σ1
7,1x10-24 m2

σ2
4,8x10-24 m2

σ3
2,1x10-24 m2

R1
42,67 s-1

R2
29,26 s-1

R3
12,8 s-1
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Figura 5.15. Ajuste teórico do sinal da fluorescência em 547 nm utilizando os parâmetros descritos na tabela 5.12. O

valor teórico encontrado da taxa de relaxação cruzada: W=6000 s

-1

Da mesma forma, o ajuste teórico do sinal da fluorescência em 650, proporciona
resultados satisfatórios quando utilizamos os valores obtidos considerando os parâmetros de
Judd-Ofelt.

Figura 5.16. Ajuste teórico do sinal da fluorescência em 650 nm utilizando os parâmetros descritos na tabela 5.12. O

valor teórico encontrado da taxa de relaxação cruzada: W=6000 s

-1
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CAPÍTULO 6
CONCLUSÃO
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6. Conclusões
Os espectros da emissão fluorescente dos sistemas Al2O3:TR3+( Eu3+, Er3+, Er3+-Yb3+ ),
obtidos pelos métodos de combustão, e calcinados a 1200oC, foram estudados e analisados. A
amostra de Al2O3:Eu3+, quando excitada com lâmpada UV em λexc. = 255 nm, exibe fluorescência
centrada em 593, 614 e 693 nm, os quais são atribuídos às transições 5D0 → 7FJ , (J=1, 2, 4) do
íon Eu3+. Os espectros de emissão do sistema Al2O3:Eu3+, com bandas de emissão atribuídas às
transições 4f-4f do íon terra rara (TR) Eu3+, apresenta alargamento não homogêneo o qual
sugere que estes íons TR estão ocupando diferentes sítios de simetria neste sistema. O
alargamento não homogêneo é devido à superposição dos níveis de emissão Stark.
Usando as propriedades das transições fluorescentes 5D0 → 7F1, em 593 nm, (transição
de tipo dipolo magnético o qual dificilmente varia devido à presença do campo cristalino em torno
do íon de Eu3+) e da transição 5D0 → 7F2, em 614 nm, (transição hiper-sensitiva de dipolo elétrico
permitido que depende do campo elétrico local e, portanto, da simetria local) foi possível calcular
o parâmetro de intensidade de assimetria: (5D0 → 7F2)/(5D0 → 7F1) para nossa amostra, o valor
deste parâmetro para nossa amostra foi de 6, que indica a proporção da medida do grau de
distorção da simetria de inversão da vizinhança local em torno do íon Eu3+ na matriz hospedeira.
Foram determinados os parâmetros de intensidade experimentais Ω2, e Ω4 do sistema
Al2O3:Eu3+, a partir dos espectros de emissão baseados nas respectivas transições 5D0→7F2 e
5

D0→7F4 do íon Eu3+.
A partir dos parâmetros de intensidade experimentais Ω2, e Ω4 já calculados foi possível

determinar as taxas de emissão radiativa de emissão e absorção dos sistemas Al2O3:Er3+ e
Al2O3:Eu3+-Yb3+, assim como as seções de choque de absorção dos diferentes níveis
intermediários pertencentes aos íons Er3+ e Yb3+.
As amostras contendo nanocristais de Al2O3:Er3+ e Al2O3: Er3+-Yb3+ apresentaram o
fenômeno não linear de conversão ascendente de energia (CAE) quando excitadas com um
laser de diodo sintonizado em 975 nm. Em ambas as amostras foram observadas uma forte
emissão fluorescente verde proveniente dos níveis 2H11/2 e 4S3/2 do íon Er3+ e uma fluorescência
vermelha proveniente da transição 4F9→4I15/2. Utilizando um modelo de equações de taxa,
considerando as populações de todos os níveis envolvidos e mecanismos de transferência de
energia, foi possível descrever os processos responsáveis do fenômeno CAE observados nos
dois sistemas. Os modelos teóricos propostos apresentam uma excelente aproximação dos
dados experimentais.
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Anexo – 1
Teoria de Judd – Oflet
Em 1962, Judd e Ofelt, independentemente obtiveram expressões para a força do
oscilador de transições de dipolo elétrico induzidas dentro da configuração 4fN. Em sua essência,
esta teoria é uma realização dos conceitos formulados por van Vleck em 1937.
Através de cálculos semi-quantitativos, Broer, Groter e Hoogschagem, expuseram a idéia,
aceita até hoje, de que as transições do tipo f – f são predominantemente do tipo dipolo elétrico
forçado. Tais transições deveriam ser possíveis mediante uma perturbação estática aos íons
(campo cristalino da matriz hospedeira). Os termos ímpares do campo cristalino promovem uma
mistura entre configurações eletrônicas de paridade oposta e, portanto, a regra de Laporte é
relaxada [16, 18].
Descreveremos, a seguir, pontos básicos desta teoria.
O momento de dipolo de um sistema de α elétrons esta definida como:

P = e∑ rα

1

α

Onde a soma é sobre todos os vetores de posição destes elétrons.
O vetor de posição:

r = r [cos ϕsenθi + senφsenθj + cosθk ]

2

Pode ser definido em função dos harmônicos esféricos na forma:

4π
3

r= r

 −1

Y11 2 (i + ij ) + Y1−1 (i + ij ) + Y10k 



3

Então o dipolo pode ser escrito como:

P = e∑ rα (Cq(1) )α

4

α

( )

Onde temos: Cq(1)

α

=

4π
Y1q (ϕα ,θα )
3

5

Definindo o operador deslocamento atômico como:

Dq(1) = ∑ rα (Cq(1) )α

6

Obtemos que: P = eDq(1)

7

α

Definindo a seguir o operador do potencial de campo cristalino como:

V = ∑ Atp D p(t )

8

t, p

Onde Atp são os parâmetros do campo cristalino e p = - t, -t + 1, ...., t – 1, t, obtemos a
expressão para a força do oscilador f de uma linha espectral correspondente à transição de
dipolo elétrico da componente

A do estado base de um íon à componente B do estado

excitado, que é dado por:
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 8π 2 mc ν 
f = χ
A D q(1) B

h



2

9

Onde h é a constante de Planck, ν é a freqüência em cm-1, m é a massa do elétron, c é a
velocidade da luz no vácuo e χ representa a correção de campo de Lorentz [16, 18].
Os autovetores A e B podem ser expressos, numa primeira aproximação, como uma
combinação linear de uma base do sub-espaço descrita pelos números quânticos Ψ,J e JZ.

A = ∑α M f N ΨJM

10

M

B = ∑ α 'M ' f N Ψ ' J ' M '

11

M'

Onde M e M’ são números quânticos correspondentes à projeção na direção z de J e J’
respectivamente. Ψ representa outros números quânticos necessários para definir o nível em
questão como único [16, 18].
Os estados A e B , por pertencerem à mesma configuração, têm a mesma paridade.
Dado que o operador P de dipolo elétrico tem paridade ímpar, o elemento de matriz na equação
9 é zero ( os elementos de matriz de dipolo elétrico são zero entre os estado da mesma
paridade). Para ter elementos de matriz diferentes de zero, é necessário misturar dentro da
configuração 4fN estados construídos de configurações que tenham paridade oposta a 4fN. Para
isto recorre-se às configurações excitadas do tipo 4fN-1 nd e 4fN-1 ng. Tal mistura pode ser obtida
mediante a expansão do potencial de campo cristalino (Eq. 8) e mantendo-se somente os temos
ímpares da série [16, 18]. Considerando o campo cristalino como perturbação de primeira ordem
e misturando estados de energia mais alta com paridade oposta à paridade dos estados da
configuração 4fn, podemos escrever os novos autovetores como:

[

]

12

[

]

13

A =∑αM f NΨJM +∑αM n'lψ'' J''M'' V f NΨJM ∗ n'lψ'' J''M'' E(4f NψJ) −E(n'lψ'' J'')

−1

k,M

M

B =∑α'M' f NΨ'J'M' +∑α'M' n'lψ''J''M''V f NΨ'J'M' ∗ n'lψ''J''M'' E(4f Nψ'J')−E(n'lψ''J'')
M'

−1

k,M'

Onde k representa todos os números quânticos da configuração excitada: n’, l, Ψ’’, J’’ e M’’.
Definindo a força do dipolo da transição entre os estados A e B como:

D = e 2 A Dq(1) B

2

14

Obtemos:


−1
D = e ∑αMα' M'Atp f N ΨJM Dq(1) n' lψ' ' J' ' M' ' ∗ n' lψ' ' J' ' M' ' D(pt) f N Ψ' J' M' E(4 f NψJ) − E(n' lψ' ' J' ' ) +
15
 k,t, p,M,M'

[

[

[

]

] ]}

+ f N ΨJM Dp(t) n' lψ' ' J' ' M' ' n' lψ' ' J' ' M' ' Dq(1) f N Ψ' J' M' E(4 f NψJ) − E(n' lψ' ' J' ' )

−1 2
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A eq. 15 é difícil de ser calculada por envolver somas infinitas com diferenças de energia
entre termos diferentes no denominador. Para fazer a equação mais manejável, pode-se usar
aproximações. A forma n' lψ ' ' J ' ' M ' ' n' lψ ' ' J ' ' M ' ' sugere a possibilidade de usar a relação de
fechamento exposto por Griffith e podemos escrever Dq(1) e D (pt ) em função de

rα (C )α
∑
α
(1)
q

e

rα (C )α .
∑
α
(t )
p

t

Os

estados

excitados

n' lψ ' ' J ' ' M ' ' podem

ser

considerados

completamente

degenerados exceto por n’ e l, e é feita a seguinte aproximação:

[E (4 f
[E (4 f

ψJ ) − E (n' lψ ' ' J ' ' )] ≡

N

16

ψ ' J ' ) − E (n' lψ ' ' J ' ' )] = ∆E (ψ ' ' )

N

Levando em conta as considerações anteriores, podemos escrever:


1 λ t 
 ∗ f N ΨJM U−(λq−) p f N Ψ' J ' M'
D = e ∑(−1) p+q Atp (2λ +1)E(t, λ)
q
−
p
−
q
p


 t, pλpar

[

}

17

t   f 1 l  l t f 

 4 f r n' l n' l r t 4 f ∆E (ψ ' ' ) −1
∗
f   0 0 0  0 0 0 

18

2

Onde:

1 λ
E (t , λ ) = 2∑ (−1) f +1 (2 f + 1)(2l + 1)
n ',1
f l
E também:

∑
ψ

f N ΨJM Dq(1) n' lψ ' ' J ' ' M ' ' n' lψ ' ' J ' ' M ' ' D p(t ) f N Ψ ' J ' M ' =

' , J ' ', M ' '

∑λ (−1)

p+q

l C (t ) f

 1 λ t  1 λ t 
t

(2λ + 1)
 4 f r n' l n' l r 4 f ∗
 q − q − p p  f l f 

19

f C (1) l f N ΨJM U −( λq )− p f N Ψ ' J ' M '

Onde () e {} são símbolos 3-j e 6-j respectivamente, sendo que:
1  l k l'

l C ( k ) l ' = (−1)l [(2l + 1)(2l '+1)] 2 
 0 0 0

20

e
∞

nl r k n' l ' = ∫ R(nl )r k R(n' l ' )dr

21

0

Para calcular o último termo da Eq. 18 fazemos uso de teorema de Wigner-Eckart (Eq. 22)
e obtemos que:

 j k j' 

 − m q m' 

αjm Tq( k ) α ' j ' m' = (−1) j − m αj Tq( k ) α ' j ' 

λ J'  N
 J
 f ΨJ U ( λ ) f N Ψ ' J '
f N ΨJM U −( λq)− p f N Ψ ' J ' M ' = (−1) J − M 
−
M
−
p
−
q
M



22

23

Com
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U ( λ ) = ∑ uα( λ ) , nl u ( λ ) n' l ' = δ nn 'δ ll '

24

α

Podemos escrever então:
2


λ J' 

 1 λ t  J

 ∗ f N ΨJ U (λ) f N Ψ' J ' 
D = e ∑(−1) p+q Atp (2λ +1)E(t, λ)
 q − p − q p − M − p − q M 
 t, pλpar


25

Finalmente, da eq. 25 podemos substituir D/e2 na eq. 9 e obter para o caso de dipolo
elétrico forçado a seguinte força do oscilador:
 8π 2 mcν 
f = χ
∗
h



[∑ (−1)

p +q

λ J'
1 λ t   J
 ∗ 
 E (t , λ ) f N ΨJ U ( λ ) f N Ψ ' J '
(2λ + 1) Atp 
q
−
p
−
q
p
−
M
−
p
−
q
M

 


]

2

26

Para simplificar um pouco mais podemos considerar que todos os subníveis do estado
fundamental são igualmente prováveis de serem populados e que são indistinguíveis, já que de
acordo com Judd, o estado fundamental de TR em cristais tem no máximo ∆ν = 250cm −1 [16,18].
Para uma orientação arbitraria dos íons de TR na matriz, a eq. 9 pode ser reescrita na
forma:
2
 8π 2 mc ν 
(1 )
f = χ
 ∑ i Dq B i'
 3 h ( 2 j + 1)  q , i , i '

27

Onde i é a componente do estado fundamental e i’ é a componente de estado excitado.
A partir da fase (-1)1+λ+t os símbolos 3-j temos que:

t
λ
1
1 λ
t

 = (−1)1+ λ + t 

 q ( −q − p) p 
 q (− p − q) p 

28

e pelas propriedades de simetria dos símbolos 3-j, tem-se que λ e t devem ter paridade
contrárias, ou os dois termos da eq. 19 cancelam-se em sua maior parte. Como os termos
ímpares do campo cristalino correspondem a valores ímpares de t, então λ deve ser par. Além
disso, o operador tensorial U(λ) de ordem λ tem valores λ = 2, 4 e 6 devido à regra de seleção

∆J ≤ 2l , com l = 3para os TR.
Podemos então escrever:

f de =

∑
λ

ντ λ

= 2 , 4, 6

1
f N ΨJ U (λ ) f N Ψ ' J '
2 j +1

29

2

Atp E 2 (t , λ )
 8π 2 mc 
τλ = χ 
 (2 j + 1)∑
2t + 1
t, p
 3h 

30

Estes parâmetros ( τ λ ) podem ser avaliados a partir dos dados experimentais e envolvem
as partes radiais das funções de onda 4fN, 4fN-1 nl e a interação entre o íon central e sua
vizinhança imediata.
Para o caso dos íons em meios isotrópicos obtemos:
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 8π 2 mc
f de = χ 
 3h


Ωλ
f
ν ∑
 λ = 2, 4,6 2 j + 1

N

ΨJ U

(λ )

f

N

Ψ'J'

2

31

Onde
2

Ω λ = (2 j + 1)∑

Atp E 2 (t , λ )

t, p

32

2t + 1

A probabilidade de emissão espontânea entre os multipletos J e J’ é dada por:

 64π 4e 2  3
Ωλ
A(αJ ,α ' J ' ) de = χ 
ν ∑
f N ΨJ U ( λ ) f N Ψ ' J '

3
h
2
j
+
1

 λ = 2, 4, 6

{

}

2

33

Onde

χ abs =

( n 2 + 2) 2
n

34

χemis =

n(n2 + 2)2
9

35

Como os auto-estados do íon livre apresentam pequenas variações com o hospedeiro,
foram encontrados que os elementos da matriz U ( λ ) são essencialmente os mesmos para os
diferentes hospedeiros e dependem apenas do íon de TR presente.
Os parâmetros de intensidade de Judd – Ofelt Ωλ variam de matriz para matriz, já que
eles contem parâmetros de campo cristalino, das integrais radiais intraconfiguracionais e da
média de energia de separação das configurações de paridade oposta.
Já que os processos de relaxação dos estados excitados geralmente envolvem transições
para vários estados terminais de mais baixa energia, a probabilidade de relaxação radiativa total,

AJJT ' é definida por:
AJJT ' = ∑ AJJ '

36

J'

Onde a soma é feita sobre todos os estados terminais.
O tempo de vida radiativo de um estado é então calculado por:

τ R = [AJJT ' ]

−1

37

Para uma dada largura de linha, a seção transversal de emissão estimulada ρ p , está
relacionada com a probabilidade de transição radiativa por;

 λ4 
ρp = 
 AJJ '
2
 8πcn ∆λ 

38

Onde ∆λ é a largura média da banda.
A partir da condição de triangulidade dos símbolos 3-j e 6-j as seguintes regras de
seleção podem ser obtidas:

∆l = ±1, ∆S = 0, ∆L ≤ 6,
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∆J ≤ 6, a menos que J ou J’ = 0 → ∆L = 2,4,6

∆M = p + q
Dentro da configuração 4fN, as transições de dipolo magnético são permitidas a força do
oscilador para a transição de dipolo magnético é dada por:

 2π 2 
f dm = χ 
 f
 3 hmc 

N

ΨJ L + giS f

Onde ∆l = ∆S = ∆L = 0,

N

Ψ'J'

2

39

∆J ≤ 1, (exceto: 0 →0), χ = n3 .

As transições de dipolo magnético, além de serem pouco comuns nos espectros das TR,
são de pequena intensidade quando comparadas com as de dipolo elétrico e podem ser
negligenciadas na explicação da maioria das linhas espectrais [16,18].
Transições do tipo quadrupolo elétrico também são permitidas (∆S = 0; ∆l , ∆J ≤ 2) ,
porém as transições de fato mais intensas são as do tipo dipolo elétrico forçado.

88

Anexo – 2
Elaboração do algoritmo para resolução das equações diferenciais e
comparação de resultados para a amostra Al2O3:Er3+
Para aquisição dos dados experimentais foram utilizados os seguintes equipamentos:
laser, monocromador, detector, osciloscópio e computador.
O modelo teórico do gráfico, que será mostrado posteriormente na figura 2, é baseado
nas equações de taxa de densidade de população mostradas abaixo:

dn0
dn1
dn2
dn3
dn4
dn5

dt

= − R1n0 + W n2 n2 + γ 10 n1 + γ 20 n2 + γ 30 n3 + γ 40 n4 + γ 50 n5

dt

= − γ 10 n1 + γ 21n2 + γ 31n3 + γ 41n4 + γ 51n5

dt

= R1n0 − R2 n2 − (γ 21 + γ 20 )n2 + γ 32 n3 + γ 42 n4 + γ 52 n5 − 2W n2 n2

dt

= −(γ 32 + γ 31 + γ 30 )n3 + γ 43 n4 + γ 53 n5

dt

= −(γ 43 + γ 42 + γ 41 + γ 40 )n4 + γ 54 n5

dt

= R2 n2 − (γ 54 + γ 53 + γ 52 + γ 51 + γ 50 )n5 + W n2 n2

Onde:
“n” = Densidade de população
“W” = Taxa de probabilidade (s-1)
“

γ ij ” = Taxa de transição entre os níveis “i” e “j”

“R” = Taxa de absorção
Todos os parâmetros foram calculados pela teoria de Judd-Ofelt. Foi utilizado o software
Matlab para a resolução das equações diferenciais de acordo com o algoritmo mostrado a seguir.

Algoritmo para resolução das equações diferenciais:
Para resolver as equações diferenciais através do software Matlab, utilizamos a seguinte
seqüência:
1 - Criação de uma função
Para isso, abrimos o editor do Matlab, declaramos as variáveis e digitamos as equações
das taxas de densidade de população, de acordo com a função abaixo:

__________________________________________________________________
function dy = ode_Er(t,y)
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%Declaração das variáveis
w1=6000;
h=6.63*10^(-34); lamb=970*10^-9; i=1.25*10^6;
sig1=4.8*10^-24; sig2=2.1*10^-24; c=3*10^8;
r1=i*sig1/(h*c/lamb);r2=i*sig2/(h*c/lamb);
g10=1036; g20=1195; g21=(173.4+10^3);g30=1069; g31=497.7;
g32=10^6; g40= 1.2*10^4; g41=546.6; g42=592.4; g43=10^5; g50= 1.2*10^4;
g51=4856; g52=388.7; g53=607.3; g54= 10^5;
%vetor coluna
dy=zeros(6,1)
%equações diferenciais
%onde n0=y(1); n1=y(2); n2=y(3); n3=y(4); n4=y(5); n5=y(6);
dy(1)=-r1*y(1)+w1*y(3)*y(3)+g10*y(2)+g20*y(3)+g30*y(4)+g40*y(5)+g50*y(6);
dy(2)=g21*y(3)-g10*y(2)+g31*y(4)+g41*y(5)+g51*y(6);
dy(3)=r1*y(1)-r2*y(3)-(g21+g20)*y(3)+g32*y(4)+g42*y(5)+g52*y(6)-2*w1*y(3)*y(3);
dy(4)=-(g32+g31+g30)*y(4)+g43*y(5)+g53*y(6);
dy(5)=-(g43+g42+g41+g40)*y(5)+g54*y(6);
dy(6)=r2*y(3)-(g54+g53+g52+g51+g50)*y(6)+w1*y(3)*y(3);

___________________________________________________________________
Depois de digitar todos os parâmetros da função, salvamos o arquivo com o nome
“ode_Er”, no diretório padrão do Matlab.
2 - Resolução das equações diferenciais:
Utilizamos o algoritmo de Runge-Kutta. Para isso digitamos o seguinte código na linha de
comando do Matlab:

___________________________________________________________________
>> [T,Y] = ode45(@ode_Er,[0 0.004],[1 0 0 0 0 0]);

___________________________________________________________________

Onde:
“Ode45” é o comando para resolução da equação diferencial pelo algoritmo de RungeKutta;
“Ode_Er” é o nome do arquivo onde se encontra a função;
[0 0.004] é o intervalo temporal, com instante inicial ‘0’ e instante final ‘0.004’;
[1 0 0 0 0 0] é a condição inicial, ou seja, n0=1, n1=0, n2=0, n3=0, n4=0, n5=0;
[T,Y] é o vetor resposta, ou seja, “T” é a variável temporal e “Y” é densidade de polulação “n”.
O vetor T fica com os valores da variável temporal enquanto a matriz Y adquire os valores
das densidades de população.
Obs.: Podem-se utilizar outras funções como, por exemplo: ode15s, ode23t, ode23s, contudo há
uma menor subdivisão do intervalo de tempo na simulação.
3 - Exibições dos resultados
Se, por exemplo, quisermos exibir a variação da densidade da população do nível 5
4

( S3/2), digitamos o seguinte código na linha de comando do Matlab:

___________________________________________________________________
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>>plot(T,Y(:,6),'-')

_______________________________________________________________
Ainda, para exibição dos resultados e manipulação das variáveis também podem ser
usados os comandos “cftool” e “workspace”, respectivamente.
3.1 - Comando cftool
Neste comando é possível plotar gráficos e fazer ajustes (lineares, exponencial, etc.). No nosso
problema, para utilizarmos o comando “cftool”, devemos separar as colunas da matriz Y em
vetores de densidade de população, de acordo com os seguintes códigos:

___________________________________________________________________
>> n0=Y(:,1);n1=Y(:,2);n2=Y(:,3);n3=Y(:,4);n4=Y(:,5);n5=Y(:,6);
>> cftool

Será aberta a janela Curve Fitting Tool (Ferramenta de ajuste de curva).
Comparação de resultados:
Utilizando o algoritmo mostrado acima, resolvemos as equações diferenciais das taxas de
densidade de população. A figura 2 mostra a comparação entre dados experimentais e teóricos
(com diferentes valores de W), para o Er3+ no comprimento de onda de 540 nm (verde).
+3
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-1
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Intensidade em 540nm (a.u.)
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0.00
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Figura Anexo-2: Gráfico temporal da intensidade do sinal do Er

+3

em 540 nm.

Observando a figura Anexo-2, concluímos que o modelo teórico na qual considera uma
taxa de probabilidade W=6000 s-1, oferece resultados bem mais satisfatórios que quando é
omitido esse parâmetro.
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