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RESUMO 

O comportamento critico do tipo de Lifshitz somente 

foi observado experimentalmente no sistema magnético ortorrômbico 

MnP, o qual exibe pontos de Lifshitz uniaxiais de lsing ( d=3, n=l, 

m=l ). Dois Pontos de Lifshitz ( LP ) foram identificados no MnP. 

Um quando o campo magnético externo H é aplicado ao longo do eixo 

intermediário b, o outro quando H é aplicado ao longo do eixo cris

talográfico a ( eixo magnético duro ). Ambos PLs ocorrem aproxima

damente à uma mesma temperatura ( T ~121K ), mas a diferentes valo-
L 

res de H devido à diferença na anisotropia. Neste trabalho fizemos 

medidas com o campo aplicado no plano ab do cristal. Duas configu-
o 

rações foram estudadas: (1) com H formando um ângulo de 20 com o 

eixo b e (2) com H a 45° do eixo b ( e a ). O diagrama de fase ob

tido usando técnicas de susceptibilidade AC mostra que, próximo à 

confluência entre as fases modulada, ferromagnética e paramagnéti

ca, são encontradas as mesmas caracteristicas nas fronteiras de 

fase que as observadas nos diagramas de fase para H/ f a e H/ Jb. A 

temperatura dos pontos multicriticos é T ~120K. 
L 

Das análises do comportamento das fronteiras de fase 

próximas a T obtemos o expoente de crossover ~=0.61±0.02, um valor 
L 

consistente com o previsto teoricamente nos cálculos de Grupo de 

Renormalização. Estes dados sugerem que há uma linha de PLs conec

tando os pontos multicriticos encontrados para quando H é aplicado 

ao longo dos eixos a e b. 



ABSTRACT 

Experimentally pure Llfshltz cri ti cal behavior has 

only been reported in the orthorhombic magnetic system MnP which 

exhibi ts uniaxial Ising-Type Llfshi tz points LP (d=3, n=l, m=l). 

Two LPs have been previously identified in MnP. One when the 

externai magnet i c field IH was applied along the intermediate b 

axis, the other when IH was along the hard anisotropy axis a. Both 

LPs occurs roughly at the same temperature (T -121K) but at 
L 

different values of H due to the difference in anisotropy. In this 

work we report on measurements made wl th IH appl ied wi thin the ab 

plane. Two configurations were studied: (1) with IH making an angle 
o o 

of 20 with the b axis and (2) wlth IH at 45 in the b ( and a ) 

axis. The observed phase diagram obtained using an AC 

susceptlbility technique shows, near the confluence of the 

modulated and ferromagnetic phases with the paramagnetic phase, the 

same characteristics of the phase boundaries found when IH is along 

a and also along b . The temperature at the multicritical point is 

T -120K. 
L 

From an analysis of the shape of the phase 

boundaries near T we obtained a crossover exponent ~=0.61±0.02, a 
L 

value that is consistent with the found for IH along the a and the b 

axis. This value is also consistent wi th the predicted 

theoretically from Renormalization-Group calculation. These data 

suggest that there is a line of LPs connectlng the multicritical 

points found when IH ls along the b and a axis. 
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il{TRODUçÃO

O Fosfeto de Manganês ( MnP ) é até o momento o

únlco slstema magnétlco em que um ponto nultlcrftlco de Llfshitz
( PL ) fol experlmentalmente observado e para o qual vártos expoen-

tes critlcos foram medldos. Foram até o ¡nomento observados dols
pontos de Llfshltz no MnP: um no dlagrama de fase Campo Magnétlco

vs Temperatura quando o campo ( Fl ) é apllcado ao longo do eixo de

anisotnopia intermediárla do cnistal ( eixo b ), e outro quando o

campo é apllcado ao longo do elxo cnlstalográflco a que corresponde
ao eixo magnético duro. Ambos os pontos ocorrem aproximadamente à
mesma temperatura T-l2tK. O intuito deste trabalho é o de tentan
estabelecer uma conexão entre esses dols pontos de Lifshltz, mos-

trando que anbos fazem parte de uma linha de pontos muLtlcrlticos
de Llfshitz contlda o plano ab do dlagrama de fase HoxH"xT do l,lnP.

Esta tese está dlvldlda da seguinte manelra: começa

com uma apresentação teórlca do Ponto de Lifshitz. Em segulda é
feita uma descrlçäo do IlnP e dos resultados obtldos para o PL no

MnP. No segundo capftulo é felta uma descniçåo do equlpamento utl-
lizado, e a apresentação das curvas experlmentals. Por fin no

capltulo 3 são feitas as anállses nas curvas obtidas.

I
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1. O PONTO DE LIFSHITZ E O llnP

1.1 O PONTO DE LIFSHITZ

O ponto de Llfshltz ( PL ) é um ponto multlcrltlco
que em um sistema magnétlco ocorre na confluência entre uma fase
uniformemente ordenada ( ferromagnétlca ), uma fase com ordenamento

magnétlco nodulado e a fase paramagnétlca ( ou desordenada ). A

fase ferromagnética é caracterizada por um vetor de onda q=g e a

fase modulada por q+0.

No diagnama de fase TxP, onde T é a temperatura e P

um parâmetno externo ( cono a pressáo, por exemplo ), a frontelra
entne as fases ordenadas e a fase desondenada é uma linha de tran-
sições de segunda ordem ( tinha À ). A fnontelra entre as fases
ordenadas é uma linha de tnanslções de pnlmelra ordem, uma vez que

ela separa regiões com q=0 e q*0. O PL separa a llnha À em dois
segmentos. No prlneiro segmento ( TÀ(P) ) a fase desordenada se

transfonma continuamente na fase ferronagnética e no segundo seg-
t

mento ( T. (P) ) a fase desondenada se tnansforma na fase modulada.
^O vetor de onda go tende contlnuannente a zero quando nos aproxlma-

mos do PL por um camlnho ao longo do rano modulado fltpl da
^linha À.

Na figuna 1.1a é mostrado um dlagnama de fase esque-

mátlco no plano TxP. Na flgura 1.1b o conportamento do vetor de

onda go ¡fifel I Rróximo ao PL está esquenattzado.

3
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Flg 1.1 a)
to de Llfshltz
oo, 9o lritnr l,

dc um pon-
fase modula-

O PL fol lntnoduzido teoricamente por Hornrelch,
Luban e Shtrikman em 1g75t11. Este tlpo de ponto multlcritlco pode

ser introduzido através da teorla de Landau de transições de fase.
Para isso consideremos a função de densidade de energia livre de

Landau-Glnzburg para um sistema lsotrópico descrito por um

parâmetro de ondem escalar ll.

= oÌf
2

+a, +a
6

+"'+c
I
(vu)2+H4 c

2
s(þr)

4
¡f

4

(v2n)2+ (1.1)



onde os coeflclentes o, . ", 
poden depender da tempenatura T e de

um parâmetro externo P. Na vlzlnhança de um ponto crftlco comum,

apenas os coeflclentes or, oa . 
", såo nelevantes para o estudo do

comportannento crltlco. No ponto cnftlco aa troca de slnal, sendo co

e cr supostos sempre posltlvos em todo o lntervalo de T e P. O fato
de on sen posltlvo lmpllca em que a translção seJa de segunda or-
dem, . ", posltlvo garante uma magnetlzaçáo unlforme no espaço na

fase ordenada. A condição a"(T,P)=O deflne uma Ilnha de transição
de segunda onde¡n ( À ) no diagranna de fase.

Se o. mudar de slnal em algun ponto da linha l, tem-

se o gue é denominado de ponto tnlcrlti.ofzl. Neste caso é

necessánlo consideran oarO para assegunar a estabilidade
termodinânica quando onaO. No caso de um ponto de Llfshitz a

atenção se focaliza nos coeflclentes dos tenmos em gnadlente. Devi-
do à dependêncla destes coeflclentes com T e P é possfvel em

prlnclplo que, à medida que nos desloquemos sobre a llnha À, em um

dado valor de P e T ( PL, T, ) o coeflclente c, se anule e passe a
possuir valores negatlvos. Neste caso é necessár1o, também, consi-
derar c_>O. O ponto en que lsto ocorre é denomlnado de ponto de2'
Lifshitz. Na região do diagnama em que cr(O, o termo em gradiente
de ll favorece enengicamente o surgimento de uma fase modulada, onde

q*0. Ao longo Ilnha fitnl, próxlmo ao PL o comportanento do vetor
de onda q"lfjtel I e a.="rito peto expoente crlttco B,_:

Êk
(1.2)

Neste caso, em que o parâmetro de ordem ê

o número de componentes n do vetor q é igual à dimen-

d espaclal do slstema e à dlmensionalidade n do

ordem. Entretanto para sistemas anisotrópicos n pode

a d. As três dimensões m, n e d definem a classe de

lq" I I P-PL 
I

isotrópico,
sional idade

panânetro de

ser inferior
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unlversalldade do PL. Um tnatamento do modelo de Landau na aproxl-
mação de campo molecular pana o PL fol efetuado pon Mlchelson en

1977t31. EIe obteve para o expoente pk o valor F*=7/2. Michelson
obteve tambén valores pana os expoentes cnitlcos F ( nelaclonado
co¡n o parâmetro de ordem ) e f ( assoclado à suscepttbtlldade).
Na aproxlmação de campo médlo estes valores são: F=1/2 e T=t. Outro

resultado lmportante de Michelson é a detennlnação da fonma do dia-
grama de fase na vlzinhança do PL. Ele obtém que a linha Tt(P), uma

Ilnha de translções de prlmelra orden, é tangente à llnha À no PL.

Este ponto é também um ponto de lnflexão da linha I

No caso mals genal, quando n<d, a função

dade de energla llvre de Landau 1.1 pode ser escrlta cono

9(lÐ=a Ìf+a24 Ma+...+ca( Vrl{)z+c'(VUll

de densl-
f1l.

( 1.3)

nesta expressão os operadones V' e VU atuam em subespaços de dimen-

sões m e d-m respectlvamente. Se apenas o coeficlente c.r se anula
em ( P., T. ) tsso leva ao apaneclmento de u¡na lnomogeneldade espa-L-L
clal do parâmetro de ordem em m dlmensões, mantendo-se este
homogêneo nas d-m dimensões restantes. Portanto m ê o número de

componentes do veton de onda q e o ponto de Lifshitz correspondente

é chamado de ponto de Lifshltz de ordem ¿r. Quando n=l o ponto de

Lifshitz recebe a denominação de unlaxial.

O fato do vetor de onda q possuir n<d conponentes

tem implicações lmportantes no tocante ao comportamento crltlco nas

vizlnhanças do PL. Neste caso há necessldade de lntroduzir um par

de. expoentes crftlcos para substltulr cada um dos expoentes r¡ e v
t1lassociados nespectivamente à função e à distâncla de correlação---.

Eles são geralmente deslgnados pelos subfndlces 4 ( assoclado ao

subespaço ø ) e 2 ( assoclado ao subespaço B ). assim a distância
de correlação { ao longo de n dlmensões diverge com {o-€oltl-'o, e

-2J +...

6



ao longo de d-n dlmensões com €r-€o l t l-". Aqul , €o é o

báslco de lnteraçåo e t a tenpenatura neduzlda. pontanto,

ao PL, o volume (Or) em que há correlaçäo varla com:

alcance
próxlmo

(1.6)

(1.4)

Podemos agona usar o crlténlo de Ginzburg para de-
termlnar a dl¡nensão marglnal aclma da qual esperamos expoentes
clássicos ( ou de campo molecular ) para u¡n pl-tsl. Segundo este
crltérlo, as flutuações (ôlt) do parâmetno de ordem na região de

connelação Q. devem ser despnezlvels quando comparadas com oç
próprio parâmetro de ordem, t. é:

ôü) Ifn (1.s)

(n€) - e|el-'- €:lrl-Ù.-(<t-nru,

O crltérlo pode ser escrlto en termos da susceptibitldade Z(t) e do

nfimeno de spins N(n€) cornelaclonados no volume n€'ot,

Fzft) < N(a€)rfft)

2

o<<
(

onde F é uma constante que lndepende de Ç e da tenperatura reduzida
t. Como X(t)-t-T e ll(t)-tq, onde 7 e B säo os expoentes critlcos
assoclados a susceptibilldade e magnetlzaçâo, obtemos:

(const )t-T < €d t-ßu4-(d-nlt't"+2F (1.7 )
o

7



Para que esta relaçäo seJa vállda para t arbltrarlamente pequeno é

necessárlo que T-wt (d-n)v"+28 < 0 de onde obtemos a dlmensã.o man-

glnal:

-1¿ =(y+Z?-nnt +n
c { 2

v ( 1.8)

i T=I, B=7/2,

Llfshltz fol
um ponto de

livre F (T,P)
E

(1.s)

vemos desta forma que a dlmensionalldade marglnal pana um ponto de

Llfshitz uniaxial é d=4,5.

os expoentes clásslcos para o ponto de Ltfshltz sâo

vn=t/A e vr=l/2. Portanto:

t1¡

d"=4+n/2

A teoria de escala para pontos de

dlscutida Honnneich " B..r..t61. Nas vizlnhanças de

Llfshitz espera-se que a parte slngular da energia
possua a forma de escala genenallzada:

F (T, P)
s

2-a
l¿t L

o=--o-

( 1. 10)

"I
p

p

4
ondep.epsão

Ep
( temperatura reduzida

comblnações lineanes dos parânetros t
)ep:

P-P
L

L

8

(1.11)



e, 0 e a¡. são os expoentes de crossover e do calor especlflco asso-
clados ao PL. Deste nodo nas proxtmldades deste ponto multlcnftlco,
o campo relevante tso deve se comportar em relação à tempenatura
como:

,:r'a (1. 12)

Hornrelch, Luba¡r e Strlckmu.rr[tl u.rr"llzaram o compon-

tamento crftlco assoclado ao ponto de Ltfshltz a partlr da

Hamlltonlana de Landau-Glnzbung-llllson ( LGl,| ) usando as técnlcas
do gnupo de renormalização de l.Iilson e efetuando una expansão em

e.=4+n/2-d. A análise mostra que para un pL anisotróplco asIt
relações de escala de Josephson e Fisher apropriadas são:

t¡
P

mv +(d-n)v =2-u42L
( 1. 13a)

T r= 
( 4-r¡ 

o) 
v 

o= 
(2-n r), . ( 1. 13b)

e as lels de escala de Rushbrooke e l.lidom permanecem inaltenadas:

q.L+ZPL+TL=2 (1.13c)

7L=pL(ôL-1 ) ( 1. 13d)

I



Em prlmelra ordem de er, os

poentes crftlcos de um PL não lsotróplco säo

nz=n;O+O(ez)

resultados pana os ex-
I1¡ .

( 1. 14a)

( 1. 14b)

unlaxlal pentencente à

), que como venemos é

correspondentes pana v

(1.ls)

1

"r]t'v
2=2v+2 +

Para um ponto de Llfshltz
classe de unlversalldade ( d=3, t=7, n=1

relevante para este trabalho, os valones

são: ù =2v =0.625+O(e2).2 4 l-

MukameltTl calcula o

obtendo a expressão:

Hornrelch et aI também fornecem valores em prlmeina
ordem em e_ para os outros expoentes cníticos, são eles:l'

ar=O.25, Fr=O.25, TL=L.25, ôr=5.0 e F*=0.5

expoente Êk até segunda ordem

en el,

F*=L* + o(c3) (1.16)11r¡2+36m+16 z
48 m+2

desta forma em segunda ordem de e, temos: Ê*=O.SZa+O(ef)

10



os expoentes

escala:

Mukamel obtém,

de crossoyer do

também, por argunentos de escala que

vetor de onda obedecem a nelaçã.o de

ôF*=v o
(1.17)

obendo, asslm, em prlmelra onde¡n de cr: S=0.625.

O expoente un fol calculado en segunda ordem de ",
pana o caso lsotróptcotl¡ e venlflca-se que a alteração do seu va-
lor não é slgnlflcatlva com relaçåo ao valor em pnlneira ordem de

e-. Conslderando gu€, no caso não lsotróplco, o termo en segundaI
ordem em el de uo näo altere slgntficamente o valon de un, pode-se

calcular P para segunda ordem em el a partlr de l.L7 e da relação
de escala 1.18. Neste caso obtém-se: O=0.581+O(€:)

11



1.2 I'{ODELOS MAGNÉTICOS E O CAMPO DE ORDENAMENTO

A ocorêncla de um ordenamento magnétlco modulado

por um vetor de onda q fol primelramente dlscutldo lndependentemen-

te por K"pIanfsl, vlllalntsl e Yoshlmorltlol. usando a apnoxlmação

de campo médIo estes autores mostraram euê, quando ocorre uma

competlção entre lnterações fenromagnétlcas ( J, ) e antlfernomag-
nétlca ( J2), uD ordenamento do tlpo hellcoldal pode ser
enengetlcamente favorecldo em relação a um ordenamento

ferromagnético. Esta sltuação ocorne a partlr de um determinado

valor rco da relação t<=Jr/Jr. Nesta apnoximação rco=-g.25.

O estudo das propriedades nagnétlcas e críticas
dessa classe de modelos, atualnente denomlnadas de modelos ANNNI

( Axiai Next Nearest Neìghbors Islng ), tem sldo alvo de un grande

número de publlcações nos últlmos anos. Os prlnclpais desenvolvl-
mentos relaclonados a essa classe de nodelos fol recentemente rela-
tado por Selketttl n.r* anttgo de revlsäo.

A Hamiltoniana para um modelo ANNNI nuna rede cúblca
tridimensional tem a forma:

*=, -f[ 
3'.tu)s,s,*ô 

* 
3,'r(ô' 

)srsr+ð, * 
|,,'rtu")s,sr*0,,]

(1.18)

t2



onde Jo(ô) nepnesenta a lntenaçã.o ferromagnéttca entne os splns
prlmelros vizlnhos de um nesmo plano xy. Ao longo do elxo z, entne-
tanto, os splns possuem lnteração fennomagnétlca Jt(ô') entne os

vlzlnhos mals pnóx1mos, e antlfennonagnétlca J2(ô") entne os segun-

dos vlzlnhos.

Devldo à competlção das lnterações ao longo de z a

ordem hellcoidal é energicamente favoneclda a partlr de um determl-
nado valor da relaCâo t<=J¿/Jr. A tntrodução de uma lntenação compe-

tltlva ao longo da dlreçåo z tem como conseqtlêncla a reduçã.o do

compnimento de correlaçäo nesta dlreção quando comparado com o com-

prlmento de correlação no plano xy. Isto faz com que o comportamen-

to crftlco passe a ser descrito por dois pares de expoentes (A,u).

Este tlpo de Hamlltonlana exibe um ponto de LlfshlLz do tlpo unia-
xiaI.

A poslção do PL em um nodelo ANNNI pode ser locall-
zada com certa precisão a partlr de expansões de séries em alta
temperatur"=tt'l obtém-se *r=-O.27OtO.OO5, valor este não multo

diferente do obtido na ACM ( aproximação de canpo médlo ).

A flguna I.2 llustna as caracterlsticas principals
de um diagnama de fase T vs K pâpâ um modelo ANNNI trldlmenslonal
em uma rede tetragonal com Jo=Jr)O. Esta figura lndica, além das

fases paranagnética e ferromagnétlca, um ondenamento antlfase onde

os spins se ordenan no t lpo <2,2> ( f]JJf|JJ ) " uma reglåo modula-

da que possul fases lncomensurávels. Na figura a linha sóIlda é de

transições de segunda ondem.

13
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Flg 1.2 Dlagrana de fasc TxK pàrà o mdelo ANNNI trtdt¡renslonal
em uma rede tetragonal. Refcrêncta 11.

O efeito de um campo magnético conjugado ao

paråmetro de ondem no modelo ANNNI fol estudado por Coutlnho-Filho
e de-Mou.u.[ tt] e Yokoi , Cout inho-Fl lho e SaI lrr.=t tnl . A f igura
1.3a esquematiza os resultados pnevlstos através de um diagnama de

fases no espaço PTH.. Próximo ao PL, uma supenffcle de translções
de fase en forma de funil limita a região onde exlste a fase modu-

lada, esta superflcle corta o plano Il=O em fltpl e T-(P). Próxlmo
rc^l

de T. (P) as transições paramagnética-helicoldal são de segunda or-
^dem, e duas linhas de pontos tnicritlcos ( TP

suþerficie de translções de segunda ordem de

e ) separan a

uma superficie de

translções de prlmelra ordem. TP, e TP, convergem para PL. A flgura
1.3b nostra um corte do dlagrana da flgura 1.3a a P<P'. constante.

Neste diagrana ( T"H ) pode-se observar os pontos tnicriticos per-

TP
1

/\ /\
(

-- '-"- 

tt -

ìAODUL

12,21
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T, (xl
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tencentes às llnhas
ondem ( aclma de TP,

TP ).
2

TP, e TPr, as curvas de tnanslções de segunda

e TP, ) e de pnlnelna ondem ( abalxo de TP, e

TT

t(
À

T^n
TT

P
T

\
t

Flg 1.3 Esquern do dlagramà de fase nas proxlnldades do PL, con o

campo conjugado ao campo de ordenamento presentc.

Abalxo de T^(P) ( 1.é, abaixo da linha de transições
de segunda ordem Ferro-Pana ) e Tr(P), o plano Íf.=O corresponde à

superfície de coexistêncla entre duas fases ferromagnétlcas ( há

uma equivalência entre as direções paralela e antiparalela à

direção do campo de ordenamento ).

Na região onde PtP, nenhuma transição ocome com

ff.*O. Esta sltuação é análoga à que ocorre em um ferromagneto num

campo externo apllcado ao longo da dlreção de fácll magnetlzaçáo
( Hlt ). No diagrama de fases H,,xT a llnha sobre o elxo Hll=O, que se

extende de T=0 até T", corresponde a una llnha de coexlstência en-

tne as duas fases ferromagnétlcas ( 11 " JJ ), e também a tr-ansiçåo

somente ocorre quando Hll =0.

P

TP TP
z t

/
TI

H H.

15



Expenlmentalmente, guando exlste uma componente do

campo ao longo da dlneçäo de fácll magnetlzação de um fenronagneto,
o que se observa é um forte arnedondamento nos plcos das curvas de

susceptlbllldade, este plcos caracterlzam as translções de fase.
Isto sená dlscutldo no próxlno capftulo e será utlllzado como un

método eficlente para orlentar as annostras, vlsando ellnlnar a com-

ponente do campo apllcado na dlneção do elxo fáclI.

16



1.3 O MnP

O MnP, Fosfeto de Manganês, é um composto metállco e

possul uma estrutura ontorrômblca com os seguintes parâmetros de

."d"[ls], a=5.924, b=5.26Ä e c=3.174. A flgura 1.4 llustra a estnu-
tura do crlstal de l,fnP com as dlsposlções dos átomos de lfn e P in-
dlcadas.

m5bt_T-
0050

.3tnI

o .5 $71

Flg 1.4 Estnutura crlstallna do l{nP

Na ausência de un campo nagnético extenno, o MnP se

o¡'dena ferronagnetlcanente a T.=291K, com a nagnetlzaçáo espontânea

paralela ao eixo c, o elxo fáclÌ. Os elxos a e b são nespectiva-
mente os elxos duro e lntermediárlo. En To=47K o crlstal passa a-
través de uma transiçã.o de prlmelra orden para uma fase

hellcoidalIt"], denomlnada de fase Screw. Estudos reallzados com

difração de nêutrorrtttl ro=tram que a estrutuna é esplral, e possui

vetor de propagação q na direção a. Os momentos magnétlcos realizam

77



uma notação completa no plano bc em urn penfodo de ga ( T=4.2K ). A

estrutura observada é mostnada na flgura 1.5, onde cada plano re-
pnesenta a poslçã,o dos átomos de Mn. Os planos são separados por

0.la e O.Aa, dentno de cada plano o ordenamento é ferromagnétlco.
Entre os planos separados por 0.la ocorre uma mudança de aproxlma-
damente 20" e entne os separados por O.4a os splns såo paralelos.

Ftg 1.5 Estrutura rnagnétlca da fase Bcrcw a {.2K. Os sptns cm
cada plano bC são paralelos, o vetor de pnopagação tc¡r¡ dlreção,Í1.

Vários estudos das caracteristicas do diagnama de

fases do l'{nP na presença de campo magnétlco tên sldo feitas. O tna-
balho de Shapira et altttl fo.rr.ce um estudo para o campo magnétlco

paralelo ao eixo b. A figura 1.6 mostra o diagrama de fases para

U//A obtido neste trabalho. Uma outra fase modulada, além da fase
Screw ocorre quando HA está presente, esta fase é conheclda por

Fan. Aqui o vetor de propagação q também é panalelo ao eixo "ltnl.
Na fase Fan os nomentos magnétlcos oscilam no plano bc sem efetuar
uma rotação completa, e o perlodo depende do canpo e da temperatu-
ra. As fnonteiras de fase Screw-Fenro, Screw-Fan e Ferro-Fan são de

primeira ondem, e o ponto definido pelo encontno destas três llnhas
é um ponto triplo ordinárlo ( TP triple point ). As fnonteiras Fen-

Q4oQto

ro-Pana ( HÀ(T) ), "Fan"-Para

encontram nun ponto em torno

t( H,(T) ) e Fen¡'o-"Far?" ( H (T) ) se
^tde T =721K e

L

18

H.=16.SkOe. Neste ponto
L



estas frontelras se tangenclam e a llnha À

fritfl ) possul um ponto de tnflexão.
Llfshltz ( PL ), com rr.¡=t, conforme

"It2ol.

fot mostrado pon Becerra et
Este

( Formada

ponto é

por HÀ(T) e

um ponto de

,rc.O0

30.00

0)o
{zo.oo
h{t¡t

10.00

0.00 250.00 300,00
Temperatura K

Fl9 1.6
18

Dlagrama de fases pàrà Wlb. Os dados são da referêncla

l.2LlTaJima et al reallzan-an medldas de espalhamento

de nêutrons afl¡n de obter as curvas de dlspersão de ondas de spin.

As medidas foram reallzadas a campo nulo e para temperaturas entne

38K e 150K. Os dados foram analisados em ternos de um modelo de

momentos localizados envolvendo duas constantes de exchange para

debcrever as lnterações ao longo da direção a ( .f e ,t- ). Nestet2
modelo cada par de planos separados de 0.4a, que na fase Screv têm

seus monentos paralelos, é tratado como um únlco plano. O ajuste
dos dados experlmentals às expressões de curvas de dlspensão calcu-

o ooo

oo

SB ç
o FERßO

oo oo
o

oo
oFAN

o

ø PARA
o

o
o

o
MnP
H/ /b

o
o

ooo
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ladas no modelo mostra que as lnterações efettvas ,{ e I são com-

petltlvas. A razão *=4Æ depende da tempenatura e cruza o valor
ß-=-0.25 numa temperatura pnóxlma a T-. No trabalho de TaJlma et alL..L
o obJetlvo pnlnclpal era expllcar a exlstêncla da fase ¡nodulada
( Screw ) a balxas tempenaturas, e não percebenann a nelevâncla do

resultado que havla encontnado que é uma conexão do PL do llnP com

os pontos de Llfshltz de Islng unlaxlals.

Após a pnoposta felta por Becerra et altzo¡ da exls-
têncla de un PL no MnP, Yoshlkawa et alt221 to¡naram de novo o pro-
blema a flm de verlflcar mals culdadosamente o compontamento da

relação *=1/4com a temperatura ao longo da ltnha Hifrl. A ftguna
1.7 llustna os resultados obtldos no dlfnatômetro de nêutnons

Brookheaven, a pantir do estudo das curvas de dispersão de ondas de

spin, para H=0 e H//b ao longo ae ffi{f). Esta flgura inclul os da-
dos obtldos por TaJima et al.

o,?e

o.27

I o.z

t 
o,z

o.2 |

MnP

T (KI

E

a

TIXI

temperatuna
da nclação

lol

Tc

200 500

lb,

o ll .O
. \ lino
o,ô To¡¡mo clol.

?oo

dos
de

a

o
c Ttt

I

o roo

25

20

t5o
E ---l--l+-*- -l- -

3

sooo roo

Flg 1 .7 Dependêncla corn à

exchange obtlda pela anál lse
spln no l{nP. Referencla 22

parâmetros cfctlvos de
dlspersão das ondas de
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Note que a presença do campo magnétlco nåo lnflut
slgnlflcatlvamente sobre o parâmetno K. Com estes trabalhos pode-se

estabelecer una relaçäo entne o PL do IfnP e um PL usual. O PL do

I'lnP pode portanto ser assoslado ao obsenvado em modelos do tlpo
ANNNI. Como nestes modelos o parâmetno P conresponde à nelação

*=qÆ, e como no I'lnP esta nelaçäo varla lentamente com a tempera-

tura assumlndo o valon cnltlco rc=-O.25 pnóxlmo a Tr=120K, podemos

entäo dlzer que neste materlal o papel do parâmetro P é felto pela
tenperatura T. A varlável tenpenatura do modelo ANNNI e dos ¡nodelos

de Landau recal neste caso sobre o campo magnétlco HO, uma vez que

este pode, aclma de certos valones cnltlcos, levan o slstema para a

fase desordenada como faz a tenperatura nos ¡nodelos descrltos. A

conexão dos modelos do tipo ANNNI com o comportamento observado no

ì4nP foi explorada teonicamente por Yokol, Sallnas e Couttnhot23]

O comportamento de q ao longo da frontelra nirrl e

pnóxlmo ao PL foi estudado por Moon et alfzal A flgura 1.8 nepro-
duz seus resultados para g=qa,/2tt em função de T. O aJuste do tlpo
ô=k(T-T. )F* e nepnesentado na flgura por uma llnha contlnua. Neste

L

ajuste obteve-se F*=0.44t0.05 e Tr=121.7!7.3K. Ajustes posteriores
efetuados com um número maion de pontos experlmentals mostnam que

F*=o.48OtO.O13t2s1. Estes resultados para Fk são coenentes com o

esperado teorlcamente para um PL.

O expoente critico a_ fol medldo recentemente pon
L

Bindilatti et aIt261. Eles anallsaram o comportamento dos valores
do expoente de calor especifico & para as curvas IvsHO próximas ao

PL. O valor encontrado foi de cr=O.4610.03. Este valor é maior que o

esperado em primeira ordem de er: crr=0.25, mas está de acordo com

as.estinativas de escala baseadas nos valores experlmentais de @ e

Ê* obtidos pana o I'lnP.
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Flg 1.8 ô=qA/zlf na frontelra Fan-Pàna ên¡ função da temperatura.
llnha sóllda é um aJuste cotn à cxprcsÊão tcórlca. Referêncl¿ 24.

90

A

A possibllldade da existêncla de outro PL para tl//a
passou a ser lnvestigada. Shaplra et al127l fizeram estudos neste

sentido. A figura 1.9 mostra o dlagrama de fases paratl//a que eles
obtlvenam. Com o campo na direção a duas outras fases ordenadas,

aIém da fenromagnética, estão presentes. Elas foram tentativamente
denominadas de "Cone" e "Fan", uma vez que não há estudos de

dlfnaçáo de nêutrons nesta dlreção de campo.

22



100.00

80.00

o 60.00o
J'(

tr 4o.oo

20.00

0.00
0 10 250.00 J00.00

Temperatur
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Dlagrana de fases pàra H.//a. Oa dados gão da rcferêncla

A figuna 1.10 mostra a seqtiêncla espiral - "cone"-

"fan" - para pana um cresclmento contlnuo do campo U//^. É esperado

que a fase "Cone" seJa eIlptlca, e não clrcular, devldo à dlfenença

entre as anisotroprlas dos eixos. A componente ," deve ser ¡naior

que ,tb, e na fase "Fan" deve-se ter no=O. À medida que o campo ex-

tenno paralelo ao eixo a é aumentado a componente no deve se anuLar

pnimeiro, uma vez que a diferença de anisotropla entre a direção a
e adireção b é menor que entre adlneção ae adireção c. Oslste-
ma passa então para a fase "Fan". Para canpos suficientemente altos
m tende à zero (

c
n" O ), ê o slstema passa então pana a fase pana-

maþnétlca quando m.=0

200,00
a (K)

oooq
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PARA

FAN NARROWS

FAN

CONE
mc> frb

CONE

SPIRAL
H.O

Fl9 1.10 Esquema da evolução
con o lncreu¡ento contf¡uo de ll//ã.

cspcrada pàrà a cstrutura nagnétlca

O ponto de confluêncla entre as fases Ferro-Fan-Para
é stmilan ao PL em tl//b. As frontelras se encontram tangencialmente

e o ponto se situa no ponto de inflexão da curva À. Embora não haJa

estudos sobre o vetor de onda para esta conflguração de campo, as

canacterlstlcas do dlagnama de fases lndlcam ser este ponto um PL

( A partir de agora o ponto de Ltfshilz no diagnama ll,xT será deno-

mlnado de PL, e para o diagrana H^xT de PLz ), com Tr=I2Ik e

Hro51kO". 0 campo nesta configuraçäo é maior devido à malon aniso-
tropia relaclonada ao elxo crlstalognáf lco a. Becera et allzBl
estudaram recentemente o ponto trlplo de encontro entre as fases
ordenadas para esta direção de campo. As fronteiras entne a fase
ferromagnética e as fases noduladas são de primelra orden, mas a

frönteira entre as fases "Cone" e "Fan" é de segunda ondem. O que

classiflca o ponto tniplo cono um ponto crlttco termlnal ( CEP

crltical end poìnt ). Um trabalho a ser fetto vlsa verlflcar como

se dá a nudança de um TP en H//A para um CEP en ù1//a.
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T.4 O EXPOENTE DE CROSSOVER

Nesta seção apllcaremos a teorla de escala no dla-
grama de fases do l4nP. A prlncfplo vamos conslderar o dlagrama de

fases de um fennomagneto num campo magnétlco perpendlcular ( Ha )

ao elxo fácll. O dlagnama está esquematlzado na flgura 1.11. Pana

Hr=O a llnha sobre o elxo H,, gue se extende de T=0 até a tenpenatu-
ra crltica de Curle ( f

c
) corresponde a uma linha de coexistêncla

entre as fases ( 11 ) e (

crftlco em T=T Próximo a Tcc

JJ ). Esta I tnha t,ermlna num ponto

o compontamento crftlco pode sen des-

cnito em termos do eixo de escala térmlco II;(T-Tc)fr" Ao conside-
rarmos HI
crlt lcos
( linha À

a temperatura T" passa a depender de Hr, e os pontos
(Hr) formam uma linha de tnanslção de segunda ordem

. A superficle H,,=0 cornesponde agora a uma supenfícle
de coexistêncla através da qual as translções são de prlmeira or-
dem. Agora o eixo de escala F. deixa de ser paralelo ao eixo da

temperatura, passando a ser uma comblnação de t e h, ( temperatuna

e campo reduzidos ). A anáIlse do conpontamento crftico ao longo da

fronteina de fase exiJe que elxos de escalas aproprlados seJam de-

finldos, e a escolha desses eixos é discutida por RiedeI e
t 291wegnen

Confonme sallentamos, a "distância" ao ponto crltico
no- plano HrxT é medida ao longo do elxo térmico pt. A princlpio
este elxo térmlco pode assumlr qualquer dlneção, exceto a direção
tangente à cunva À. Os expoentes critlcos obtldos pana as grandezas

termodlnânicas quando nos apnoxlmamos do ponto crltico ao longo

desse eixo deven ser lndependentes de sua orlentação no plano, o

*O

T
c

)
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que deve dlferlr ê a larguna da reglåo em que o conportamento

crltlco asslntótlco é obsenvado. Deve exlstln portanto u¡n elxo
ótlmo de escala que naxlmlza essa regläo. Uma dlreçã.o posslvel do

elxo térmlco Ia é a onlentação sempre perpendlcular à curva À. Des-

ta fonma, próxlma à neglã,o em gue a curva I é pratlcamente paralela
ao elxo T o eixo tr. é pnatlcamente paralelo ao elxo Hr, podendo com

boa aproxlmação ser escrlto como pt=(Hr-Hr 
") 

þr.. A f 1gura 1. 11

mostna a colocação do eixo térmico em várlas reglões do dlagrama de

fase do fenromagneto. A conexão do dlagrama de fase do I'fnP com o de

um ferromagneto num campo tnansversal é lmedlata, confonme pode ser
verlflcado comparando os dlagramas das flguras 1.6 e 1.9 com o dla-
grama da figura 1.11. O na¡no TÀ(H) do I'fnP é semelhante ao dlagrama

do femomagneto num campo tnansversal .

H I F,

uL

Flg 1.11 Dlagràmà de fasc de um fcrronagneto
representado e¡n vártas reglões da curva À,

Linha À

u,t

lr

T

O elxo térmlco está

t

Tc

H
lr
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Conforme vlmos anterlormente, na teonla de escala
para pontos multlcnftlcos de Llfshltz ( e também para pontos multl-
crltlcos de outra natureza ) consldena-se que a parte slngular da

enengia livre tem a forma:

,tp

7,
FE(T,Ð-p?-ettrl (1.10)

onde ¡r. e ¡r_ são os elxos de escala. A escolha desses elxos panarp
pontos trlcrftlcos é dlscutlda por Rledel e Wegnen e para pontos

bicnltlcos pon Fishe.t"ol. O pnocedimento usual é escolher um dos

elxos ( no caso Fo ) como tangente à linha À no ponto multlcrfttco
e outno ( p. ) en outra dlreçåo que não seJa tangente à linha À.-t

Na figura t.LZ estäo ilustnados os eixos lrt e þ,
para o ponto multlcrftico de Lifshitz associado aos nodelos

teóricos ( 1.12b ) e o associado ao l'lnP ( 7.72a ). A expressáo 7.t2
pode sen neescnlta pana o I'fnP como:

lil=*,^tlil'o (1.1s)

nesta expressäo os elxos i 
" i representam os eixos F. u Fo. Esta

Iei descreve o compontamento dos dols ranos da cunva À. Espera-se

aqul que este comportamento seJa válldo em uma região próxima ao

PL, de forma que nesta neglão seJa lnclulda a curva Hl(T), l.é a.

Iinha de pnimeira ordem se aproxlma do PL com o mesmo expoente 0
que as linhas À. O fato da curva Hl(T) atinglr o PL tangenciando a

curva À reforça esta hlpótese. Uma sltuação análoga ocorre com a
Ilnha de primeina ordem nas vizlnhanças de um ponto tricrftl.ot'nl.
Podemos então reescreven a equação 1.21 expressando i " i em tenmos

deH. eT.
b
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(o)
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(b)
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ILP

I

Flg 1.12 a) ElxoE dc cscala t c p pàrà o PL no ltnP c b) Elxoe de

T

PARA. PARA.
p

FAN HEL. TT
À

FERRO. FERRO.
Hl

T

escala tsa, . PO pàra un PL.

HÀ-H, = á(T-T¡-) + ßr(T-Tr)t/A (7.ZOa)

t^-t, = á(TL-T) + 8r(Tr-T) L/0 ( 1.20b)

Hl-H, =,{(TL-T) * ß3(TL-T)"0 (t.Zoc)

onde I é o coeflclente angular da tangente às frontelras de fase no

PL, -dVb/dT, e ß, são constantes. Destas equações, e para T<TL,

subtraindo 1.22b de 1.22c pode-se chegan a:

t^-t, = 3(T¡--T) t/0

P

(r.21)
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A equaçåo aclma possul apenas três parânetros
aJustávels: T, ( Tenrperatura do PL ), 0 ( expoente de crossover ) e

a constante 8. Esta expressão fol utlllzada para a detenmlnaçäo do

expoente de crossover papa o PL do l'lnP em várlos trabalhos Já pu-
bllcados. Uma compllação destes resultados será apresentada no

capftulo 3, onde sã.o feltas as anállses neste trabalho.
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1.5 [I APLICADO NO PLANO (AB)

A flgura l.l2 mostra o dlagrama de fases H"xHOxT

para o MnP, onde estão representados os dados das flgunas 1.6 e

1.9, e lndlcados os pontos de LlfshlLz PL, e PLr. A exlstência des-

ses dols pontos coloca lnedlatamente o problema de sua conexã.o. É

possfvel que eles esteJam conectados por u¡na llnha de pontos nultl-
crlticos de Lifshitz. Isto é indicado na flgura pela linha que co-

necta os pontos PL, e PL.. A exlstêncla desta llnha é plauslvel
devido à semelhança nos dlagramas de fase para D1//a e U//a nas re-
glões dos PLs, e à fnaca lnfluêncla que o campo ül tem sobre a
nelação x=Jr/J.. A nlgor esses dols fatos estão lnterrelacionados.
O maior campo em gue o PLz ê observado para tl//a se deve à malor

anlsotropla assoclada a esta dlreção. Na flgura 1.12 estäo lndlca-
das, também, as dlreções de canpo aplicado que serão estudadas nes-

te trabalho.
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Flg 1.13 Dlagrama de fase HUxHOxT. Indlcando uma posslvel I lnha de

PL e as dtreções de H a seren estudadas neste trabalho.
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A

dewars montados

figuna 2.1.

estação cnlogênlca utillzada ê

concentricamente conforme está

2.7 ESTAÇÃO CRrOGÊNrCA

2. DADOS EXPERII,ÍENTAIS

formada por três
esquematlzado na

O dewar mals externo em aço inoxidável abriga um

magneto supercondutor H, de NuTr, com campo nomlnal de 70kOe. Este

solenólde é utlllzado para gerar o campo externo ü1. Neste espaço é

transferldo héIlo lfquldo para resfriar a bobina à temperatura de

openação. Pode-se, quando necessário, através de bombeamento, dimi-
nulr a pressão de vapor do héIlo aflm de esfriar a temperatura do

banho, e operan com a boblna a ca¡npos superiores até 9OkOe.

Um segundo dewar B, também denominado de

intermediário, se situa na regiåo útll da bobina supercondutora.
Este dewar, tanbém de aço inox, possue una válvula de tnansfenência
V para troca de gás ou liquido com o dewar externo. Neste dewar

está instalado um cillndro de coil-foil|3rl F cuJa finatidade é a

de.homogeneizar a temperatura na reglão do espaço útit da bobina.

Isto é felto sem que ocorna pendas devldo a corrente de Foucault
induzida pela variação do campo Fl. Sobre esse coj l-foìl estão ins-
talados um termômetro e um aquecedon, e na haste que o suporta
estão lnstalados resistores para a medida do nfvel de hélio
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lfquldo. Este dewar está conectado a um slstema de bombeamento que

permlte resfnlar o banho de héllo, quando necessánlo, ou manten um

fluxo de gás frlo atnavés da válvula de transferêncla V.

Flg 2.1 Desenho esquenÉtlco da cstação crlogêntca utlllzada.

K
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Concêntrlca ao clllndro do coll-fot] está o tencelno
dewar C, este de vldno pìrex. O dewar de vldro abrlga o que denomi-
namos de espaço experlnental. O espaço experlmental nåo possul ne-
nhuma conunicação lntenna com o segundo dewar, mas está llgado ao

mesmo slstema de bombeanento. Cada espaço possui uma válvula de

agulha lndependente para o controle de bombeamento. O dewar de vi-
dno possul paredes duplas sonente até uma determlnada altura, acl¡na

deste ponto o deutar passa a ter parede slmples. Isto permlte que

haJa um contato térmlco entre este espaço e o dewar lntermedlárlo.
O dewar de vldro, devldo à sua llmltaçã.o no comprtmento, é llgado a

um tubo de metal. A Junta onde ocorre a llgação ê denomlnada de

housekeep.rl"'l K. Na panede externa da Junta housekeeper estão
lnstalados um ternômetno e um aquecedon.

O conJunto de medlda de susceptlbllldade ( pnlmárlo
P e secundárlo S ) está nontado no centro da boblna supercondutora.
O primário é um solenólde de flo AWG 35 com 5689 voltas, tendo 15cm

de conpnimento pon 2cm de diâmetro lnterno. O primárlo gera um cam-

po de excitação de 4.76.10-3Oe/mA. EIe fol montado na parte externa
do dewar de vidro. O secundário é constltuido pon dois solenóides
de flo AWG 44 com 3400 voltas cada llgados em oposiçåo. O compri-
mento total é de 28nm com os centros dos solenóides separados em

12mm. 0 secundário flca no lnterlor do espaço experimental e está
centrado com relação ao pnlnárlo. No corpo do secundánlo estão lns-
talados dols termômetros T e um aquecedor. A amostra l{ é montada na

extne¡nidade de uma haste que externanente pode ser ¡novida vertical-
mente no interior do secundár1o. Na haste está instalado um

ternômetro G de CGR ( Carbon Glass ) colocado em contato dlreto com

a amostra.

Nesta estação cniogênlca, não é possivel uma

admissão direta de liqüido no espaço experimental. Para a obtençäo

de lfqüido neste espaço é preciso condensan o gás que for admitldo.
Assim, é necessário esfrlar as panedes do dewar de vidro, ben cono
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a Junta housekeeper, de forma a llquefazeÍ. o gás quando este entnar
em contato com as mesmas. Para lsto, uma admlssão de lfqüldo no

dewar lntermedlárlo até a altura da Junta será o suflclente para

resfrlar estas paredes. Uma vez llquefelto, e através de bombeanen-

to, pode-se nesfnlar o banho até a temperatura deseJada de

operaçäo. Llgados a este espaço experlmental estäo dpls slstemas

lndependentes de gâs, um de He{ e outro de Hes. Com He3 lfqttldo,
por este processo, é possfvel atlngln temperaturas da ordem de 0.4K
nesta estação.

O solenólde supercondutor fol constnuldo com flo de

NuTt, e pode atlngir campos de 0 a 70kG ( T=4.2K ). A homogeneidade

do canpo magnétlco no seu interlon é de una parte em 10.OOO, en una

esfera de uma polegada de dlâmetno. O solenólde está suspenso pon

hastes que possuem em sua extnemldade parafusos para aJuste da al-
tura. Desta forma pode-se aJustan o elxo da boblna em relação à
ventlcal. O aJuste permltido é da ordem de 4o. Isto, como será v1s-
to, é essencial para a real lzaçáo deste trabalho. A medida do valor
de campo é felta através da nedida da cornente que passa na bobina.
Esta corrente passa pon um shunt Junto à fonte de conrente. O

shunt, poF sua vez, fornece uma tensåo proporclonal à corrente.

A estação possul controles externos lndependentes

para os divensos espaços. Com eles é possfvel controlar toda a tro-
ca de gás entne os espaços, e entre eles e o melo externo. O que a
torna um sistema de fácil openaçåo.
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2.2 CONTROLE E MEDIDA DA TEMPERATURA

Co¡no este trabalho abnange um lntervalo grande de

tenperaturas, tornou-se necessárlo utlliza¡ formas dlferentes de

controle e medlda de temperatura ao longo da experlêncla. As fonmas

de controle e medida dependem da senslbllldade do tenmômetro e do

conpontamento da estação à uma dada temperatura. Mas, o básico do

funclonamento do controle de tempenatura é o mesmo em todos os ca-
sos. Há o controle da tempenatura do gás, ê o controle da tempera-

tura do lfquldo. Para o controle da tempenatura do gás, fornece-se
uma fonte fnia, o termômetro de controle aciona um aquecedor de

forma a manter a tenpenatura estável. Para o controle de temperatu-
ra do líquido, utlllza-se um slstema de bombeamento, uma pressão de

vapor constante garante a temperatuna do banho constante. Abaixo,

serão descrltas, de naneira mals expllclta, as divensas formas de

controle e ¡nedida de temperatura.

Para temperaturas altas, o controle é feito no dewar

intermediárlo. O fato de existin hélio líquldo em grande quantldade

no espaço externo garante, para estas temperatunas, uma tnoca de

calor que tende a esfnian o espaço intermediánio. O controle neste

caso é feito pelo termômetno e aquecedon sobre o cojl-foi1. O

termômetro, de três flos, é um resistor de carvão 48280 ( Allen
Bradley de 28OO ) conectado a uma ponte de reslstências AC. O sinal
de erro lido na ponte é processado por um circuito que comanda uma

fonte de conrente llgada ao aquecedon, de forna que o espaço lnter-
mediárlo atinJa um equlllbrio térmlco onde, por condução através da

parede slmples do dewar de vidro, é passado ao espaço experlmental
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O equllfbnlo da temperatuna da amostra (r verlflcad<>
por dols te¡'mômetros. o prlmelno é um neslstor de canvão AB4oo
( lllen Brad)ey de 4OOO ) que está sobne o corpo do secundárlo, ele
é um termômetro de tnês flos, e está llgado a uma ponte de

reslstênclas AC. o slnal de erno da ponte está ltgado a um negls-
trador do tlpo xr. o outro é um termômetno de quatro flos, que utl-
llza um neslston cGR ( carbon GJass Reslstor da Lake shore
Cryotronlcs ) lnstalado em contato com a amostna. Este é allmentadc>
por uma fonte de connente contfnua, e o valor da tensã.o é medtdo
pon um DVM ( Voltlmetro Dlgltat ). O slnal de tensão está llgado a
outro neglstrador do tlpo XT. A varlaçåo da temperatura é observada
pela varlação do slnal nos reglstradores XT.

A medlda do valor da temperatura é felta pelos mes-

mos termômetros que venlflcam a establlldade, os valores lldos são
o valon de equlllbrlo da ponte, para o reslston AB4oo, e o valor d¿r

tensão no DVM, para o reslstor cGR. Ambos termômetros fonam call-
brados contra um reslstor padrão de platlna, em uma experlêncla
I ndependente.

À medlda que a temperatura dlmtnui, torna-se
necessánlo geran un fluxo de gás fnlo no espaço lntermediár-lo. o
fluxo é mantldo por bombeamento, ele provém do espaço externo atra-
vés da válvula ( V ) que faz comunlcação lntern¿r entre os espaços;

externo e internedlárlo. A forma de controle e medida de temperatu-
ra é a ¡nesma menclonada aclma,

Pana temperatunas mals frlas, o contnol.e é feito de

fonma diferente. Para um equllfbrio no espaço experlmental, é pre-
clso manten um controle neste espaço. No espaço lntermediário, a

temperatura controlada é de valor abalxo do deseJado, de forma ur

geran uma fonte frla para o espaço experlmental. o outr.o controle,
no espaço experlmental ganante a temperatura deseJada. Iiste contro-
le é felto utillzando o termômetro AB4oo e o aquecedon que está
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sobne o corpo do secundánlo. O processo de verlflcaçã.o da establll-
dade da temperatuna e leltura do valor da tempenatura sã.o os ¡nes-

mos.

Quando a temperatura atlnge valores próxlmos à tem-
penatura do héllo llquldo ( 4.2K ), o controle da temperatura do

gás é felto somente no espaço experlmental. Para lsto, é admltldo
héllo llquldo no espaço lntermedlário até um nlvel adequado à tem-
penatura que se deseJa medln. A temperatura no espaço experlnental
passa a ser controlada através do ter¡nômetno AB1O ( Allen Bnadley

de lOn ), da mesma fonma como é utlllzado o AB4OO em temperaturas

supenlores. As nedidas foram feltas com o 4810, AB4OO e CGR.

Para temperatunas abalxo de 4.2K, preclsa-se conden-

sar héIlo llquido no espaço experlmental. A partln de então a tem-
penatura é estabelecida pelo controle da pressão de vapor do banho

de héIlo. A pressão de vapor é controlada através de uma válvula
que liga o espaço expenimental ao slstema de bombeamento. Esta
pressão define, pela tabela de conversäo internaclonal de 1g58t331,

a temperatura do banho. Fol utilizado tanbém o termômetro AB1O para

medida do valor da tempenatura.

A estabilidade da tenperatura variou de déclnos de

Kelvln a centéslmos de Kelvln, dependendo da região de temperatura
em que foram feltas as medidas. Em genal podemos dlzer gue na falxa
em torno de 100K, que é a de maior lnteresse neste trabalho, a es-
tabilidade da temperatura no espaço lntermedlárlo é da ordem de

0.lK. Nessas condições, no espaço expenlmental a estabilidade é una

orden de grandeza melhor ( ^O.01K ).
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2.3 MEDIDA DE SUSCEPTIBILIDADE M/'\GNÉTICA

As medldas de susceptlbtlidade magnétlca foram rea-
lizadas pelo método de lndutâncla mútua. A lndutâncla mrltua de me-

dida conslste de duas boblnas nontadas no lnterlor do crlostato,
pnlmárlo e secundárlo, como fol vlsto na seção 2.1. O prlmário gera

um campo de excitaçã.o paralelo ao campo extenno ü1. A susceptibiti-
dade medida desta forn¡a é chamada de longitudlnal.

A flguna 2.2 mostna uma montagen com un par de sole-
nóldes contendo uma amostna magnétlca em seu interior. Nesta monta-

8êh, a força eletromotrlz gerada no secundárlo ( abento ) e dada

por:

er( t )=/to'$f dn
a¡1(+

r

llg 2.2 Esquenn clétrlco de

amostra rragnétlca cm seu lnterlor

e. L)

øt

um par de solenóldes contendo um¿r

¿¿
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Onde ,llo é a lndutâncla nútua, que ê pequena devldo
ao secundárIo possulr duas metades em oposlção. 1( é uma constante
que depende da geonetnla do slstema. E u¡ é o nomento de dipolo mag-

nétlco da amostra. f é uma cornente de forma senoldal de fneqitêncla
u)) t(t)=Ioele. Esta conrente crlará no secundárlo um campo de ex-
cltação da forma h( t )=hoet^, . u o momento nagnét lco pode sofnen
uma defasagen f, n(t)=noe (trn+p). A susceptlbilldade AC resultante
é:

(2.2a)
ou

x = x'-lx" e.2b)
AC

Esta relação deflne as partes real e lmaglnárla de

X^r. Estas pantes tanbém são chamadas de em fase e em guadratura,
respectivamente. A susceptlbilldade em quadnatura está relacionada
com a dissipação de energla, e por lsto ela costuma ser chamada pon

componente de perda.

Como h(ú) é proporcional a I(t), 2.1 pode sen escri-
ta co¡no:

e"(t)=ìut(flo*X' X^ )I
o

(2.4)

onde J(' incorpora a proporçâo h/l.

m Ino tó
Y = - = 

-.ô 

t*Ac h ho"

Desta forma, pana medln Xoc é necessárlo fazer
medida da lndutåncla mrltua do conJunto de boblnas ( trlo+l<'l^. ),
pode ser elimlnado ao subtralr deste resultado o valor
indutância mútua do conJunto sem a amostna ( ,to ). A flgura
mostra o esquema do clrculto a ser utllizado para medtda

lndutância mútua.

il
o
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2.3
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__)t_

ø
Ua-Ub

Ftg 2.3
¡rútua

Esquena do clrculto utl I lzado pàrà a redlda da lnduÈâncla

Para obten o valon da indutâncla mútua, adiciona-se
ao slnal do secundário, sinais de fase e amplltude controlávels, de

forma a produzir um sinal nulo. Ligado en série com o pnimánio,

está o primárlo de uma bobina toroldal de referêncla l{. Obtem-se,

no secundário de l{ um sinal puramente lndutivo. Através de um auto-
transformador de tap variável D ( Dekatran modelo DT72A da Electro
Scientlflc Industries - ESI ), uma fração desta tensão é somada ao

slnal do secundário, resultando asslm um sinal Vl.

Um slnal e¡n fase com o slnal do pnimánio é obtldo de

uma resistência n em sénle com o circulto prinánio. Uma fnação des-

te'slnal é obtida através de um dlvisor reslstlvo R, nesultando en

um slnal Vs. Através de um pré-arnpllficador operaclonal P obtém-se

a dlferença Vl-Ve, sem que se lnterliguem os clrcultos primánio e

secundário.

D

sP

't

J
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A salda Vr-Vs, um slnal da forma V=Vocos(ot+Q), ê

anallsado pon um lock-tn. O Jock-ln possue duas entradas. Uma é o

slnal Vr-Vs ( V ) e a outra é uma entrada de neferêncla para que o
)ock-in, atnavés de um clnculto P.L.L. ( Phase Lock Loop ), gere

dols sinais: V-=cos(r.¡t) e V^=sen(r,rt) com a nesma freqüêncla do sl-t2
nal de entrada V. O sinal V é pnlmelro ampllflcado, e em segulda
multtplldado pelos slnals V, . Vr, separando asslm em dols canais.
O resultado desta multlpllcaçäo são os slnals V* e U, descrltos
abalxo:

Vr=V . Vr=Vocos ( wt +C ) cos ( wt ) (2.5a)

vr= |vocosP 
+ lVocos(2wt+p) (2. sb)

da mesma forma

( F.P.B. )

gura 2.4
lock- in.

vr= |vo="nd + lvosen(2wt+S) (2.5c)

Os sinals V* e U" passam por flltros passa balxa
de forma a ellmlnar as componentes não continua. Na fi-

encontra-se um dlagrama de blocos do funclonamento do

Ua-Ub

Bef u os /

aJ uste

Flg 2,4 Esquenra do funclonamento do lock-ln

F.P.E
ao

Des I
def ase

P.L.L F.P.B
Desl.

de
f asoaj ust

Ampl.
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Nesta montagen expenlmental, os dots detetores que

recebem o slnal Vr-Vs säo defasados de 9Oo entre sI. Desta fonma

eles poden sen slntonlzados nas componentes em fase e en quadratura
do slnal. A ponte é então balanceada, através do poslclonamento do

tap do Dekatran e do dlvlsor reslstlvo, de forna a anular as duas

componentes de Vr-Vs. Fazendo o balanceamento sem a amostra, tem-se

uma medlda da lndutância mritua do conJunto primárlo-secundárlo. Ao

colocar uma amostna, un novo balanceamento fornece o valor da lndu-
tâncla mútua de X. O valor de suscepttbllldade asslm encontrada
pode ser convertlda a um valon absoluto de susceptlbllldade AC.

Isto se faz callbnando a ponte com uma amostna magnétlca de compor-

tamento conhecldo.

O Lock-ln ( de agora em dlante denominando o conJun-
to de dols detetores slncronos ) neste caso está sendo usado como

deteton de zero. Mas há uma outra forma de medida. A ponte pode ser
colocada em fase de forna que uma varlação no tap do Dekatram gere

slnal em um só detetor. Neste caso uma vaniação do divisor reslstl-
vo gerarla sinal somente no outro detetor. A presença da amostra
gera um sinal de erno nos dols canais do Lock-ìn. Estes sinais são

proponcionais a 1' e X". Este slnal pode ser comparado com o sinal
decorrente de uma varlação da posição do tap do Dekatran de fonma a
callbran os valones de 1' e 1" em termos de unldades da ponte. Nes-

te trabalho não fol felta a callbnação dos valones de susceptibili-
dade para valones absolutos. Os valores de ¡' e 1" estão em unida-
des da ponte.
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Nesta experlêncla foi necessârla uma medlda contlnua

e slnultânea dos várlos slnals envolvldos. A ¡nedlda do campo é fel-
ta por uma leitura de tensäo do shunt Junto à fonte de conrente.

Esta medlda é felta através de um DVM ( rgge SYSTEM DMM da

Kelthley ). Os valores de susceptlbllldade em fase e en quadratura

são fornecldos pelos slnals DC de salda do Lock-|n ( SnSgO LOCK-IN

AMPLIFIER da Stanford Research System ). O valo¡' do CGR é tomado do

ddp de seus tenminals lldo atnavés de um DVM ( 1g3A SYSTEM DMM ). O

valor do AB4OO e AB1O são lldos pelo balanceamento de uma ponte de

neslstências AC ( LR-110 da Linear Research ). E o valor da pressão

é medldo por um baratron ( MKS BARATRON 170M da MKS Instnuments

INC ).

Tanto os DVMs quanto o Lock-in possuem uma saida

dlgltal no padrão IEEE-488[3{1, e lsto penmitlu uma aquislção pon

computador. O computador utillzado é da linha PC-XT ( >$2OO2 da

Microtec ). Para a aquisição, desenvolveu-se, no Iaboratór1o um

prograna em linguagem C ( tlSC 3.0 da Mlcrosoft ). Este prognama

permite a leitura slmultânea de vários lnstrumentos de medidas. A

Ieltura é feita em lntervalos regulares de tempo, os lntervalos de

tempo podem ser definldos pelo usuánio. A flguna 2.5 mostra um es-

quema de ligação dos equipamentos para o sistema de aquislção.
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saidas DC dos dols canals do Lock-tn. Como os slnals são pnoporclo-
nals à susceptlbtlldade, lsto penmltlu um acompanhamento do slnal
durante a varedura do campo. Asstm fol possfvel muda¡ o tempo de

aqulslção, ou mesmo a velocldade de varlaçåo do canpo, de fonma a

detalhan reglões de mals Intenesse nas curvas de X'vcH e Z"v"H.
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2.5 ORIENTAçÃO DA Ar4OSTzu\

A onlentação exata da direçã.o do campo magnétlco Dl

com relação aos elxos do cnlstal é fundamental para a detenmlnação

corneta das fnontelnas de fase. A observaçäo das fnontelras de fase
somente é posslvel quando o canpo apllcado é perpendlcular ao elxo
c. Foram fettos estudos com Dl a 20" e 45o do eixo b no plano ab.

A orlentação da amostra fol efetuada em duas etapas.

A princlplo foi utllizado o método de Laue, com o auxllto do equl-
pamento do Laboratórlo de Crlstalognafia do IFUSP. A amostra fol
montada sobne um goniômetro de forma que seu elxo b estlvesse na

direção do feixe de ralos X, e seu elxo c na dlreção do elxo de

rotação do gonlônetro. O desallnhamento decorrente de uma montagem

manual fol conrlgldo por ajustes no gonlônetno. Os aJustes foram
baseados nas figunas obtldas pelo método de Laue. Após lsto, glrou-
se a alnostra em torno do eixo c até fonman o ângulo deseJado pana a
experiência, 20o ou 45o co¡n o felxe de raios X.

A segunda etapa da orlentação oconre dentro da

estação criogênica, na presença de campo magnético. O objetivo des-

ta segunda etapa é eliminar qualquer componente do campo no eixo c

do cristal. Isto é posslvel pols pode-se fazer aJustes no nivela-
mento da boblna aflm de altenar a dlreção de seu elxo, que ê a

própria direção de Dl. O processo de orlentação aqui utillzado se

basela na observaçäo do compontamento da curva de susceptlbilldade
po" ..rpot"t¡. Quando existe uma componente do elxo c na di¡.eção do

campo observa-se que, na curva de susceptibllldade, a singularieda-
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de correspondente à translçåo entre as fase Fenno e Para, obsenvada

aclnra de 120k, sofne um forte arnedondamento do plco. O amedonda-

nento se acentua à medlda que o ângulo de H com o plano ab aumenta.

Além dlsto, há um deslocamento da poslção do máxlmo no campo para

valones nenores. Isso é devldo ao fato da tnanslção de segunda or-
dem Ferro-Para somente ocorner para H"=0, ou seJa para um valon

nulo do campo de ordenamento confonme dlscutlmos na seção 1.2.

A flgura 2.6 llustra o efelto da presença da componente

do cannpo na dlreção c. 0" lndlca o ângulo entne a dlreção do campo

e o plano ab do cnlstal. A tempenatura de 130K, utlllzada na orlen-
tação, garante que é uma translçao Fenno-Para.
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2.6 DADOS EXPERIMENTAIS

Serão ¡nostrados, nesta seção, os dados de lvsDl obtt-
dos experlmentalmente neste trabalho. Em todas as corrldas expenl-
mentals foi flxada a tempenatura T, e efetuou-se una varnedura de Dl

com o tenpo. Isto é llustrado pelos contes lndlcados esquenatlca-
mente na figuna 2.7. Nestes cortes säo feltas medidas de susceptl-
bllidade magnétlca. UtlIlzou-se un campo de modulação com amplltude
de 10 Oe, e frequência de 155H2. As velocldades de varredura do

campo diferlram confonme a onlentação do campo utllizada. Para

H//45" de b no plano ab, fol utlllzada a velocldade de -7Gauss./s, e

paratt//zOo de b, fol utlllzada a velocldade de ^O.7Gauss/s. A ve-
locidade de vamedura dH/dt não altera o valor dos campos cníticos
assoclados à translção de fase, que se manlfestam na curva ZvslH por

singulariedades em Z. A taxa de aquislção de dados por computador

foi de 1 a 3 pontos pon segundo. Na negião de campo onde ocorrem as

slngularledades utillzou-se uma taxa de aqulsiçäo naior, aflm de

obter uma melhor definição nas curvas.

Dependendo da reglão de temperatura em que são fel-
tos os cortes lndlcados na flgura 2.7. As curvas de lvsll apresentam

caractenisticas dlferentes que estão associadas às diferentes fases
envolvidas e às translções entre elas. As figuras seguintes mostram

as'curvas expenimentais lvsFl que foram obtidas para cada uma destas

regiões, e para as duas orientações de campo utllizadas. Pode-se

notar gue as caracterlsticas das curvas para as duas orlentações de

campo são semelhantes.
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Flg 2,7
dados.

Cortes no dlagrana dc fase do tlpo utl I lzado nà colcta de

A flguna 2.8 mostra curvas de 1vsDl que cornespondem

a contes efetuados a temperaturas superlores a 120K. Na ftgura 2.8a
os contes conrespondem à orientação U//+5" de b. Na figura 2.8b a
orlentação e u//zoo d. b. obsenva-se nestas curvas as fases ferro-
magnétlca e paramagnétlca. Nota-se que o campo magnético de

translção de fase aumenta com a dlninuiçäo da temperatura. pode-se

observar da mesna forma, que a slngulariedade relacionada à
transição se torna rnals acentuada ao dl¡ninulr a temperatuna. Esta
singulariedade tem a caractenístlca tfpica de uma transição do tlpo
À,'i.é, uma transição de segunda ordem.
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Curvae de IvsH referentcs às translções Fcrro-Para.
de b. b) H//zo. de b.

A figuna 2.9 mostna curvas referentes a cortes com

temperatunas menores e pnóximas a 120K. A figura 2.9a se refere a

orientação U//+5" de b, e a flguna 2.9b a U//ZO" de b. Observa-se

nestas cunvas a presença de uma segunda fase ordenada, numa região
de campo llmitada por duas anonallas nas curvâs lvsFl. Por analogia
co4 os resultados obtldos pana U//a"", esta fase tem as

caracteristicas de uma fase do tipo Fan. Deve-se sallentar que as

denomlnações utillzadas para as fases obsenvadas baseiam-se, devido

à semelhança exlstente, nas conhecidas para t1//b. Portanto esta
fase ordenada será denominada de "Fan". Observa-se que o intervalo

T=L24KMnP
H//2o de b
f=155H2
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de campo em que ocorne a fase "Fan" aumenta com a dlmlnulção da

tempenatuna. Esta flgura sugere a exlstêncla de um ponto de

confluêncla entre as três fases Ferno, "Fan" e Para. A translçã.o
entre as fases Ferro e "Fan" é marcado por um plco em X

caracteristlco de t.¡m salto na nragnetlzaçâo, e pontanto uma

translçã,o de prlmelra ordem. A slngularledade na tnanslção

"Fan"-Para é semelhante à observada na translção Ferro-Para oconnl-

da em tenperatunas aclma de 120K, e é tlplcamente una translção do

tlpo À, translção de segunda ordem.
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Flg 2.9 CurvaE lvsH referentes às transtções Ferro-"Fant' e t'Fan"-

Para. As curvas possueo temperaturas próxluras ào ponto de

confluêncla entne asfases Ferro, "Fàn" e Para. al H//45' de b.
bl H//zo' de b.

e - T=116K
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Na flguna 2.10 såo mostrados dados abrangendo uma

falxa mals ampla de temperatura do que na flgura 2.9. Nota-se
também que o plco connespondente à translçåo de prlmelra orden Fen-

ro-"Fan" pratlcamente desaparece nas curvas de susceptlbtltdade,
para tenperaturas mals balxas. Este efelto, relaclonado com a hls-
terese envolvlda nesta translção de prlmelra orde¡n, fol discutido
recentemente por Becerra et alttu' ,r" conflguração onde tl//b.
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H( koe)
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H kOe )
às translções Fcrro-"Fàn" cFlg 2.10

trFanrr-Parà.
Curvas
al H//45'

dc lvsH
de b. b)

refcrcntes
H//zO'de b.

Na figura 2.ll podem sen vistos os dados tomados

para temperatunas lnfeniores a Tr, ( temperatuna de translçäo Ferro-
Screw a campo nulo ). Estas curvas contém outra fase ordenada. Por

comparação a resultados com o campo paralelo ao elxo bfttl, esta

T=109K

=95K

T=87ß

T=5

T=95K

T=69K

HnP
II//20 de b
f=155H2

T=79K
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fase apresenta caractenfstlca semelhantes à fase screw. Fot vlsto
no capf tulo 1 que para H//a ( dlreçã.o em gue nã.o exlstem dados de

dlfraçã.o de nêutnons dlsponivels ) as fases foram tentatlvamente
ldentlflcadas como "Cone" e "Fan". Para campos contldos no plano ab

una sltuação lntermedlárla deve oconner, com os momentos adqulrlndo
uma componente na dlreçã.o fona do plano bc para Dl * O na fase
Screw. Esta fase, nas orlentações deste tnabalho, será denomlnada

de "Screrd" pon suas canactenlstlcas serem nals próximas às encon-

tnadas em H//b ( Screw ) que às encontradas em U//" ( "Cone" ).
Nesta flguna tambén é possfvel observar o compontanento de X na

tnanslção, a campo constante, "Screw"-Ferno.
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Flg 2.11 Curvas de lvsH rcfenentes às translçõcs
Ferro-ilFanrr e "Fànr'-Para a) H//45. de b. b) H//ZO. de b.

rrScrcH rr-Ferro 
,

' Por fim, na figura 2.72 observa-se a rlltina região
de temperaturas, onde a fase ferromagnética não está presente. As

translções apresentadas nesta flguna são "Screw"-"Fan" e

"Fant'-Para.

40030

d

4ã.OK
44.9K
44.2K
43.õK

Ê-
D-
c-
d-

ilnP
fi//a6 de b
f=1õ5Hz

T=L4.7K

MnP
H//zo de b
l= l55Hz

56



T=41KT=39I(

ì{nP
rl//46 de b
l=163llz

0.J0

o.25

0.20

(0.15

0.10

0.05

0.00
0

0,05

0.04

0.05

X o.oz

0.01

0.o0

-0.01

H (tcoe
î19 2.12 Crrvae
ttFantt-Pàra. a) 45'

dc ZveH refonontca
de b. b) H//zo. de b.

l0
H (tcoe

àg trans I çõcs ttScncrt'- ttFàntt c

5

T={-2K

T=43K

T=24X

MnP
H//2o de b
f=15582

57



8S



r.rE iiÌ\
'i)

:.Ir]ii,jr.ì(.) ilr-',
[i],1 11)l; r-1., ¡

iì

2.4 SrSTEì,íA DE AQUISIçÃO DE DADOS

Nesta expenlêncla fol necessárla uma medlda contfnua
e slmultânea dos várlos slnals envolvldos. A medida do canpo é fei-
ta por uma leltura de tensão do shunt Junto à fonte de cornente.
Esta medida é felta atnavés de um DVM ( t93A t rrr" DMM da
Kelthley ). os valores de susceptlbllldade em fase e em quadnatura
sã.o fornecidos pelos slnals IE de safda do Lock-ln ( sRS3o LocK-IN
AMPLIFIER da Stanford Research system ). o valor do cGR é tonado do

ddp de seus ten¡nlnais lido através de um DVM ( 193A sysrEM DMM ). o
valor do 48400 e AB10 sã.o lldos pelo balanceanento de uma ponte de

reslstências AC ( LR-110 da Linear Research ). E o valon da pnessão

ê medldo pon u¡n baratron ( MKs BAMTRON 1z0M da MKS Instruments
INC ).

Tanto os DVMs quanto o Lock-ln possuem uma salda
digital no padráo IEEE-488[341, e lsto permltlu uma aqurstção por
computador. o computador utilizado é da linha pc-xr ( KTzooz da

Microtec ). Para a aquislção, desenvolveu-se, no labonatório un
programa em linguagem c ( l'{sc 3.0 da Mlcnosoft ). Este prograna
penmlte a leitura sinultânea de vários lnstrumentos de medidas. A

Ieltura é feita em lntervalos regulanes de tempo, os lntervalos de

tenpo podem ser definldos pelo usuárlo. A figura 2. s mostra um es-
quema de ligação dos equipamentos para o sistema de aquisiçäo.
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Flg 2.5
computador

Llgação entrc oa lnstnunrentos dc nodldas, a estação c o

Nesta experlêncla, durante uma sessão de tomada de

dados, foi feita uma varredura do campo no tempo, mantendo-se a
temperatura constante. o slstema de aqulsiçã.o permltlu um mapeamen-

to dos sinais durante a varlação do campo. os valores do AB4oo ou

AB10 e da pressão não precisaram de uma leltura contfnua, pols a

temperatura em uma sessão é constante. o valor do cGR fol lido pela
aquisição para posteriornente permltir uma verificação da establli-
dade da temperatura durante a sessão. A vantagem de usan o cGR para
veriflcar a establlidade é de que o cGR não possui magnetoreslstên-
cia apneclável. os dados lidos no computador são anmazenados em

anquivos para futunas anállses.

' Panalelamente a esta aqulslção, durante as sessões,
foran negistradas cunvas de X' e X" em registnadores do ttpo Xy
( 7o44A x-Y RECORDER da Hewlett Packard ). A base X destes regis-
tros é o sinal do shunt de campo, e a base y são os slnals das
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3. rNÁrrss

Neste capftulo seråo feltas as a¡¡állses dos dados

obtldos. Serão apnesentados os dlagramas de fase para as duas

onlentações de campo. E també¡n as anállses do comportamento

analltlco das fnontelras de fase pnóxlma à regläo do ponto

multlcrltlco. Estas anállses vlsam obter o expoente de crossover.

3.1 CAMPOS CRÍTICOS

O prlmelro passo para a anáIlse dos dados é a esco-

Iha dos campos criticos de tnansição entre as fases. Esta escolha é

feita de forma diferente conforme a tnansiçäo.

Nas translções de segunda ordem ( "Fan"-Pana e Fer-
ro-Para ), ocorre uma slngularledade do ttpo À. Pode-se escolhen o

pico correspondente ao valor ¡náxlmo de X para o valor de canpo

critico de translção. Entnetanto, devldo ao amedondamento dos pl-
cos assoclados às translções, o campo critlco pode ser escolhido
cono o campo no qual ocorre o encontro de duas retas tangentes

traçadas de um lado e de outro do pico. Este procedimento foi ado-

tado anterio"r.nt"l18], onde um forte arredondamento estava pnesen-

te nestas tnanslções.
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A dlfenença encontnada entre as duas fonmas de esco-
Iha é da ondem de O.1% do valor do campo. Pode-se comparan esta
dlfenença com duas fontes de lncertezas expenlmentals envolvldas. A

pnlmelra está assoclada à establlldade da temperatura. A tempenatu-
ra durante uma conrlda pode varlar no máxlmo de um lntenvalo de

0.lK, embora geralmente a estabtlldade seJa supenlor a esse valor.
Pode-se estlmar o erro envolvldo na determlnaçåo do campo crftlco
neste caso conslderando os dados dlsponivels para as fronteinas de

fase, determlnados neste mesmo tnabalho. Uma varlaçäo da ordem de

O.lK lnpllca em uma varlação de campo de aproxlnadamente O.3% no

valor do canpo critlco. Este comportamento é o rnesmo nas duas

orlentações de campo que estã.o sendo estudadas. A segunda causa de

lncerteza tem orlgem na onlentaçã,o da amostra. Ao sen colocada no

dewar, é efetuado um alinhamento visando eliminar a conponente c do

campo apllcado. Conforme fol descnlto no capftulo 2.L, o sistema
permlte que a boblna seJa movlmentada de até 4o com relação à ver-
ttcal. É possfvel que neste processo, uma vez ellmlnada a componen-

te c, a dlreção do campo no plano ab forne um ângulo de até 4" con

relação à dlneção orlglnal. Esta lncerteza fol verlflcada experl-
mentalnente. Fonam feltos dols experlmentos com o obJetlvo de efe-
tuar uma determlnação do dlagrama de fases com o campo a um ångulo

de 45o do elxo b, no plano ab. Desta forma, o processo de

orlentação da amostra, desde o Raio X até a orlentaçåo flnal pela
forna do plco na curva de susceptibtlldade foi independente. A uma

mesma temperatuna, T=40K, as fnontelras de fase diferlnam de

1.3kOe. Para uma corrida foi obtido H=38.256kOe para o campo de

translção "Fan"-Para, e para outna H=39.547kOe. Esta diferença é de

3.3% no canpo. Este úItlmo faton é a prlnclpal fonte de incerteza
na determinação das fnontelnas. Perante os obJetivos deste tnabalho
( venlflcar a possfvel exlstêncla de uma ltnha de pontos crfticos
de Llfshitz no plano ab ) essa incerteza na orientação final da

amostna não é multo relevante uma vez que o lnportante é ellmlnan a

componente c do campo apllcado.

60



Neste tnabalho optou-se pelo método que utlllza o

encontno das tangentes para deflnlr o campo crltlco experlmental.
Este método de certo nodo contorna o problena do amedondamento do

plco. Para tanto, fol desenvolvldo um programa gue interpola as

retas tangentes e extnal os canìpos crltlcos. A flgura 3.1 llustra a

obtenção do campo cnitlco por este método. A curva em gue fol apll-
cado a lnterpolação de tangentes se refere à translção Ferro-Para.
Pode-se observar nesta flguna que exlste uma dlferença da ordem de

O.l% entre o valor de canpo cnftlco, obtldo pela lnterseção das

tangentes, € o valor de campo do plco da curva.
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Flgura 3.1 C¡rva cxperlæntal pana T=127K. A orlentação de
po é dc {5' . As rctas lnterpoladas são: nl I=O.19499H-3,8125 e

X=-4.24t8H+96.467. Resultando pàrà càmpo crltlco Hc=22.6O2kOe.
unldades dc canpo são cD (kOe) e às de eusceptlbl I ldade
arbltrårlas. l{a flgura estão lndlcadas às poslções do valor de

Po de plco (Hp=??.???kOe) e do valor de campo dc encont-no
tangentes
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A translçäo entre as fases Fernonagnétlca e "Fan" é
uma translção de pnlmelra ordem. Nesta translçåo oconne uma descon-

tlnuldade na magnetlzaçâo, e lsto nesulta em un plco na curva de

susceptlbllldade. Para temperaturas menores, a lntensldade deste
plco depende fortemente da taxa de varlação do campo lH com o tempo

e da freqüêncla do campo de modulaçåo. Este comportamento é dlscu-
tldo pon Becerna et alt36¡, onde é mostnado que a lntensldade do

plco está assoclada à hlsterese nesta translção. Pana a transição
Ferro-"Fan" pode sen obsenvado tanbém um plco na parte lmaglnária
da susceptlbttldade. Este plco está assoclado à absorçåo de enengla

10 20. 25.
CAMPO (t<oe

Flg .3.2 Curvas de X' è X" pà¡à T=59K. Obeorva-se cn X" um plco Dà

trarislção Ferro-t'Fan" e uma pequena anornl la na translção ttFàntt-

Para. O plco é devldo a absorção provocada pela rnvlnentaçã das
paredes de domfnlos das fases t'Fàn" c Ferro quc coexlstc¡¡ num¿¡ fàl-
xa de campos apllcados,

k

=x

l{nP
f= 165H2
T=59K
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devldo à novlmentação das paredes de domlnlos na translçã.o de pnl-
melra orden. Na flgura 3.2 pode-se obsenvar a tnanslção de prlmelna

ordem, tanto na cunva de U ', como na curva de 1". O plco em 1', da

translção de pnlmelra ondem, não é obsenvado nesta curva obtlda a

uma freqüêncla de 155H2. A freqfiênclas mals balxas un plco acentua-
do é obse"u"do[u"]. A ftgura 3.2 se extende até a translção de se-
gunda orden, "Fan"-Para, para que seJa compa¡ado o comportamento da

curva de U" nas duas tnanslções. Na translção de segunda ordem ob-

serva-se apenas uma pequena anomalla na curva de 2". A escolha do

valon de campo crltlco pana a translção FeRro-"Fan" é felta toman-

do-se o valon de campo em que ocorre o plco da curva de susceptlbl-
I idade.

Para as tnanslções restantes, ambas de prlmelra or-
dem ( "Screw"-Ferro e "Screry'"-"Fan" ), fot tomado como valor de

campo crltlco de tnansição o valor lntermediárlo do intervalo da

translção. Nestas transições, para as freqüências utilizadas, e

para as tæ<as de varlação de canpo utillzadas, não são observados

plcos nas curvas de X'. As translções se apresentam em forrna de

degrau. A largura, em campo, da translção está llgado dlretamente
ao fator de desmagnetlzaçáo da amostra. A correção pelo fator de

desmagnetlzaçáo nestas translções fol bem dlscutlda por

MigIlanof3T¡. All verlflcou-se que o campo cnftlco pana a translção
pode ser tonado como o campo intenmediário do intenvalo da

translção. Para dellmitar este intervalo fonam utillzados os valo-
nes de interseção de retas tangentes à curva, o mesmo processo utl-
llzado por A. C. Migliano.

A flgura 3.3 most¡'a este processo em uma curva com

translção "Screw"-Ferro. Nesta figuna estão presentes as retas tan-
gentes apllcadas às curvas. Os campos llmltes de tnansição deflnldo
pelas lntenseções de tangentes. E o valor de canpo crftlco obtldo
pelo processo.

63



0.60

0.00
1 2 3

cAMPo (tcoe

Ftgnra 3.3 Curvà de X para T=4{X c H//45. de b no plano ab.
Curva refencnte à translção "ScrêH"-Ferro. Estão lndtcadoê nà ftgu-
rã os I lnltes lnferlor Hl e superlon tlz da transtção ¡ ben com o

campo crlttco Hc=Z.744kOe.

Note que neste pnocesso somente são feltas
nefenências a valores de campos apllcados. Não foram efetuadas as

corneções de desmagnetização nos campos critlcos para se obten os

campos internos. Foi mostradof3s'37¡ que a introdução desta

correção näo altera de modo slgnificatlvo os resultados do expoente

critlco a ser obtido. Devldo a ausêncla de dados de magnetlzaçâo

nestas configurações ( 45o e 20" ) em toda a faixa de temperatura
em que serão feltos os aJustes, optou-se por não efetuan a
correção.
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3.2 DIAGRAMA DE FASE

Obtldos os caJnpos crftlcos, torna-se possfvel levan-
tar o dlagrama de fase HxT para as duas onlentações de campo. Na

flgura 3.4 está o dlagrama de fase obtldo para o campo com

orlentação a 45o do elxo b no plano ab. Neste dlagnama são evlden-
tes os segulntes pontos:
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'Em prlmelro, destaca-se a grande semelhança exlstente
entre ,este dlagnama e o dlagrama obtldo pana o campo paralelo ao

elxo þ ( Flgura 1.6 ). A dlferença báslca restde no valor dos cann-

pos cnltlcos que marcam as tnanslções cntre as dlfenentes fases.

- Pode'se observar neste dlagrama a presença de un ponto

trlplo de encontno entre as fases Ferno-"Fan"-"Screh¡". A flgura 3. S

mostra uma ampllação da neglão deste ponto tnlplo. Ê, vlsfvel na

flguna 3.5 que o ângulo fonmado pelo encontno entne as llnhas das

frontelras de fase neste ponto trtplo é sempre menon que 180o. Isto
é una caracterfstlca do encontno entre llnhas de tnanslção de

prlmelra ondem em um ponto trlplo ondlnárlo ( Ven Apêndtce A ).
Também fol observado para o campo paralelo ao elxo Þ um ponto trt-
pIo ordinár1o nesta mesma reglã.o de temperaturas ( Ver flguna
1.6 );
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- O compontamento observado nas neglões de tempenaturas

entre 3OK e 7OK, para campos balxos, é nltldamente dlstlnto do ob-

senvado nesta mesma reglåo de tempenaturas para o canpo ûl paralelo
ao elxo a. AIl, confonme pode ser vlsto na flgura 1.9, as duas fa-
ses moduladas e a fase ferromagnétlca se encontram num ponto que

fot ldentificado como um posslvel ponto cnlttco terminal[18'2s1.

Neste ponto as llnhas de frontelras Ferno-"Cone" e Fenno-"Fan",

ambas de prlnelna ondem, se encontram formando um ângulo de 180".

Isto requer que a frontelna entne as fases "Cone¡¡-rrFar?¡r seJa de

segunda ondem ( Ver Apêndlce A );

- Por flm obsenva-se no dlagrama da flgura 3.3, em tonno

de I?OK, a presença de um ponto multlcrftlco. O ponto de

confluêncla entre as fases Fenro-Para-"Fan". Neste caso, o compor-

tamento é semelhante ao obsenvado nos dlagramas com o campo parale-
lo aos elxos b ( flgura 1.6 ) e a ( flgura 1.9 ). Isto é, as três
fnontelras de fase se apnoxl¡nam do ponto multlcrítlco tangenclando-

sê, e o ponto de confluêncla corresponde a um ponto de lnflexão das

fnontelras de fase de segunda ordem entre as fases ordenadas e a

fase paranagnétlca.

A figuna 3.6 mostra o diagnama de fase para o canpo

panalelo a 20" do elxo b no plano ab. Neste dlagrama vê-se um ponto

trlplo no encontro entre as fases Ferro, "Fan" e "Co¡1e". Este dla-
grama não possul pontos expenlmentals suflclentes pana uma melhor

deflnlçáo das frontelras nesta reglão. Mas, conslderando que para o

canpo U//+5" de b as frontelras não apresentam mudanças quatltati-
vas com nelação a U//a, pode-se concluin gue para U//Zo" o ponto de

encontro destas fases tem a mesma natureza que os pontos correspon-
dentes para H//a e U//+s" de b. Isto é, tnata-se de um ponto trlplo
ondinárlo.

67



50.oo

,+o.00

c)o
$,ro.oo

o
È
À 20.oo

c)

10.00

0.00
0, 80. 00 160.00 200,00

TEMPERATURA (K)

Fl9 3.6 Dlàgrànâ dc fasc do ll¡rP gara W/ZO' dc b

Para a reglão de temperaturas em tonno de L?OK, o

debécompontamento

semelhante aos

observado nas frontelras de fase para t|//zo"
comportamentos das fnontelras de fase nos dlagramas

con tl//b, ùl//a e ùl//45" de b. A frontelra de fase Ferro-"Fan" apa-

renta tangenclar as fronteiras de fase "Fan"-Para e Ferro-Para.

Para uma melhon comparação da neglão em torno de

I?OK, foi felto na figura 3.7 uma ampllação desta reglão. Nesta

flgura foran agrupados os dados para o campo paralelo ao elxo
. t 181 1271b'--', para o ca¡npo paralelo ao elxo a'-" e para as orlentações
aqui estudadas. Pode-se observar nesta flgura que os quatro diagra-
mas possuem fortes semelhanças nesta regläo. Todos possuem o ponto

multlcrftlco próxlmo à tempenatura de 121K. O campo em que ocorre o

ponto multlcrltlco aunenta à medlda que o angulo que o campo Dl for-
ma com a direçáo do elxo b cnesce. Isto é devldo a a ser o elxo de

malor anisotnopla, e b o eixo de menor anlsotropla no plano ab.
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3.3 EXPOENTE DE CROSSOVER

De acordo com o que fol vlsto, pelas canacterfstlcas
apnesentadas nos dlagramas de fase, tanto para U//+5" quanto para

tl//z}", pode-se supor que o ponto de confluêncla entre as fases
Fenno-"Fan"-Para, e¡n ambos dlagramas, é um ponto multlcnlttco de

Llfshltz. Sendo assln, o comportamento analftlco das frontelras de

fase na reglão próxlma ao ponto de confluêncla deve obedecer uma

equação do tlpo:

t/0t
H^-H'=E'(TL-T) ( 1. 21)

Serão feltas anállses que vlsam ajustar os

parâmetros da equaçã.o 1.2I de forma que esta equação se apllque aos

pontos experlnentals. Como fol menclonado no capitulo 7.4, esta
equaçåo é váIlda em uma reglão próxlma ao ponto de confluência.
Mas, se for considerada uma região de temperaturas multo próxima a
T_, o número de pontos experlmentals pode não ser o suflclente panaL'
um bom aJuste de curvas. Porém, aumentar o nrlmero de pontos signl-
fica lncluln tempenaturas dlstantes do ponto de confluêncla no a-

Juste. Isto pode desviar os parâmetnos aJustados para valores ln-
conretos. Para superar esta diflculdade optou-se pon îazer aJustes
en lntervalos dlferentes de tenperatura. Na tabela 3.1 estão os

lntervalos de tempenatuna e o número de pontos que pertencem a cada

lntervalo. O valon de temperatuna na tabela lndlca o llmlte lnfe-
rlor do lntervalo de temperatura. O llmlte superlor do lntervalo
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corresponde sempne à tenpenatura do ponto experlmental mals próx1no

de TL. Nesta tabela os lntervalos estão numerados para u¡n melhon

acompanhamento dos resultados.

Tab 3.1 Tabela lndlcando os lntcrvalos dc
c a quantldade de pontos dcntro dc cada lntcrvalo.

tenperatura utl I lzados

O aJuste fol feito utlllzando o método dos m1nl¡nos

quadnados. Para o aJuste flxou-se o valor de TL, detxando como

parâmetros llvres 0 e ß, Para a escolha do valor de T, foi felta
uma consulta a trabalhos anteniores. Os valones encontrados para T'.

estão disposto na tabela 3.2 abaixo, bem como as dineções de campo

em,que fol felto o trabalho e o expoente de crossoyer encontrado.
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0.61 r
0.625r
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0.66 r
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b

b
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t20.7
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+

t
t
+

t

0. I
o.2

o.2
1.3

0.4

REF0DIREçT (K)
L

Tab 3.2 Yalorcs publlcàdos para T,. c @

Com lsso fonam feltos aJustes com TL assumlndo valo-
nes entre 12OK e 121K a lntervalos de 0.lK. Anallsando os resulta-
dos encontrados, verlflcamos que estes valones de T'- não attngian
os mlnlnos na dispensão dos aJustes. Portanto, este intervalo fol
mudado para 119.5K a 120.5K. Os resultados são apresentados na ft-
gura 3.8 em forma de tnês gnáflcos. A flguna 3.8a mostna a

dispersã.o encontnada nos aJustes. Pode-se notar que os lntervalos 1

e 2 ( Ver Tabela 3.1 ) de tenpenaturas apresentam valores elevados
de dlspersão. Os desvlos ocorrem baslcamente devldo à presença de

pontos abalxo de 90K, que se desviam de modo slste¡nátlco do aJus-
te. As flgunas 3.8b e 3.8c apresentam nespectlvamente os valores
encontrados para 0 e ß. Observa-se nestes gnáflcos que os lnterva-
los 7, I e em menor gnau o lntervalo 6 apresentam valones discre-
pantes quando companados aos de outros lntervalos. Isto se deve ao

reduzido númeno de pontos experlmentais envolvldos nestes aJustes.
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Fig 3.8 Graflcos dos resultados obtldos por ajustc pclo nétodo
dos nlnlms quadrados. à) DtspcnEão do aJuste. b) p. c) B.

Desta forma, nesta anállse optou-se por restrlnglr
os lntervalos de tenperatura utlllzados nestes aJustes a um llmite
lnfenlor variando de 90K a 104K ( 1.é, os pontos lncluidos nos a-

Justes são aqueles no lntervalo entre o llmlte lnfenlon e T, ). No

quadro abalxo estão lndicados os dlferentes lntervalos ( que dlfe-
rem por I ponto expenlnental ) e o número total de pontos envolvl-
dos nos aJustes.
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Tab 3.3 Novos tntcrvaloe pàrà o àJuate dc curvà. T é o valor ln-
fcrlon do lntcrvalo, c ll o nrincro dc pontoe no lntcrvalo.

Os aJustes a seren feltos com estes novos lntenvalos
procedem do mesmo modo descnlto anterlonmente, flxando Ta e aJus-

tando f, e A. Os valores de T,, para estes aJustes varlou de O.lK
entre 119K e 120.6K. A flgura 3.9 mostra os nesultados destes aJus-

tes. Na flgura 3.9a é nostrado o gráflco para os valones de dlsper-
sã.o dos aJustes. A flgura 3.9b mostra os nesultados para /, nestes

aJustes o erro encontrado para d fol de ^O.005. A flgura 3.9c apre-
senta os resultados para ß, o erro encontrado para ß fol de

^o.0003.

A partir do gnáflco da flguna 3.9a, pode-se obter os

valores de T_ que mlnlmlzam a dlspersão de cada lntervalo. Con oL.
gráflco da flgura 3.9b, pode-se obten os valores de f obtldos para

o aJuste com os nespectlvos valores de T, que mlnlmizam a

dlspersäo. Estes valores estão colocados na tabela 3.4.
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Tab 3.4 Dados obtldos pàra o aJuste
de dlspcrsão pàrà càdà lntervalo. T é
ào mfntÍþ, 0 o valor do àJu6tc pàrà o

dlepcrsão cncontrada.

quc rcÊultàràm om um ¡nfnlmo
à temperàturà quc corrcspondc

expoentc de t'croÊÊover t' è C à
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para a
aJuste.

Com estes dados é posslvel obter uma médla ponderada

tenpenatura, o peso desta médla é a próprla dlspensã,o do

A temperatura desta fonma é:

T=119.9t0.4
L

Dentro deste lntervalo de temperaturas
todos os valores encontnados para 0 ( t.e todos os

entre as duas llnhas pontllhadas lndlcadas na flgura
rar uma nédla ponderada na dlspersão ( extraldos das

gura 3.9a ). Pana p obteve-se o segulnte valor:

(3. 1)

pode-se tomar

valores do 0
3.9b ), e tl-
curvas da fl-

0= 0.61 t 0.02 ß.2)

O mesmo pnocesso se apllca a E resultando e¡n:

8= 0.038 t 0.005 (3.3)

Estes resultados podem ser companados con os resul-
tados encontnados no trabalho recente de valdlr Bindilattrt23l,
onde ele utlllza a mesma amostra de IlnP. os nesultados que ele en-
controu de seu aJuste foram:

ô= 0.61 t 0.02 (3.4a)

T = I2O.5 ! 0.1 K.
L

(3.4b)

perimentals

trados.

Na flgura 3.10 está um gráfico en que os pontos ex-
estão Juntos cotn a cunva obtlda com os valores encon-
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b tat são oÊ pontos
aJustada cornCUTYà

20.00
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cxpc-

C=o.61,

Esta mesma anáIlse pode ser aplicada aos dados con-
respondentes às frontelras de fase do diagnama para t1//2O" de b no

plano ab. Neste caso, são poucos os pontos experlnentals, e lsto
impede que seJam deflnldos os três panâmetnos slmplesmente estudan-
do os resultados dos aJustes. O que pode sen felto, fol obter os

valores de @ e 3 para um valor de Tr=119.9K, encontrado para H//45"
de .b. Além dlsto, para a deflnlção do lntervalo, fol tomado como

base os resultados dos ajustes para U//+5" de Þ, onde o lntervalo
para aJuste podla se estender até 90K ( Tabela 3.3 ). Com estas
consldenações, o aJuste fo1 felto sobre 4 pontos experimentals, e

os resultados säo os segulntes:
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0= 0.60 t 0.02 (3.5a)

3= 0.029 t 0.001 (3. sb)

A flgura 3.11 mostra un gráflco com a cunva deste
aJuste, bem como os pontos expenlmentals.

15.O0
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Flg 3.11
.Fàntr-Para

rlmentals,
3=O. O29.

Curvas da dlfcrcnça c!¡ càDpo cntrc àÊ frontclrae dc fase
ê Ferro-"FànIr pàrà W/2O' de b. tlrt são oa pontos cxpc-
e a I lnha contfnua é a curvà aJustada com 0=O. eO c

Para flnallzar podemos considerar gue o resultado
obtldo para o expoente de crossover é consistente com os obtldos
para tl//b e tt//a conforme pode ser observado na tabela 3.2. Estes

valores estão também de acordo com os cálculos efetuados para 0 em

*

*
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prlrielra ondem em el (

ordem en ar ( 0=0. Sgt

perl mental mente.

0=0.625 ). Os valones parevlstos em segunda

) eståo llgeinamente abalxos dos obtldos ex-
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3.4 CONCLUSÕES

Comparando os resultados obtldos pal.a H//Aso de Þ no

plano ab e para tl//z}" de b no plano ab, pode-se obsenvar os com-

portamentos entne os dlagnamas de fase próxlmos ao PL. Na flgura
3.7, é vlsfvel que as fronteiras de fase para os dlagnanas aqul

estudados têm compontanento semelhantes aos de outros dlagramas

onde a existêncla de um PL é comprovada. Os resultados para o ex-
poente de crossover Q ( expoente gue descreve o comportamento entre
as duas frontelras de fase pnóxlmas e abalxo de PL ) são próxlmos,

e em alguns casos concondantes, com os valones encontrados nas o-
rlentações em que exlste comprovadament,e um PL. Particularmente, o

valor de p para a orlentação de tl//45" de b /=g.61t0.O2 é exatamen-

te o encontrado por Valdtr Bindllattlt3sl para a ontentaçäo de

t|//b, nestes dols trabalhos utlllzou-se a mesma amostna de MHP. Com

base nestes resultados, conclul-se então que exlste uma sóllda evi-
dêncla experlmental para a exlstêncla de uma Iinha de pontos

crítlcos de Lifshltz unlndo os pontos obsenvados para U//a e t|//b.

A geometrla das frontelras de fase pnóxlmas ao ponto

de encontno entre as fases Ferro, "Fan" e "Screh¡" ( ou "Cone" )

indicam que, para um campo aplicado formando um ângulo de até 45o

com o elxo b no plano ab, este ponto tên as caractenfsticas de un

ponto trlplo ordlnárlo. Conclul-se portanto que a evolução deste

tipo de ponto triplo para o tipo de ponto crltlco observado para

U//, nas confluênclas das fases o¡.denadas deve oconrer em

orlentações supenlores a 45o.
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A. 1 FRoNTEIMS DE FASEs pRÓxIunS A [,M PoNTo TRIPLo

Toma-se um slstema magnétlco de uma compontente com

duas fases coexlstentes. A energla llvre de Glbbs do slstema será:

C(H, T) = ( l-a)ct(H, T) + ú.(H,T) (4. 1)

onde G- e G^ são as energias llvres de Glbbs pana cada fase, e ¿E at2
fração do conponente que está na fase 2. Para æ poder assumir
valores entre 0 e 1, nantendo G(H,T) mlnlna, é necessárlo que:

Cl(H, T) = Gr(H, T) (A.2)

o conJunto de pontos H,T que satlsfazem a equação aclna descrevem a

frontelra entre as fases 7 e 2. A regna de fases de Gibbs que for-
nece uma relação entre as várias quantldades termodlnâmlcas é dada

por:

C+2 = F+P

82
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neste caso, C é o nrlmeno de componentes lndependentes ( 1 para nos-

sos propósltos ), F o nrlmero de graus de llberdade e P o número de

fases. IÞ acondo corn 4.3, a llnha de fnontelras descrlta por A.2

te¡n 1 gnau de llberdade. Desta forma, uma curva no espaço bldlmen-

slonal HxT deve descrever esta frontelra de fase.

Exlstlndo uma tercelra fase, apllca-se o mesmo ra-
clocfnlo a cada par de fases. E, as três fases coexlstlrão somente

se:

G1(H,T) = Gr(H,T) = Ca(H,T) (A.4)

Isto oconre em um rlnlco ponto ( Pon 4.3 o gnau de llberdade é O ).

O ponto de encontro entre as três frontelras de fase asslm fonmado

é chamado de ponto trlplo.

Na frontelra de fases, além de A.2 deve-se ter

Gr(H+dH,T+dT) = G"(H+dH, T+dT) (A. s)

ou

d( c -G.) = O (A.6)
1

a pantir da relação dG=SdT-lldH, 4.6 pode sen escrlta co¡no:

-(Sz-Sl)dT - (l'Iz-llt)dH = 0 (A.7)

caso haja na translção uma descontlnuidade na entropla e na magne-

lizaçáo, ou de outra forma, caso a translção seJa de prlmelra or-
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dem, A.7 pode ser reescrlta na fonma da equaçåo de clauslus-
Clape¡rron:

(A.8)

Na vlzinhança de um ponto tnlpto onde tnês lrnhas de
frontelnas de fase de pnlmelra ordem se encontram, os coeflclentes
angulares dï/dr senã,o dlferentes. pontanto, uma ltnha formará com

outra adJacente um ângulo nenor que 1goo. Isto está exempllftcado
na flgura 4.1. o ponto trlplo asslm deflntdo é un ponto trlplo or-
dlnárlo ( TP ).

ffir,r= (sz-sr )/Qr;Hz)

TEMPERATURA

!

3

2

Flg 4.1
fronte I nas
(TP), e
que 18O'.

Dlagrama de fases HxT. o ponto tnrplo for¡nado por três
dc faEe de pntnelrà orden é un ponto trrplo ondtnárro

às frontclras sê cncontram fon¡¡¿ndo ângulos Êempre nenoreE
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as rases r e r':*.:"jJH;'ï:l;,'i"*"' *ïïî::::': :::".
l2

ilr=Hr. Resulta asslm no ponto trlplo 
Pr/*)r,"=(H/¿rJr,., o que

faz corn que as frontelnas entre as fases 1e+3 e 2e* se tangeclem

no ponto t,r1plo. Esta conflguraçåo está exempllflcada na flgura
4.2. O ponto tnlplo desta fonma deflnldo é um ponto crltlco terml-
nal ( CEP ).

2

3
L

TEMPERATI.JRÂ

Ftg 4.2
gunda ordcm
c ãe tangeclan
CEP'.

Dlàgrà¡îà dc fases
As fronte I ras

O ponto

HxT. A frontelra dc
dc fàscs 1-3 è 2-3
tnlplo fornado é un

fasc l-2 é de Be-
eão de prtnclra orde¡r
ponto crltlco termlnal
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l3l
t41

ts1

t61

t71

t81

ts1

t 101

t11l

I12l

t 131

l14l

t lsl
t 161
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