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ABSTRACT

Magnetic susceptibilities have been measured

between 1,5 ahd 50K along the principal magnetic axes.

Antiferromagnetic ordering r¡ras observed berow the Neer

temperatu.re Tn

Zero field magnetic susceptibilitÍes paralIeI
and perpendicular to the easy axis, yierding the exchange

parameter (J) and the crystal field parameter (D). These values
are compared with resurts obtained by other experimental
method.



RESUMO

Neste trabalho estudamos experimentalmente, as

propriedades magnéticas do composto RbrMnBrn2H2O em baixas tem

peraturas. Determinamos a susceptibilidade magnética a campo

zero em temperaturas de Ir5 K a 50 K . As medidas foram fei-

tas em uma amostra monocrÍstalina, orientada em várias dire-

ções em relação ao eixo de alinhamento magnético. Foi possí-

vel determinar as direções princj-pais magnéticas do cristal e

a temperatura de NéeI (TN) onde ocorre um ordenamento antífer

romagnético.

Ivtedidas da susceptibilidade magnética paralela e

perpendÍcular ao eixo de fácil magnetização permitiram a de-

terminação dos parâmetros de "exchange" (J) e do campo crÍsta

lino (D). Estes valores foram comparados com resul-tados obti

dos por outros métodos experÍmentais.
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I

INTRODUCÃOæ

O estudo experímental de propríedades magnéti-

cas da matéria em baixas temperaturas é de grand.e interesse,

uma vez que nos possibilÍta obter Ínformações sobre o compor-

tamento microscópico do fon magnético presente na matérÍa, a-

través de medidas relatÍvamente simpres. As medidas usuaÍs,

neste caso, são as de calor especÍfico, magnetização, resso-

nância magnética nuclear e de susceptÍbtlídade magnétlca.

O Laboratór1o de Estado Sólido do IFUSe, onde

desenvorvemos nosso trabalho, possui uma infra-estrutura que

viabiliza a montagem de experímentos vortados para determína-

ção de susceptibilÍdade magnética com relativa facilidade.
Com o objetivo de tomar contacto com as técni-

cas envolvidas em medidas magnéticas e lniciar trabalhos com

o Grupo de Magnetismo do TFUSP, Íniclamos um estudo no compos

to RbrMnRbn .2H2O.

Este materlal foi',r estudado em outros trabalhos

onde emPregaram-se técnlcas de medldas de Ressonâncla Nuclear

e de magnetização em campo pursado. Estes resurtados indica-
ram a exÍstência de uma temperatura de Néel em TU - 3r3 K .

As medidas de Ressonância Nuclear e de Magnetl

zação permitiram a construção dos diagramas magnéticos de fa-
se. Os díagramas obtidos com as duas técnÍcas diferentes con

duziram a resurtados diversos. com o objetÍvo de compatibili
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zar os resultados divergentes, propusemo-nos a estudar o Dia-

grama magnético de Fase por uma terceira técníca, ou seja, por

medidas de susceptj-bilidade magnética.

Nosso trabalho faz parte do plano de pesquisa

de um dos grupos de Magnetj-smo do LaboratórÍo de Estado SóIi-

do; nele apresentamos resultados de medidas de susceptibilida

de a campo zero, gü€ é uma parte de projeto global do Grupo.

Para interpretar os resultados usamos o modelo

da Teoria de Campo Molecular e deduzimos os parâmetros, g , J

(ou He)e D (ou Harr).

Apresentamos no capítulo I uma breve discussão

teórica sobre as principais propriedades dos antiferromagne-

tos, como o comportamento de sua susceptibilidade magnéticare

o diagrama de fase magnético. Estabelecemos, também, o Hamil

toniano de Spin para o tratamento dessa classe de materiais.

No capítulo rr fj-zemos . ¿"=.rìção de nosso a-

parat.o experimental. No capÍtulo fII apresentamos os resulta

dos e o processo empregado para obtenção dos mesmos.

A anáIise dos resultados, bem como a dedução

de alguns parâmetros que determinamos, foram enfocados no ca-

pítulo IV. Subsequentemente, traçamos algumas conclusões so-

bre o trabalho que desenvolvemos,
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t. APRESENTaCÃo

Um material antiferromagnético se caracteriza

por possuir um arranjo de spihs que favorece uma orientação an

tiparalela entre os spins vizinhos. Para explicar as proprie

dades das substâncias antiferromagnéticas, lança-se mão de um

modeÌo que considera o cristal contendo doj-s tipos distintos
de átomos que designamos A e B, distribuÍdos sobre duas subre

des interpenetradas, de modo que os átomos A interagem com os

ãtomos B, Ievando a uma orienÈação em que os spins se alinhem

antiparalelamente "

Em baixas temperaturas esta interação é predo-

minantei conseqüentemente, a magnetÍzação resultante será pe-

quena. Na medida em que a temperatura aumenta, a eficiência
dessa interação torna-se menos pronuncÍada e a susceptibilida
de magnétÍca aumenta. Chega-sêr no entanto, a uma determina-

da temperatura crÍtica, conhecida como temperatura de Néel

(TN), a partir da qual a energia térmica passa a ser maior que

a energia de interação magnética entre os spins. Em tais con

dições, o material torna-se paramagnético, apresentando seus
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spins aleatoriamente distribuídos, e sua susceptj-bilidade pas

sa a decrescer com o aumento da temperatura'

A dependência da susceptibilidade rnagnética com

a temperatura para um material anÈiferromagnético, abaixo da

temperatura crÍtica de NéeI, numa situação de campo magnético

externo pequeno, aplj-cado na dÍreção paralela ao eÍxo de fá-

cil magnetização do cristal, foÍ deduzida por Van Vteck(l) co

mo sendo

X,, =

(cr-f¡M=S9Ug
KT

(r)

(2)

onde n! {V) é a derivada da função de BrÍIlouin com respeito

aYre

v

onde M= é o módulo de MA ou Mg (as magneÈizações nas sub

redes A e B), e as constantes 0 e f representam as inte

rações entre os vizinhos mais próximos e os segundos vizinhos

respectirr.*errtá .

Quando o campo é aplicado numa díreção perpen-

dicular, a susceptibilidade obtida permanece praticarnente ænS

tante enquanto a temperatura estiver variando de zero até o

valor crítico Tw

Para temperatura acima de Tn o comportamento

é paramagnéticor € â susceptibilidade em função da temperatu-

ra é dada pela lei de Curj-e-v'Ieiss.

Ilustramos na figura I o comportamento da sus-

ceptibilidade quando a temperatura varia.
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FTGURA' I - Dependência da susceptibilid.ade magnética com a tenr
peratura de um antíferromagneto. x¡ representa a
susceptibilidade para o c¿rmpo apricado numa dire-
ção perpendícurar ao eixo de fácir magnetização do
cristal e X,, para a direção paralela.

2. O DTAGRAMA DE FASE

Para um antiferromagneto de baixa anisotropia
com campo magnético aplicado paraJ-elamente ao eixo de fácil
magnetizaçãor sê aumentarmos sucessÍvamente a temperatura e o

campo magnético a partÍr do valor zeto, iremos encontrar três
fases distintas até que se atinja a temperatura de Néer.

Até o campo magnético atingir um valor crÍtico
(HsF) , a ordenação do sistema se apresenta numa fase antj-fer
romagnética, com os spins dispostos antipararelamente entre si
e com direção pararera em reração ao eixo de fácil magnetiza-

TT



6

ção. Quando o campo magnético atinge o valor crÍtico HSF, o

sistema sofre uma reordenação e os spins tendem a se al-inhar

perpendi-cularmente ao eixo fácil, cuja disposição caracteriza

a fase "spín-flop". Enquanto o campo magnéti-co aplicado au-

menta, a componente da magnetização total na direção do eixo

fâcil- também aumenta, até que o campo chegue a um novo valor

crítico "n , a partir do qual a ordenação magnética é que-

brada e o sistema se apresenta em sua fase paramagnética.

A transição entre a região antiferronagnética e

a região "spin-flop" 'e, ng modelo de campo molecular, una tra!

sição de primeira ordern, de acordo com o critério de Elrrenfest;

e1a é acompanhada por uma mudança descontínua na magnetização

total (2) . Conforme a teoria de campo molecular, as transi-

ções antiferromagnética-paramagnética e " spin-f1op" -paramagné

tica são de segunda ordemr ou seja, o diferencj-al do momento

magnético é descontínuo.

Esta descrição sobre as transições de fase é

ilustrada na figura 2. As três fases coexistem no ponto bi-

crítico Tb-HU A temperatura de transição entre as fases

AF e PA r nâ ausência de campo magnético aplicado, é a tem-

peratura de Néel.

As transições que separam a fase antiferromag-

nética da fase "spin-fIop" dependem da relação entre o campo

de "exchange" e o campo de anisotropia, deixando, inclusive,

de existir quando a energia anisotrópica se iguala ã energj-a

de "exchange", e o sistema passa diretamente da fase AF pa-

ra fase PA, caracterizando-se por uma transição metamagnéti-

ca.
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FIGURA 2 - Diagrama de fase HxT Para um antiferromagneto de

baixaanisotropia,comocampoaplÍcadonadireção
coincidente com a do eixo de fácil magnetização'

3. HAMTLTONIA}TO DE SPINS

podemos descrever suscintamente as propri-eda-

des de um íon presente num sistema de spins, através de um Ha

miltoniano de spins. o HamiltonÍano de spins fornece um meio

de colocar, de um modo compacto, o resultado de muitas medidas

que podem ser restabelecidas por manípulações convenientes' Por

outro lado, ele representa um ponto inicial para uma discussão

teórica detalhada do Íon em seu ambiente'

O HamíltonÍano de Spins deve conter um termo

T

lf AF



que possa representar a interação dos spins com um campo mag-

nétj-co externo, sem considerar qualquer interação entre eles.
Este termo é chamado de Hamiltoniano de Zeeman; ele serã o res

ponsável pelo comportamento paramag,nético dos Íons, e é dado,
para um íon (i), por

I

(3)

apro

sub-

rela

H; 9xe +-+HS
I ,

onde: g é

->
S

->
H

l-

e

e

uB

o fator de desdobramento espectroscõpico;
o magneton de Born;

o spin do Íon em questão; e

representa o campo magnético externo.

No caso de existir um ordenamento magnético no
cristal, o Hamiltoniano deve conter um termo que contabirize
as interações entre os spÍns da rede cristalina. Este termo
foi primeiramente proposto por Heisemberg e, por issor reva seu

nome- Ele estabelece as interações magnéti_cas através de uma

constante J definida como a i-ntegral de troca. Desse mod.o,

temos

H
l_

EX (4)

onde os índices (i) e (j) se referem a diferentes sr:bredes. J. .
r_l

acopla as componentes dos operadores de spin 3i e Bj das
subredes. J é um parâmetro fenomenológico e, para descrer¡er

uma interação do tipo antiferromagnética, deve ser maior que
zero.

= * I r.. 3. 3.
"j r_l r- j ,

Podemos considerar ,J constante como uma

ximação. Em nosso modero admitÍmos a existência de duas

redes interpenetrantes com spins de cada uma opostos com
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ção aos spins da outra. Levamos em conta, também por aproxi-

mação, somente interações entre os primeiros vizinhos. Nessas

considerações devemos supor que as distâncias entre os spins

interagentes são constantes.

Somando todos os spÍns da subrede (i), o Hamil

toniano de Heisembergr otl Hamiltonj-ano de "Exchange", para o

cristal, será

flu" = å.l.*"rjrl l
->
s

+s..
l_

(s)

ferromagnética

ração deve ser

Heisemberg, rião

tro J

Em alguns casos poderá existir uma interação

entre os spins de uma mesma subrede; essa inte
expressa de maneira análoga ao HamÍltoniano de

obstante com um sinal negativo para o parâme-

Não podemos dej-xar de consÍderar o fato de que

as propriedades magnéticas de um dado Íon são profi:ndarente in-
fluenciadas pelos campos elétricos dos Íons vj-zinhos. Esses cam

pos geralmente levam a um fator de quebra de isotropia do sis
tema. Para levar em conta este comportamento, introduzÍmos um

outro parâmetro fenomenológico (D), que atrÍbui o termo de a-

nisotropia ao Hamiltoniano. Teremos, portanto, o Hamiltonia-

no de Anj-sotropia dado por

DI
iccH (s z

i
2 (6)

onde (z) é a direção de simetria uniaxÍa1 do íon. O termo de

anisotropiararém de representar a interação com o campo cris-
talino, poderá incruir tambëm interação dipolar e interação a

nísotrópica de "exchange". Este ü1tÍmo termo seria dado por

t



. r0.

H
1 I K..r_l s?

t_
s7l

(7)
EX.ANIS. 2 1j

A anfsotropla do fator rrgrr aparece usando-se a

constante yo = UggoHo , onde d se refere às componentes x,

Yt z'

ConsÍderando todos os termos estabelecidos na

discussão acima, podemos escrever o Hamlltonlano completo pa-

ra o cristal -.o*o(3)

tt - -e uB È ì t, 
*åf 

"ri 
3, Èi * o I ß?t2. å ¿ 

ru si sj. (8)
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O estudo do comportamento magnético de subs-

tâncias antiferromagnéticas em nÍvel experimental requer, güê

se que geralmente, medidas numa faixa de temperatura mrito bai_

xâr ou seja, abaixo de 20 K. É nesta faixa de tenrperatura que

a maioria dos compostos antiferromagnéticos apresenta transi-

ção de uma fase desordenada para um fase com ordem magnética.

Para conseguirmos temperaturas tão pequenas u-

samos em nosso laboratório uma estação criogênica que foi mon

Èada com essa finalidade. Através de lÍquido e gãs de He4 po

demos variar a temperatura num intervalo de L,2 K a 50 r; por

bombeamento no líquido para temperatura menor que 4,2 K, ou u-

sando um aquecedor para temperatura maior que 4,2 K.

Chegamos ã dÍscussão das propriedades magnéti-

cas através da anárise dos dados de susceptibilidade magnéti-

câ, que foram obÈidos usando uma ponte de índutância mútua.
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2" O CRIOSTATO

Nosso sistema de criogenia ê composto por três

"dewars" cilÍndricos, instalados de modo que seus eixos de si

metria sejam coincidentes. Os dois "dev¡ars" mais externos são

constituÍdos de "pyrex" e o terceiro é de aço inoxidável. O

"dehrar" externo comporta um banho de nitrogênio (N2) que per-

mite um resfriamento intermediário entre a temperatura ambien

te e as temperaturas mais baixas do héIio lÍquido. O banho

de NZ envolve um banho d.e He4 no "d.ewar" de vidro interno
que será o responsável pela produção de um "ambiente" de bai-
xas temperaturas no "dewar" de aço.

O "de\n¡ar" de vidro interno é fornrado ¡nr doj-s tu

bos concêntricos, permitíndo um isolamento maior entre os dois

"der¡rars". O tubo interno tem um diâmetro útit ae 60 nm.

A introdução de rie4 Iíquido se faz usando um

transferidor que é inserido na estação criogênica por uma a-

bertura na parte superior.

O "der¡rar" de aço inoxidável tem um diâmetro j-n

terno de 15 12 nm e sua parte inferior está envolta por uma ca

neca de mesmo material, com 19r0 mm de diâmetro. Cria-se,
portanto, üttt espaçamento entre os dois últimos "dewars" que

permite um novo isolamento entre o "dewar" de vidro e o de a-

ço.

O interior do "dewar" de aço inoxidável

propriamente, nosso espaço experimental; é aÍ que são

as medidas e onde colocamos a amostra.

Em contacto térmico com o banho de He4

forma,

feitas

, o ttde

se4 1í-
ainda me

war" de aço inoxidável pode atingir a temperatura do

quidor orr seja, 4 t2 K. para alcançarmos temperaturas

nores devemos inserior no "dewar" gás de frétio sob pressao,



que irá se liquefazer devid.o ao contacto têrmico com o banhö

externo. usando uma bomba de vácuo, podemos abaixar a pres-

são no Iíquido, diminuíndo, então, a temperatura. Atingimos,

deste'modo' pouco mais de I Kelvin'

Umdesenhoesquemáticodos''dewars'.émostrado

na figura 3.

Dentro do "dewar,' de aço inoxidável será intro

duzj-do um tuþo de fenol-ite que serve de suporte aos fios de

tigação' aquecedor, termômetros e, também' âo secundário do

sistema de medidas de susceptibilidade magnêtica.

3. O AQUECEDOR

As temperaturas acima de 4'2lK são conseguidas

pelo uso de um aquecedor que é constituÍdo, essencialmente,de

um fio de manganina, âo qual apticamos uma corrente elétrica'

Ele é enrolado sobre uma folha de cobre ("coil-foÍÌ")' que en

volve o tubo d.e fenolite na sua extremidade inferior. Esta fo

tha tem a finalidade de homogeneizar a temperatura internamen

te ao tubo, onde serâ admitid,a a amostra'

O controle ext'erno do aquecedor pode ser feito

manuarmente ou automaticamente. No primeiro procedimento de-

vemos fj-xar um valor de temperatura no termômetro e aumentar

a corrente no fio de manganina, até estabilizarmos a ponte de

resistência que nos fornece a medida da temperatura. Para fa

zermos o controle automático, basta ajustarmos na ponte de re

sistência o valor de resistência correspondente à temperatura

que desejamos. A ponte enviarárautomaticamente, wn sinal de ten

são ao aquecedor para que se mantenha a temperatura pré-fixa-

da.
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ENTRADA PARA AMOSTRA E MEDIDORES
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4 OS TERMOMETROS

As leituras de Èemperatura são feitas com três
resistências que cobrem diferentes intervalos de medida; 1¡n re
sistor de carvão de z73n (à 3oo K) , guê pode ser calibrado pa

ra medir temperaturas de 4 K a 1oo K ,. uma resistência de pra_
tina de 100CIr guê mede acima de 40r; e finalmente, um resis-
tor de carvão de rOCI para o intervaro de 0,3 K a 6 K .

Esses termômetros foram instarados na extremi-
dade inferior, dentro do tubo de fenolÍte e, através da fia-
ção que corre no interior desÈe tubo, são conectados a uma flan
ge externa (figura 41. uma IÍgação entre a frange e os bor_
nes instarados como painer na estação, permite-nos passar de
um termômetro a outro por um controle externo. os termôme-
tros r por sua vez estão ligados à ponte de resistência (Ac a),
que irá determinar a temperatura.

Ø1,O

FK- AQUECEDOR

AEC- RES. CARVÃO II
AEB- RES. CARVÃO I
JHD- RES. DE PLATINA

Ø 3,5 cm

FTGURA 4 - tr'lange para ligação dos termômetros e aquecedor.

o

o
a

oo
ooo

oK oJ

DOHooF

B
o
c

o

OA

Eo
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O equilÍbrio da ponte é obtido, para uma deter

minada resistência, quando o visor do "lock-in" 2 estiver esta-

bilízado no zero. O valor da resistência pode ser convertido

em graus kelvj-n através de gráficos de calibração, obrbidos por

experiências que descreveremos posteriormente.

5. A PONTE DE INDUTANCIA

O sistema de medj-das da susceptibilidade magnQ

tica constitui-se de um arranjo mais complexo. Ere se baseia

no método de indutância mútua, onde uma ponte de indutâncj-a é

desequilibrada ao ser introduzido um material com propriedades

magnétlcas na região de seu ftuxo magnêtico.

A montagem da ponte é composta, essencialnente,

de três bobinas; a primeira, comraproximadamenterloo0 espiras,

que forma o primário do sistema, encontra-se no "dewar" d.e vi
dro interno, mergurhada no banho de He4. Foi enrorada de ma-

neira a produzir um campo de prova na dj-reção vertical. As ou

tras duas que compõem o sistema, com 1000 espiras cadarformam

o secundário e estão instaladas na extremidade inferior do tg
bo de fenolite, centradas no primário. Estas úttimas foram en

roradas em sentido oposto uma a outra, com a finalidade de

criar uma indutância nula na ausência da amostra.

A alimenÈação do circuito é feita por um ',Iock

-in" (1) que fornece um sinal de tensão arternada no pri-mário,

criando um campo de prova que j-nduz uma tensão nos securrlários.

A ponte deve ser equilibrada na ausência da a-

mostra, ajustando-se uma frequência de alimentação no primá-

rio. Quando introduzimos a amostra na região interna de qual

quer uma das bobj-nas do secundário haverá uma variação na in-
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dutância mútua, proporcional â susceptibilidade magnética da
amostra- Esta variação faz com gue o secundário envie um si--
nal em fase, gu€, detectado pela ponte de indutânci_a, a dese-
quilibra, e esta o transmite novamente para o "Lock_in,,.

O sistema acima deve conter, ainda, um circui-
to para compensação de perdas resistivas e capacitivas (figu-
ra 5).

6. CAIIPOS MAGNÉTTCOS

Em nossa estação experimental é possível se ob
ter campos ¡nagnéticos num intervaro de zero a 12 KGauss. Es-
te campo é produzido por uma bobina supercondutora francesa
instalada no "dewar" de vidro Ínterno,. com essa disposição o
banho de He4 resfria o espaço experj-mental e a bobina super-
condutora, simultaneamente.

A cali-bração desta bobina nos fornece a corres
pondência de 1A para um campo de 0,755 Gauss com fonte de 75A
ou I mV correspondente a 0,561_ xc.u"s(4).

7. O PORTA AMOSTRA

Para estudarmos uma determinada amostra, d,eve_

mos co10cá-1a entre os componentes descritos acima; el_a será
introduzida internamente ao tubo de fenolite dentro de um por
ta-amostra que é instalado na

1,63 m de comprimento.

O porta-amostra

extremidade de uma vareta de

(fig. 6) é construído em resi-
na epoxi, (araldite) um material resistente em baixas tempe-
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raturas. Apresenta um diâmetro interno de 9mm e 9r5nrn de diê

metro externo. A vareta que o sustenta é de alpacar ürTl mate-

rial de baixa condutibilidade térmica. Esta vareta é ligada

a uma flange na extremidade superior, o que nos permite un con

trole externo da mobilidade da amostra na direção vertical.

8. BOMBAS DE VÁ,CUO

Usamos duas bombas de vácuo. Uma ligada à ""g
misa" do "dewar" de vidror guê é usada para obter vácuo entre

a parede'deste "dewar" e a parede do "dewar" de héIio. Utili
zamos a outra bomba para o controle da temperatura pela varÍa

ção de pressão do He4 líquido no "de\n/ar" de aço inoxidável" e

também para procedermos à limpeza do "d,e\nrar" de vidro.
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CAPf rur,o IIT

RESULTADOS EXPERTMENTAIS

1 r¡rrRoouÇÃo

Neste capítulo apresentamos os resultados das

calibrações do termômetro e do sistema de medidas de suscepti

bÍ1idade. Em seguida, apresentamos os resultados experinentais.

2. CALTBRAçÃO OOS TERMoMETROS

2. L. ResÍst.ência de Carvão

A calibração dos termômetros reguer uma série
de experiêncj-as. No intervalo de 1r5 K a r0o K utilizamos u-

ma resistência de germânio, cuja dependência da terrperatura øn
o valor da resistência é fornecido pero fabricant.(5). Tendo

esta resistência como padrão, calÍbramos nossos resistores de

carvão e o resistor de platina.

Para medirmos as resistências de nossos termô-

metros em função da resistência do germânio devemos rer a cor

renÈe e a diferença de potenciar aplicada nos resistores. A

corrente é fornecida por uma fonte de corrente establlizada ern
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l- mA ou 0,1m4 , enguanto a dj-ferença de potencial é medida por

meio de um voltÍmetro digital. Tabelamos a resistêrcÍa de car

vão em função da temperatura obtida através do valor da resis

tência de germânio.

Levantamos um gráfico de log R x I/I e fize-

mos o ajuste linear dessa curva para intervalos de temperatu-

ra entre Ir5 K a 60 K . Escolhemos intervalos Pequenos em que

podíamos determj-nar os coeficientes linear e angular para os

trechos aproximados de uma reta. Através desses coeficientes,

determinados pelo método dos mínimos quadrados, traçamos as

curvas de calibração RxT.

A linearj-zação dos vários trechos é obtida pe-

Ia equação:

log R + (e)

Os valores obtidos para oS parâmetros a e b e Seus respec

tivos intervalos de temperatura e resistência estão dispostos

na tabela 1.

TABELA 1 Calibração do termômetro Resistência de Carvão

ba
T

AR(CI)
^r(K)

nível de
oertezaa b

125600

6400

130 0

770

s60

440

6 400

130 0

770

560

440

360

99,92

99,92

99,92

99,92

99,92

99,92

99,92

2,8L082

2 ,6rL43

2 ,610 43

2,53567

2t4726I

2 ,43265

2 ,41406

L,7 9

4r00

9,27

18,72

29,50

50,46

83,00

3, 95

9,27

r8,72

29,50

50 ,46

83,00

-r13,0

3,96185

4,91400

5 , L0295

6,51463

8,45823

10 , 4 42L9

11 , 8480 I
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Observamos que acima de 80 K ocorre uma varÍa-

ção muito pequena no valor de resistência, dentro de um inter

valo de temperaturarcomparada cOm a variação no valor da re-

sistência para intervalos iguais de temperatura próximos à tsn

peratura do héIio líquido. Portanto, para a região de nitro-

gênio líquido achamos conveniente usar uma resistência de pIa

tina para a calj-bração.

2.ji. Resistência de Platina

O comportamento da resj-stência de platina com

a variação da temperatura é descrito pela parábola de equa-

ção

R (f+AAT+BAT 2 (10 )
oR

onde: R é

AEB

AT

eRo

a resistência do fio ã temperatura T (oc),

a resistência do fio à temperatura To (oc),

são os coeficiêntes característicos do material,

(r-To)

A leitura da resistência de platina é realiza-

da com uma ponte de resÍstência (figura 7). Usamos uma cali-

bração feita tomando-se os pontos fixos do NZ , ponto triplo

da água, e pontos do termômetro de germânio calibrado. Os pe

râmetros obtidos foram:

3,843 x 10- 3

B -9,23L x I0- 7

R(27 3,4 K) r00,579 Q

A partir destes parâmetros obtivemos nossa curva de calibração

para a resistência de Platina.

A
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FIGURA 7 - Ponte de resistências

3 CALIBRAçÃO DA PONTE DE INDUTÂNCIA

A calibração da ponte de lndutância é feita u-

tilizando-se um material que possui sua susceptÍbil1dade mag-

nética em função da temperaturarprevÍamente determinada. Em

nossas experiências empregamos o sal paramagnético suLfato de

ferro e amônia.

Para um materlal paramagnêtlco, a dependência

da susceptibílidade com a temperatura é dada pela lei de Cu-

rie-V'Ieiss

x c ( 11)T-0

Portanto, o gráfico de L/X x T resulta em uma reta.

Fizemos medidas da susceptibilidade magnêtica

para este sal em nosso sistema de medidas magnéticas e obtive

mos os dados experimentais em "unidades da ponte", com os quafs

traçamos o gráfÍco l/x x t e calculamos os parâmetros da re-

tê, ou seja, o coefÍciente linear b= -A/C e o æeficierrte an
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gular a = l/C. Estas relações nos fornecem o valor da cons-

tante de Curie, C ¡ êIn "unl-dades da ponte" (Crp).

Os parâmetros obtidos dessa forma, foram:

a = 0r74588

b 0,067 48

A constante de Curie em "unidades da ponte" foi

cup L,34069

Se quizermos Cup molar devemos fazer

c
cup mol

up

número de moles
(L2l

Para a quanËidade de massa (m= 0158359g) de sul

fato de ferro e amônla, com gue trabalhamos, que possui massa

molecular de MSfa = 482,2 g , ou seja, L,2LO2 x 1O-3 mols, tê-
mos

c L,10782 x 10 +3
uPmor up

Podemos determinar o fator de conversão das u-

nidades da ponte para unidades do CGS fazendo a comparação øn

o valor da constante de Curie teórlca(6),

cm teo 4,29r

e teremos a correspondência

c
m teo Mamosfra

\" X,,P cup mol mamostra

*srA
Msra

Mamostra
\, ,

sEBVloo t::
BlBLltlï:CÀ F

n9
3?

e
eIlo

I

ou
mamostra

(r3)
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chegando-sê¿ então, à conversão

X
m

3,8736 x 10- 3
xrrp

MamosEra (1¿ )
mamostra

da suscepttbilidade magnétÍca molar em unldades da ponte para

a susceptibitldade magnétfca molar em unidades do sistema CGS.

4. A AI\ÍOSTRA

Nossa pesqulsa ateve-se ao estudo do composto

RbrMnBrn.'2H2O , enfocando seu comportamento magnético. A par

tlr de medidas de calor especÍffco, Forstat, Love e Mac

Elearney (7 
'8 '91 , concluiram que este composto está em acordo

com a fenomenologla do paramagnetismo até a temperatura de

NéeI de valor 3r3 K . Para valores menores de temperatura e

na ausência de campo magnétÍco externo, o composto apresenta

um ordenamento antiferromagnético.

O RbrMnB r n.-2HrO é formado por uma estrutura

cristallna triclfnlca e pertence ao grupo espacial n5 
(10) 

. o"

parâmetros da célula unftâria são:

a= 5,66 I ,

b

c

6148 R e

o7,0r A

e os ângulos do cristal são:

0- 66,7o

87 ,7o

84,8o

,

ß e

Y
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Cada célu1a uniÈária comporta um úniæ Íon mag

nético cujo vetor de spin aponta na direção paralela à aa li-
gação O-Mn-O (figura 8).

A

c

B

A

q

FfcURA 8 - Estrutura cristalina do RbrMnBr4.2H2O. São mostra
dos I células unitárias; AA é a direção O-Mn-O i
os círculos representam os âtomos de manganês.

A partir de estudos de susceptibilidade magné-

tica do isomorfo CsrMnBrn .2H2o(11) , S¡nith e Friedberg æncluÍ

r¿rm que a unidade magnética básica ê o complexo MnBrn .2H2O2- ,

cuja estrutura constitui-se de um octaedro regular. Os eixos

do octaedro não têm nenhuma relação simples com os eù<os da es

I
I

.þ
,
,

z

I
I

ó
I

'1_
I

I

1..'

l
I

ó
,
I
I
,
I

I

I

l
I
l¡

I
,
I

ü
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trutura triclínica.
A figura 9 mostra a projeção da estrutura cris

talina em um plano perpendÍcular ao eixo a.

bsiny

\
csinp

\

\

\
\ \

-H

FIGURA 9 - Projeção da estrutura cristalína do Rb

num plano perpendicular ao eixo a.
,MnBrn.2H2O

FaSe

Resultad.os lncompletos do Dfagrama ltagnétiæ de

conduzem aos seguintes valores para os campos crÍti-

I 69 KOe

25 KOe

Hc

H,'

BrII

'f

cos

(l2l

c



Estes resultados devem ser
cauçãor pois são extrapolações de medidas
de valores atê 20 KOe.

Nossa amostra foi crescida
sa do sa1 obtido pela mistura de RbBr e

encarados com pre_

feitas para campos

em uma solução aguo

MnBr, .4H2O .

5. A EXPERTÊNCrA

Antes de serem iniciadas as medidas propriamen
te' devíamos preparar a estação criogênica, realizando um trg
balho de limpeza dos "d.ewars,,e de resfriamento por um proces
so lento. começávamosrentão, ejetando hér_io gás no ,,d.ewar,, 

d.e
aço i-noxidáver e o retirãvanos com o auxÍIio de uma bomba de
vácuo' Essa operação era repetida algumas vezes e, de¡:ois, for
necÍamos hélio gás à pressão ambiente, deixando-se o circuito
aberto.

A outra bomba era ligada à camisa do ,,de\,rrar,,

de vidro interno, limpando-a e retirando o ar desse espaço.
Após esse processo, introduzÍamos nit::rcgênio 1Í

quido no "dev¡ar" externo. Depois de r-g horasr eu€ era o tem_
po necessário para ocorrer o equilíbrio térmico entre a apare
thagem e o nitrogênio, fazÍamos a transferência do hélio 1Í-
quido que durava um tempo de, aproximadamente, três horas. A-
companhávamos a artura do nÍvel de hério visualmente, e, para
facilitar a sua percepção, colocamos pedaços de isopor no
"cevtar" de vidro que fr-utuavam no Iíquido, indi_cando seu nÍ_
veI' Era imprescindÍver para as medidas que o hério ccbrisse
ao menos as bobinas.

Com o sistema resfriado, inseríamos vapor de
hélio na caneca de aço inoxidáver, e esse gásrpor æntacto tér
micorse liquefazia.
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encarad.os com pre-

feitas para campos

em uma solução aquo

MnBr .4H o
2 2

crescida

RbBr e

5. A EXPERIENCIA

Antes de serem iniciadas as medidas propriamen

t€, devíamos preparar a estação criogênica, realizando um trg

balho de limpeza dos "dewars" e de resfriamento por um proces

So lento. Começávamosrentão, ejetando héIio gás no "de\n/ar" de

aço inoxidáve1 e o retirávamos com o auxíIio de uma bomba de

vácuo. Essa operação era repetida algumas vezes e, de¡nis, for

necíamos hélio gás à pressão ambiente, deixando-se o círcuito

aberto.

A outra bomba era ligada à camisa do "de$/ar"

de vidro lnterno, limpando-a e retirando o ar desse espaço.

Após esse processo, introduzíamos nitrogênio 1í

quj-do no "dewar" externo. Depois de 18 horasr QUe era o tem-

po necessário para ocorrer o equilíbrio térmico entre a apare

Ihagem e o nitrogênio, fazíamos a transferência do hélio fí-

quido que durava um tempo de, aproxÍmadamente, três horas. A-

companhávamos a altura do nÍvel de hélio visualmente' e, para

facilitar a sua percepção, colocamos pedaços de isopor no

"Cevlar" de vidro que fl-utuavam no líquido, indicando seu ní-

vel. Era imprescindíve1 para as medidas que o héIio ccbrisse

ao menos as bobÍnas.

Com o sistema resfriado, inserÍamos vapor de

hélio na caneca de aço inoxidável, e esse gás,por æntacto tér

micorse liquefazia.
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Quando a pressão na caneca se equilibrava com

a pressão ambiente, podíamos colocar a amostra sem risco de gæ
entrasse ar nesse espaço.

Procurávamos orientar a amostra em duas dire-
ções principais para que pudéssemos medÍr a susceptj_bilidade
magnêtica na direção pararera e na d.ireção perpendicul_ar ao

eixo de fácil magnetização.

A direção paralela foi identificada através de

vári-as séries de medidas de susceptibilidade em função da tem

peratura, onde, para cada série, variávanos o ânguro do cris-
tal. Justamente na direção paralera, a susceptibilidade magné

tica cai rapidamente a zero quando a temperatura se aproxima

deste vaIor. A direção perpendj-cuIar é mais facilmente deter
minada.

Para mudar a posição da amostra nessa sequên-

cia de medidas, tirávamos o porta-amostra da estação, e, atrg
vés de um parafuso, podíamos girar a amostra em torno do ej_xo

perpendicular ao campo de prova.

A vari-ação de temperatura foi feita di_ferencia
damente em cada intervalo. Para as med.idas no interval-o mais

baixo (1,48K a 4,2K! inseríamos héIio gás à pressão ambien_

te no "dewar" de âÇor ligávamos a bomba de vácuo com o circui
to bomba 'ndewar" fechado, ajustávamos o varor da resistência
de carvão a que deveríamos chegar erabrindo lentamente a vál-
vula que li-ga o circuÍto do "dev/ar", atingíamos a temperatura
pré-fixada.

Temperaturas acima de 4 12 R eram ænt¡oladas con

o aquecedor.

Controlando a temperatura, medíamos a suscepti
bilidade magnética através do "lock-in" r, lendo-se o varor
da indutância antes e depois de inserir a amostra no sistema



de bobinas. Podíamos também ler a indutância mútua variando

a posição da amostra entre as bobinas que estão enroradas em

oposição. A diferença entre seus varores é o dobro da dife-
rença obtida peio outro método.

6. RESULTADOS

6i. Introduçäo

Nesse ítem apresentamos os resultados essenciais

de nossas medidas, que estão representadas por gráficos de sr¡g.

ceptibiridade em função da temperatura para campos aplicados
perpendicular e paralelamente ao eixo de fácÍr magnetizaçãorpa

ra o composto RbrMnBrn2HZO.

As susceptibilidades magnéticas, medidas dire-
tamente atravês do sinar da ponte de indutância no rock-inrfo
ram convertidas em susceptibiridade molar pela relação,já dis
cutida,

amostra

.3r:

(r4)xm -3X 3,87 x 10 XM

As temperaturas foram convertidas usando nos-

sos gráficos de calibração.

As estimativas da precisão com que

minadas as temperaturas são: no intervalo de Ir5
AT = 0101 K; no intervalo 4,2 K a IO K , AT = O,

de I0 K, ÂT = 0,3 K. para a susceptibilidade a

medidas foi sempre melhor que 58.

foram deter

K a 4,2 K r

1 K e acima

precisão nas

A partir destas med.idas, calculamos os campos

magnãticos de "exchange" e de anisotropia.
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6ii. As Medidas de Susceptibilidade Magnética

Os dados da suscepti_bÍlidade molar versus tem_
peratura¡ rlâ situação em que o campo de prova permanecia com
direção paralela ao eixo fácil, foram tomados para uma amos-
tra de RbrMnBrn .2H2O com massa de 0,1475 g. Ajustanos a pon
te de indutância com a frequência de l-500 cps.

Medimos a suscepti-bilidade no vazio e na bobi-
na de cima com o circuito da bobina supercondutora abertor ou
seja, sem campo.

A figura 10 mostra o gráfico da susceptibilida
de magnética mol-ar (X*ol) em função da temperatura. verifi_ca
mos' como se esperavar Qüe no estado anti_ferromagnéticor Qüân
do o campo é aplicado ao longo do eixo de ari-nhamento, a sus-
ceptibilidade magnética aproxima-se de zero quando a tempera_
tura atinge zero kervin. observamos gue existe um máximo pa_
ra a susceptibiridade prõximo de 3rg Kr euando então esta pas
sa a decrescer com o aumento da temperatura. Em 3r3 K notamos
um máximo em dx/dT, confir¡nando o val_or de T* nesta temperatura.

A figura 11 mostra o resultado das medidas pa_
ra a direção perpendicular ao campo. As medi-das foram obti-
das para uma amostra de sal de massa igual_ a 0,195 g. Manti-
vemos a frequência da ponte em l5O0 hertz r â resistência em

0rl , L=0r1 e a referência como Or5.

Para essa curva temos um valor de susceptj_bi1i
dade molar aproximadamente constante em temperaturas inferio-
res à 3,5 K (temperatura próxima ã temperatura de Néer). Em

temperaturas superiores a 3,5 K também verificamos uma depen-
dência paramagnética para a susceptibiridade na direção per-
pendicular.

Verificamos,

nético, a susceptj-bilidade
entãor eüê no estado anÈiferromag

ao longo docom o campo aplicado
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eixo de alinhamento raproxima-se d.e zero quando a temperatura

aproxima-se de zero, enquanLo é praticamente independente da

temperatura se o campo está apricado perpendicurarmente ao ei
xo fácir. Deste resultado vemos que a susceptibiridade para

baixas temperaturas é um teste efetivo da direção de alinha-
mento do cristal.

Se sobrepusermos as figuras 10 e II iremos ve-

rificar que na região paramagnética as curvas não coi¡rcidem co-

mo o esperado teoricamente, estando a curva correspondente à

direção paraleta um pouco acima da curva na direção perpendi-

cular. Este resultado põe em evidência a existência de uma a

nisotropia na região paramagnética. Dessa maneira, estudamos

na região paramagnética o comportamento anisotrópico, a par-

tir da obtenção de constantes que resultarão em valores dife-

rentes para cada direção.

A figura 12 foi obtida traçando-se o gráfico do

inverso da susceptibilidade molar versus temperatura, onde seus

val-ores foram obtidos pelos dados da f igura 10.

Para temperaturas acima de 3r3 K temos um com-

portamento p_aramgnético que obedece à lei de Curie-V'Ieiss, ou

sej a,

X TO (1s)

Portanto, a curva de L/X x T para essas temperaturas der¡e ser

uma reta com parâmetros linear e angular igual a -0/C e I/C

respectivamente. A partir dos dados experimentais e aplican-

do o método dos mÍnimos quadrados, obtivemos a variação d. =us

ceptibilidade com a temperatura para o campo na direção de a-

linhamento magnético (X,,) como sendo

c
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5,54
T + 6105

.37 .

u (cGS)X'¡

para temperaturas maiores 9u€, aproximadamente, 6r0 K.

Na figura 13 apresentamos os dados do inverso

da susceptibilidade molaf em unidades do CGS versus dados de

temperatura para a situação de campo perpendÍcular à direção

de eixo fácil (Xr). Obtivemos para temperatura superior à

6,0 K a dependência de Xr com a temperatura como:

Xr u (ccs)

Para verificação do grau de validade de nossos

resultados fizemos o cáIcuLo do fator de desdobramento espec-

troscópico "g", através da relação

Ng 2 S (S+I)

3k (16)

onde: N é o número de spins por mol da substância,

ue é o magneton de Bohr,

k é a constante de Boltzman, e

S é o spin.

Usando o valor da constante de Curie obtido a-

cima para cada direção de campo e assumindo o spj-n do Íon ¡&1++

igual a 5/2 obtÍvemos o fator rrgrr para direção paralela

9r, 2,25

e para a direção perpendicular

2
uB

c

9¿ 2,22
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cAPf tur,o rv

ANÁ,LISE DoS RESULTADoS

l. rnrRoouçÃo

Neste capÍtuIo faremos a análise dos resulta-
dos com os dados obtidos através das medidas de susceptibili-
dade. rremos estudar o comportamento antj-ferromagnético e a

anisotropia paramagnétj-ca de nosso cristal, assim como calcu-
laremos os campos magnéticos de troca e de anisotropia.

2. PARÃ,IVIETROS DO HAIUILTONIANO

As constantes de Weiss, obtidas a partir do a-
juste linear do gráfico I/X versus T, resultaram para a dire_
ção perpendicular, em 0 = -7 r38 K e, para a direção pararela,
em 0 = -6,05 K , ambas antiferromagnéticas em sinal, indicando
que as interações de troca predominantes neste materiar, são

anti ferromagnéti cas .

O fato de não termos encontrado o mesmo va1or,
em diferentes direçõesrpara as constantes, leva-nos a æncluir
a existência de uma anisotropia.
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Vamos examinar agora algumas implicações das ob

servações trazidas com a anisotropia. Sendo o fator espectnos

cópico "g", que calculamos para a região paramagnética, essen

cialmente isotrópico, e, aproximadamente, igual ao valor de

um spin isolado, não iremos considerar a interação de troca a

nisotrópica. Também podemos chegar a esta conclusão pela aná

Iise dos dados obtidos pelo diagrama de fase, através das re-

Iações entre o campo crítico e os campos de anisotropia e de

ttexchange".

Encontramos dois tipos de

vido ao campo cristalino que obedece às

Htt 2H" HA
e

c

H"c
e

anisotropia: uma de-
(L2l

reJ.açoes'

Hå = 2HE Ha

o outro tipo tem orj-gem na energia de "exchangte" anisotrópica,

e, nesta situaçãor os valores do campo crítico não diferem pa

ra as direções paralela e perpendicular:

+

(17)

(18)

2Hn HA

H¿ = 2HE-HA

Swuste, Jonge e Van À{eijel num estudo de resso

nâncj-a paramagnética rrlr.l.ut(13) chegaram aos valores

69 KOe e

H 25 KOe
c

I
cH

que satisfazem às primej-ras equações de campo crítico para a
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ocorrência de anisotropia de campo cristal_ino.
fdentificamos o único eixo anisotrópj_co

tendo a direção z, e podemos escrever o hamiltonia'o para o
¡aMn" como

H o"2 * uBsÈ.3 - z,r3<È>

como

l_on

(1e)

(2rl

(221

onde o primeiro termo representa a contribuição do campo cris
tarino, o segundo representa a energia de Zeeman, e o tercei-
ro representa a interação entre os spins traduzida pela teo_
ria de caqpo molecular(14). As j_nterações serão calculadas em

termos de zJ/k onde z ê o número de vizinhos mais próxi-
mos.

Para o caso paramagnético, ond.e J=0r eteane"(15)

calcurou a susceptibilidade para N Íons, nas situações de cam

po para1el0 e de campo perpendicular à direção z . usando a

aproximação kT>>D , o autor chegou às seguintes opressões pa

ra a susceptibilidade magnética:

S (S+1)
D 2s-1 (2S+3

X t (20)
5kT

S (S+1)

*n'ui

t

D (2S-1 (2S+3)
30kT

3kT { Ì

*n'ui
X¡=

e, se usarmos

C=

I+
)3kT t

*n'u3 S (S+1)

3k

25 (s+l) Io=it

podemos escrever

15 10

ô

(231



Xrt =

Xr= ['.BJ

g
T

c
T

I ezoì
EJ

.42,

(241

(251

A e B comosen

(261

com essas fórmuras podemos obter de forma independente uma es

timativa da constante D para o manganês.

A seguir faremos as correções na susceptibili-
dade magnética proveniente da existência de uma j-nteração en-

tre os Íons magnéticos.

Segundo a descrição teórica do antiferromagne-

tj-smo, admitimos gue o sistema de spÍns seja constituÍdo de

duas subredes interpenetrantes, com os spins de uma subrede

alinhados antiparalelamente em relação à outra, tal que os vi
zinhos mais próximos do spÍn de uma subrede (A) pertençam à ou

tra (B) .

Para TtTN , com H paralelo à direção z po-

demos escrever a magnetização das subred.es

do

MA e& ['-+] t
H- oMB

h ['-?] t
M; ltH.oM

õonde H ê o campo apl j-cado, MA

zaçãodassubredes A e B e 0

lrleiss igual a

A

Me representam a magneti

é uma constante positiva de

Cl=

A magnetização M" torna-se

(271



M MA*t;

* ['- +J [,"-o*"

.43.

1zB )

( 31)

(32ì,

M

Deduzj-mos, assimr âs expressões de susceptibi-

lidade magnética:

Mt' c
Xt, (2elw + Ccr

e

yr
Xr = H

(30 )

I
2

TH

c

Expandindo o termo

tências rde pequenas quantidades

mos de primeira ordem, teremos

X"

mos

'l(I-TQ/T\-- em série de po-

2Q/T e tomando apenas os ter

*jco

c
LT+2Q+ Co,
2

Das expressões para as constantes cr e C, te

s (s+r) lue2¡rlI
2 Cq. -2zJS (S+1)

3k3k

I
Ccr, = -Q e, finalmente,

X=''tt

X.r =

c
T+2Q-0

c
T-O O

ou seja
2

e

(33)
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Comparand.o essas expressões com a expre8gão

mais geral da susceptibilidade magnética para um materlal an-

tiferromagnético, identificamos as constantes:

0,, = 2Q 0 e
(34)

A=

Com os valores de 0,, e 0r determinados a-

través das curvas de susceptibilidade, cal-culamos os parâme-

tros O e 0 comosendo

o 0,44 K e

e 6,94 R

o 0

Podemos calcular

que o relaciona com a constante

o fator zJ/k Pela expressão

d" weis" (16)

e
2Jz S (S+1)

=3k (3r)

(231
obtendo o valor 1,19 K

Com a constante O

entre O e Drchegamosaovalor

determinada e, da relação

de D/k:

zJ
k

D/k 0,41 K

0,284 cm-1ou D=

Este valor de D é muito grande comparado com

aqueles encontrados para a maioria dos compostos Mn++ , QUe

são, gerarmente, menores que o,loo cm-I. Contudo, para o mes

mo composto foi achado por Meij.t(13) o 1ralor de 0,350 cm-I'



3. OS CA¡4POS MAGNÉTTCOS DE ''EXCHANGE'' E DE ANISOTROPIA

3i. O Campo de Anisotropla

Se o efeito do Íon simples é dominante, pode-

mos descrever argumas conclusões simpres sobre várias proprie
dades do estado ordenado existente em temperaturas abaixo de

Tw

A dependência com a temperatura da ænstante de

anisotropia é sempre correlacÍonada com a dependência com a
temperatura da magnetização através da relaçãe(17)

K (r)
Ko

f.r,t ttl ì'lM I\o¿'/

.45.

(35),

onde K (T)

bitrária e

to. M e

é uma constante anisotrópica numa temperatura ar-
K^ é uma constante anisotrópica no zero absolu-o

M^ são os valores correspondentes da magnetização.o

A constante anisotrópica a zero Kelvin para um

N íons com spin S>I/2 é relacÍonada ao coefi-
_ ^ _._^ (17 )como segue'

sistema de

ciente D

1 ( 36)K(0) - NDS(S-
2

Define-se um campo magnético anisotrópico efe-
tivo como H__ - K/M' , onde Mr ê a magnetização de saturaçãoan
de uma das duas subredes de nosso modelo. para zero Kelvin te

mos

M'(0) å *nu" t , ( 31)

- NDS(s-å)
portanto, H

an * *nu" s
(37)



calculamos

ro Kelvin'

Substituindo o valor de D/U

o campo de anisotroPia Para o Rb

como

e o sPin

,MnBr q.2HZ

.46.,

S=5 /2 ,

O aze

( 38)

H 12. 300 c

t

an

3ii. O CamPo de Exchange llil

MI

Consideremos apenas as interações com os vizi

nhos mais próximos, oü seja, interações que favorecem alinha-

mento antiparatelo dos momentos magnéticos dos íons. Teremos

os íons da subrede comportando-se, de acordo com a hipótese de

campo molecular, como se estivessem sob a ação d'e um campo mag

nêtico, HE , representando suas interações com oS ions metáli

cos vizinhos. Com a constante d.e campo molecular 6¿ é possí

vel definir um campo de "exchange" como

Htr clM t

Determina-se a constante 0 diretamente a pal'

tir das medidas de susceptibilidade magnétj-ca, para a d'ireção

perpendicular, através da relação

(3e)
H ano*ñ

assume o valor calculado no ítem anterior e M' 
'é

å tnu" t I3800 erglG mo1

,I
Xr

onde Han

Uma vez que a Xt é aproximadamente constante
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na direção perpendicular, obtemos através das medidas de sus-

ceptibilfdade entre O e 3r3 K o valor médio de X r=O,47 uem

substituindo esses varores na equação (37) determinamos o va-

Ior de o como sendo igual a 1168 e chegamos a um resultado

para o valor do campo de "exchange":

Hs clM t 23.200 G
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q9NçlUEÃq

Neste trabalho participamos da construção e ca

ri-bração de um sistema criogênico que permite medidas de sus-

ceptibilidade magnética em temperaturas de l'3 a 150K '

Estudamos o composto RbrMnBr* '2H2o através de

medidas de suceptibilidade para temperaturas de I'5 a I40K'

DeterminamosatemperaturadeNéel(Tu)em3,3K,confirmando

resultados de estud'os do diagrama magnético de fase'

DetermÍnamos, usando resultados d'e teoria do

Campo Molecular, os valores de g ' HA"' e HE ' Estes valo-

respodemsercomparadoscomosvaloresobtidosporoutrastéc

nicas (g* , "År, 
e HË ' para medidas de ressonância(r3) ' e

g*o , ni; e 
";* 

, para medidas de magneLização em campo pul

sado(18) ).

Tabela 2 - Comparação entre os valores de 9 '
HneH an

g**

2r0
g*

2,0

g

2,25

**H

I8
AN*å,,

I9
HA,,

L2,3

24

*H;*H
E

2523,2

He
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Com respeito a esta tabela, podemoE comentar o
seguÍnte: as diferenças nos diagramas de fase para nedld,ae de
ressonância e magnetização dizem respeÍÈo ao diagrama magnéti
co de fase completo; os resultados de HÅrrrn e 

"4.å," 
são ob

tidos para témperatura zero, e neste ponto os dÍagramas coin-

cidem; por esta razã.o os valores de HA' e Hg são próxinrcs.

Nossos resultados, no entanto, foram obt,idos de medidas a al-
tas temperaturas. femos, assim, d.uas hipóteses para explicar
as diferenças na tabera aclma. (r) Existe uma variação com a

temperatura dos valores de HA' e Hnt Ql a teoria usada

não é uma.boa aproxlmação da situação rear do sistema ffsico.
Finalmente, podemos afirmar que com este trabalho,

consegulmos nos aperfeiçoar nas técnicas do uso de sfstemas

criogênicos e de medidas magnéticas.
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