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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Esta dissertação trata do estudo do semicondutor magnético diluído (DMS

diluted magnetic semiconductor) Cd1–x MnxSe, mais precisamente da

determinação experimental das constantes de troca entre íons magnéticos

vizinhos distantes. Neste capitulo introdutório mencionamos algumas

propriedades físicas dos semicondutores magnéticos diluídos e em seguida

apresentamos um esquema da dissertação.

Os DMS são compostos semicondutores em que uma quantidade dos cátions é

substituída por íons magnéticos de maneira aleatória. Os semicondutores mais

conhecidos são do grupo II–VI, tendo como formula AII
1-xYxB

VI, onde os cátions

(AII) podem ser zinco, cádmio, mercúrio, etc., e os ânions (BVI) S, Se ou Te. Os

íons magnéticos (Y) que substituem os cátions são Mn, Fe, Co. Outras amostras

baseadas em compostos do grupo IV–VI , como por exemplo PbS, têm como íons

magnéticos também o Mn, ou terras raras como Gd e Eu.

Os DMS AII
1-xMnxB

VI  são de grande interesse por variadas razões; entre elas,

sua fórmula ternária nos dá a possibilidade de sintonizar a constante de célula e

os parâmetros de banda pela variação da concentração dos íons magnéticos

Mn++. Além disso, a substituição dos íons Mn++ no cristal AIIBVI produz grande

eficiência eletroluminescente, fazendo o composto AII
1-xMnxB

VI importante em

aplicações ópticas [1.1].

Podemos considerar um DMS como formado por dois subsistemas

interagentes: o subsistema eletrônico e o subsistema magnético. O subsistema

eletrônico consiste de elétrons s próximos à borda da banda de condução e

buracos p próximos à borda da banda de valência. Esse subsistema determina as

propriedades de transporte eletrônico e as características ópticas típicas dos

semicondutores. O subsistema magnético consiste de elétrons localizados nos

níveis semipreenchidos d ou f do íon magnético (a camada f é das terras raras).
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Esse subsistema será mencionado muitas vezes nesta dissertação. Os dois

subsistemas não são independentes, eles estão acoplados pela interação de troca

sp-d ou sp-f, que produz algumas propriedades únicas dos DMS. Por exemplo,

uma perturbação do subsistema magnético, como um campo magnético H ou uma

troca de temperatura, afeta o subsistema eletrônico.

Os DMS do grupo II–VI podem apresentar a estrutura das duas variedades do

ZnS: a blenda e a wurtzita. A blenda é uma rede cúbica de faces centradas (fcc)

com uma base de dois átomos, um cátion e um ânion. A wurtzita é uma estrutura

hexagonal compacta (hcp), com uma base de quatro átomos, dois cátions e dois

ânions. Em cada tipo de estrutura um cátion, selecionado como cátion central, tem

12 cátions como primeiros vizinhos (“nearest-neighbor”, NN ou J1) e 6 cátions

como segundos vizinhos (“next-nearest-neighbor”, NNN ou J2). Os cátions que

ficam além dos primeiros vizinhos são denominados vizinhos distantes.

Apesar de haver diferenças de simetria, ambas as estruturas têm arranjo

atômico local similar, devido à coordenação tetraédrica (sp3) em que o cátion é

rodeado por quatro ânions e vice-versa. Esta coordenação se mantém ainda

quando no cristal o íon magnético substitui o cátion e contribui com dois elétrons s

de sua camada exterior, formando um enlace tetraédrico (sp3) com elétrons de

cada um dos quatro ânions que o rodeiam. Os planos de empacotamento atômico

seguem a direção [111] na blenda e do eixo c na wurtzita.

Há dois tipos de interações de troca em um DMS: a interação sp-d entre os

elétrons-buracos e os íons magnéticos; e a interação d-d entre os íons

magnéticos localizados, caracterizada pelas constates de troca Jij. Devido à

grande distância entre os íons magnéticos (> 4 Å), o acoplamento forte d–d entre

íons magnéticos só é possível com a mediação das bandas carregadas, por isso

diz-se que a interação de troca d–d é predominantemente supertroca. Com

poucas exceções nos DMS, para cálculos fenomenológicos pode-se assumir uma

localização completa dos elétrons d ou f, dando resultados com boa aproximação.
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Em DMS do grupo II-VI, as constantes de troca Jij são antiferromagnéticas

(negativas por convenção) e o mecanismo de troca é de super-troca (super-

exchange), e foram estudadas teoricamente por Larson[1.2]. As notações

convencionais para nos referirmos à constante de troca entre um par de íons

primeiros vizinhos é J1, para segundos vizinhos é J2, etc. Para DMS do grupo II-VI

contendo Mn++, a constante de troca J1 /kB tem ordem de grandeza de   -10 K

[1.2,3].

Para o DMS  CdxMn1-xSe, determinaram-se experimentalmente os valores das

duas constantes de troca entre primeiros vizinhos que foram batizadas como J1
in e

J1
out. Isso porque, ao contrário da estrutura da blenda em que todos os 12 vizinhos

NN são equivalentes por simetria, na estrutura wurtzita, há dois distintos grupos

de vizinhos NN: seis no mesmo plano do cátion central (“in-plane”), e seis NN fora

do plano do cátion central (“out-of-plane” - três vizinhos acima e três vizinhos

abaixo do plano c). Os valores para as constantes correspondentes são:

J1
out = - 7.0K, J1

in = - 8.1K  [1.4].

Em DMS do grupo II-VI, segundo as regras de Hund, o estado fundamental do

íon Mn++ é sêxtuplo spin degenerado, tem configuração eletrônica 3d5 e, portanto,

momento angular orbital nulo, L = 0, com spin S = 5/2 ( 6S 5/2 ). Se esse íon é

situado no cristal, a ausência de momento angular orbital faz com que a

perturbação de primeira ordem causada pelo efeito spin órbita tenha um efeito

insignificante sobre os níveis de energia. O campo cristalino da estrutura blenda é

tetraédrico. Na estrutura wurtzita, ao campo cristalino tetraédrico superpõe-se a

distorção trigonal devida à simetria do cristal, mas no caso do íon Mn++, nos

devemos esperar um desdobramento muito pequeno do estado fundamental. Em

estudos experimentais de EPR realizados em 1958-60,[1.5,6,7] encontrou-se um

pequeno desdobramento do estado fundamental do íon Mn++.

Em trabalhos recentes com DMS Zn1-xMnxX  (X = S,Se,Te), que têm estrutura

de blenda, determinaram-se algumas constantes de troca Ji entre pares de

vizinhos distantes. Um resultado interessante é que a segunda maior constante de
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troca depois de J1 é J4, e não J2, como havia sido previsto[1.8]. Nosso estudo do

Cd1-x MnxSe é o primeiro de um material do grupo II–IV com estrutura wurtzita.

Para a determinação da interação de troca utilizamos a técnica de sondar a

estrutura dos níveis de energia de pequenos clusters de spins, principalmente

pares [1.9]. Essa técnica consiste na observação de degraus de magnetização, em

que são necessárias temperaturas muito baixas (kBT<<J), e campos magnéticos

tais que a energia de Zeeman seja grande (gmBH>>2J). Esta técnica foi

estabelecida no Laboratório de Estado Sólido e Baixa Temperatura (LESBT), com

o desenvolvimento de refrigeradores de diluição construídos totalmente com

plástico e com a implementação de um magnetômetro de força. Os detalhes serão

vistos mais adiante.

Esta dissertação apresenta-se dividida da seguinte forma:

No capítulo 2 tratamos das interações de troca d-d.

No capítulo 3 discutimos o modelo de ‘clusters’ de spins.

No capitulo 4 tratamos da magnetização e também descrevemos o fenômeno dos

degraus de magnetização (MST).

No capítulo 5 discutimos o arranjo experimental, descrevendo o refrigerador de

diluição de plástico, assim como o magnetômetro de força e demais

aparatos.

No capítulo 6 apresentamos os resultados e a análises de dados experimentais.

No capítulo 7 apresentamos as conclusões.

As referências utilizadas estarão ao final de cada capitulo.
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