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CAPÍTULO 5

ARRANJO EXPERIMENTAL

Os modelos de clusters, a magnetização e os degraus produzidos por  clusters

até as triplas já foram discutidos nos anteriores capítulos. Neste capítulo falaremos

do procedimento experimental e da técnica dos degraus de magnetização (MST),

que foi utilizada para medir novas constantes de troca no DMS Cd1-xMnxSe. Assim

também dos aparatos utilizados para esta experiência só daremos uma breve

explicação de suas partes e de seu funcionamento. Além disso, explicaremos o

tratamento dos dados experimentais obtidos com o refrigerador de diluição e seus

resultados experimentais.

As análises dos resultados apresentaremos no próximo capítulo.

5.1.- Aparatos e técnicas

Para o DMS Cd1-xMnxSe a constante de troca entre primeiros vizinhos foi

determinada em 1984 com técnicas experimentais diretas como os degraus de

magnetização (MST) e só se identificaram os degraus de clusters pares [5.1]. Na

literatura encontramos pesquisas utilizando outras técnicas:

a) Espalhamento Raman.

b) Susceptibilidade a alta temperatura [5.2,3].

c) A técnica indireta onde se faz ajustes de dados experimentais de

magnetização, por minimização numérica de c2 como uma função da

constantes de exchange e da probabilidade do cluster par P2. Por exemplo,

para J1 ficam J2 ou J2 e J3 como parâmetros ajustáveis [5.4].

d) A técnica de campo pulsado estimou o valor da constante de troca de

segundos vizinhos[5.5].

e)  Recentemente se mediram as duas constantes de primeiros vizinhos

J1
in e J1

out [1.4],
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f) O método de espalhamento inelástico com nêutrons feitos para amostras

de DMS Zn1-xMnxTe  e Zn1-xCoxS [5.6,7].

Com o mesmo método MST também se identificaram os degraus dos clusters

triplas abertas nas amostras DMS Zn1-xCoxTe ou Pb1-xEuxSe [5.8,9]. E na

identificação de um tipo de quarteto para as amostras de Zn1-xMnxS e Zn1-xMnxSe

[5.10].

No presente trabalho utilizamos a técnica MST por sua grande precisão pois

com ela se pode medir constantes de troca com valor absoluto até 0.05 K. Dois

aparatos foram usados do laboratório de baixa temperatura do IF-USP operados

por Dr. Xavier Gratens. Duas amostras de Cd1-xMnxSe com diferentes valores de

concentração dos íons Mn foram utilizadas. Os aparatos usados foram:

1) O refrigerador de diluição de plástico que resfria até a temperatura de 19 mK e

campo magnético aplicado até 90 KOe. Com esse aparato determinamos as

curvas de magnetização a 20 mK e campo magnéticos até 50 kOe, para cada

amostra.

2) O magnetômetro SQUID foi utilizado com dois propósitos:

a) Primeiro para fazer a calibração absoluta da magnetização medida no

refrigerador de diluição, por comparação com a mesma magnetização

medida no magnetômetro SQUID.

b) Segundo, para determinar a susceptibilidade magnética das duas amostras

estudadas, na escala de 2 K até 300 K de temperatura e 1000 Oe de

campo magnético constante (campo baixo). Assim podemos estudar o

comportamento paramagnético das amostras e comprovar a distribuição

aleatória dos íons magnéticos de Mn em cada amostra.
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5.2.- Refrigerador de Diluição de Plástico

O principio do refrigerador de diluição foi proposto por London em 1951 e 1962

[5.11,12] e consiste em usar as propriedades especiais do He4 e He3 na faixa de

temperatura de milikelvin.

O Helio é chamado liquido quântico porque tem uma grande energia de ponto

zero e débil interação entre os átomos característica dos gases nobres. Esta

energia de ponto zero é somada à energia atrativa de tipo van der Waals que

enlaça os átomos. A energia de ponto zero é suficiente para manter o sistema no

estado liquido até o zero absoluto, sob baixa pressão. A temperaturas menores

que 2.17 K o  He4 chega a superfluido. O He3 também chega superfluido, mas a

temperaturas mil vezes menores que o He4. O He3 pode ser diluído em He4 em

qualquer concentração para temperaturas acima de 0.85 K. Abaixo desta

temperatura ocorre a separação de fases: uma rica em He3 (o concentrado) e

outra rica em He4 (o diluído). A diferença de entalpia entre o He3 diluído em He4 e

no concentrado proporciona a capacidade frigorífica do refrigerador de diluição. Os

átomos de He4 são bósons e seu spin nuclear é 0 e os átomos de He3 são

férmions e seu spin nuclear é ½.

Os refrigeradores de diluição construídos quase totalmente em plástico foram

conhecidos desde 1972 quando Giorgio Frossati desenvolveu os trocadores de

calor de plástico, que lhe valeu o record mundial de temperaturas baixas

contínuas. Amplamente estudados [5.13,14] esses refrigeradores têm uma virtude

importante de ser imunes às correntes de Foucault, o que permite sua utilização

para grandes campos magnéticos ruidosos  como os produzidos por imãs de Bitter

ou híbridos. Sua forma cilíndrica alongada permite situar-se no espaço útil da

bobina principal. O refrigerador de nosso laboratório tem um diâmetro externo de

32 mm.
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Partes do refrigerador de diluição

O arranjo experimental está esquematizado na figura 5.1. conformado pelas

partes seguintes:

a) O criostato, que contém: a placa superior por onde se assegura ao bastidor

e também por onde ingressam os condutos trazendo o He3 e o He4, o

Dewar, o espelho de nitrogênio, a caneca de vácuo em contato com um

banho externo de He4, a placa de 1K, o condensador de alta impedância. O

refrigerador de plástico que tem em seu interior: o destilador, um trocador

de calor e a câmara de mistura. A bobina principal e a bobina de gradiente.

Um desenho do interior da caneca de vácuo, a bobina gradiente e

refrigerador de plástico pode apreciar-se na figura 5.1.

b) O sistema de manipulação do gás, conformado por quatro bombas

mecânicas, uma de difusão, uma buster, uma armadilha fria, torneiras e

encanamento especial para alto vácuo.

c) Um sistema termométrico para determinar a temperatura em vários lugares

do refrigerador.

Funcionamento do refrigerador de diluição

Para o funcionamento se precisam manter três circuitos independentes

funcionando:

Primeiro, mantém-se vácuo na caneca de vácuo com a ajuda de uma bomba

difusora e outra mecânica.

Segundo, nós refrigeramos a placa de 1K passando o He4 de seu banho

externo a um pote na placa de 1K e para isso precisa de uma bomba mecânica

para o bombeio do He4.
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Figura 5.1 .- Caneca de Vácuo, bobina principal e gradiente, refrigerador de plástico, do
refrigerador de diluição utilizado no LESBT.
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Terceiro, por ultimo, tiramos o gás He3 por cima do destilador por bombeio com o

buster e bomba mecânica e levado a temperatura ambiente. Depois é filtrado e

pré-resfriado no banho a 4K para logo descer e ser condensado em contacto com

a placa de 1K. Logo passa pelo condensador de alta impedância e prossegue já

condensado por o destilador onde é resfriado. Prossegue pelo trocador de calor

onde também é resfriado pelo He3 que regressa e sobe no refrigerador. A

temperatura aqui já chegou a 0.7K. Finalmente o He3 é ejetado à câmara de

mistura onde a separação de fases ocorre e a temperatura baixa mais até a

mínima que é de 20 mK, aqui a amostra está situada. Depois o He3 resfriado sobe

pelo centro do refrigerador para ir ao buster e o ciclo se repete de novo.

Tal como se vê na figura 5.2, a amostra e o sensor de temperatura são

instalados na câmara de mistura do refrigerador de plástico, em contacto com He3

diluído em He4. A termometria é fundamental neste experimento, porque

precisamos que a amostra permaneça em 20 mK em regime contínuo.

O sensor de temperatura é um termômetro de resistência de RuO2 que é

amplamente usado por ter um tamanho pequeno, simples instrumentação e

relativamente pequena magneto-resistência. Este termômetro foi calibrado em

campo nulo em 1996 por  Dr. Ewout ter Haar obtendo um gráfico da resistência

versus a temperatura, que vai de 3 kW até 30 kW para temperaturas de 5 K a

20 mK.

Para possibilitar as medidas de momento magnético o refrigerador leva

construído um magnetômetro de força que foi facilmente adaptado ao refrigerador.

A vantagem de usar este dispositivo é permitir medidas em dc onde a amostra

esta estática, pois assim se evita complicações de relaxação magnética e

equilíbrio térmico.
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Figura 5.2 .- Refrigerador de plástico, se pode ver o destilador, intercambiador de calor e a câmara
de mistura.
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5.3.- O Magnetômetro de força

O magnetômetro de força do tipo diafragma é uma técnica de medida do

momento magnético. Opera baseado no princípio que toda amostra com certo

momento magnético de valor M pode experimentar uma força num gradiente de

campo magnético. Se a amostra está montada sobre uma membrana flexível que

constitui a placa superior de um condensador, o gradiente de campo magnético

causará o deslocamento da amostra com a membrana, curvando-a. Assim a

distância com a placa fixa variará dando origem a uma alteração da capacitância,

que dentro de certos limites é proporcional  à força sobre a amostra.

O magnetômetro de força mostrado na figura 5.3, que está inserido no interior

do refrigerador de plástico do nosso laboratório LESBT, foi construído em 1994

junto com as duas bobinas independentes que produzem o gradiente do campo

magnético. O magnetômetro é formado por um suporte e um casquete de plástico

PVC, o diafragma é uma folha estirada de Mylar de aproximadamente 15 mm de

espessura aluminizada em uma das faces, colada com a cola epóxica “Stycast"

1266 a um anel de fibra de vidro com 14 mm de diâmetro interno.

Figura 5.3 .- Situação da amostra no Magnetômetro do refrigerador de plástico.
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formação de correntes circulares. A separação entre o diafragma e a placa inferior

é da ordem de 0.1 mm, e a  capacitância é de 8 a 9.5 pF [5.15].

Para um material isotrópico magnético, num campo magnético simétrico com

direção z o torque magnético deve ser zero. A força magnética exercida sobre a

amostra com direção z e aplicada em seu centro magnético será:

dz
dH

MF z
z =   (5.1)

Se a relação entre a variação da capacitância do condensador do

magnetômetro e as forças exercidas são proporcionais, então terá relação com o

gradiente e o momento magnético da amostra:

dz
dH

aM
C
C

aF
C
C z

z =DÃ=D
(5.2)

Onde a é uma constante.

5.4.- A bobina gradiente e principal

A bobina principal tem as seguintes especificações técnicas: seu peso é 26 lbs,

seu campo magnético produzido tem uma homogeneidade de ± 0.1% em 1cm3,

perto do eixo z. Foi testada em 1996 a 4.2 K de temperatura dando um campo

magnético de 90 kG para uma corrente de 55.5 amps. Seu gradiente é nulo no

ponto z = 0 para que amostra se desloque somente por o efeito da bobina

gradiente.

Para evitar inconvenientes de sensibilidade e resolução as bobinas que

produzem o campo que magnetiza e o campo gradiente usam fontes

independentes de alimentação e ambas foram construídas utilizando fios

supercondutores de NbTi.

As bobinas de gradiente estão sobre um carretel que é fixado rigidamente no

interior do duto central da bobina principal. Elas constituem um par de
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enrolamentos simétricos e opostos, que faz a corrente Ig percorrê-las em sentidos

contrários. De esta forma, no centro geométrico dos enrolamentos, o campo

magnético é nulo com um gradiente praticamente constante, proporcional à

corrente Ig assim: gbI
dz
dH = . Pois é ali onde amostra deve estar situada para que

somente perceba o campo da bobina principal e seja magnetizada. As correntes

elétricas que passam pela bobina principal e pelas bobinas gradiente são medidas

por dois “shunts”.

Então continuando com a equação (5.2), vemos que a variação da capacitância

do condensador é proporcional ao produto do momento magnético da amostra

pela corrente nas bobinas de gradiente:

gg abMI
C
C

dz
dH

aM
C
C

bI
dz
dH =DÃ=D¾= (5.3)

onde a e b são constantes.

Pode suceder que a amostra esteja posicionada fora do centro da bobina

gradiente e também  da bobina principal. Neste casoso sinal do magnetômetro de

força não é proporcional à magnetização mas podemos corrigi-lo assim:

a) Fazendo medições sem alimentar corrente na bobina gradiente (Ig=0),

podem subtrai-se os efeitos mencionados da bobina principal (torques no

diafragma e espúrios, etc), subtraindo essas medições dos dados da

magnetização medidos com corrente na bobina gradiente (Ig= 4 A).

b) Fora do centro da bobina gradiente o campo aplicado na amostra não é

nulo e é proporcional à corrente constante da mesma bobina. Então

fazemos que esse campo seja determinado e adicionado ao campo da

bobina principal, obtido da corrente.
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Também quando C >> DC podemos dividir a capacitância medida pelo gradiente

de campo magnético, ou a corrente da bobina gradiente Ig, e então essa

capacitância será proporcional à magnetização da amostra, como vemos:

 abM
CI

C

g

=D
(5.4)

O valor de DC é medido por um ponte de capacitância General Radio 1615A a

qual é alimentada por um gerador Hewlett Packard 3325B, com uma voltagem ac

de 10 Vpp e 10 kHz de freqüência. Um detector síncrono (amplificador lock-in)

SR530 é empregado como detector de zero. Assim, quando a capacitância do

magnetômetro muda, um pequeno deslocamento da voltagem da ponte é

produzido, então essa voltagem se alimenta ao lock-in que a detecta como um

sinal de erro, para depois ser amplificada recolhida pelo computador em forma de

voltagem dc.

A sensibilidade do magnetômetro depende da espessura do diafragma utilizado,

que para um gradiente de 1 kOe/cm pode chegar a 0.1 pF/emu. Para amostras

com momentos magnéticos de uma grandeza ~ 1 emu, a variação é da ordem de

~ 1% da capacitância do magnetômetro, o que garante que o diafragma se

encontre no regime linear.

5.5.- Magnetômetro SQUID

O magnetômetro que se utilizou para medidas de magnetização e

susceptibilidade é de marca Quantum Design, com o sistema MPMS XL que usa

como elemento principal de detecção o SQUID RF (“Superconducting Quantum

Interference Devices”) e pode alcançar uma sensibilidade para variações de

momento magnético de até 10-9 emu.

Basicamente o dispositivo SQUIDs RF consiste em um anel supercondutor

interrompido por uma junção Josephson, pois o principio de funcionamento do

SQUID é baseado no efeito Josephson e na quantização do fluxo magnético em

um circuito supercondutor fechado.
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O funcionamento do SQUID inicia com o cambio de fluxo magnético  que é

produzido por a amostra de momento magnético �a� , gera uma corrente em  três

espiras supercondutoras separadas, que servem para a detecção na posição de

acima, centro e abaixo. Estas espiras são parte de um transformador de fluxo o

qual acopla o fluxo  para o dispositivo SQUID RF, obtendo-se na saída no

SQUID uma sinal proporcional a .

As espirras são conectados em série na configuração de segunda derivada (+1

-2 +1). Elas devem estar perfeitamente situadas ao redor do centro da bobina

principal, para rechaçar o campo uniforme produzido pela bobina principal que é

também supercondutora. Com a configuração de segunda derivada podemos

rechaçar o efeito de campos externos que apresentam um gradiente na região da

amostra.

Operação no SQUID

Introduzimos a amostra no interior do magnetômetro SQUID, onde não foi

importante a orientação que tomará mas sim sua posição e tamanho que deve ser

menor de 9 mm. Montamos primeiro a amostra dentro de uma cânula na metade

de seu comprimento. A cânula é um tubo de plástico de aproximadamente 5 mm

de diâmetro e 20 cm de comprimento, debilmente magnético. Juntamos e

asseguramos a cânula a uma vareta que é de aço inoxidável e tem um extremo de

bronze também debilmente magnético, a parte de aço é ademais mal condutora

de calor e tem mais de 1 m de comprimento. Introduzimos a vareta (com a cânula

e amostra) divagado ao magnetômetro SQUID por sua parte superior até faltar 40

cm, pois essa altura tem a coluna onde se assegura seu outro estremo. Se extrai o

ar do sistema três vezes e, depois desta limpeza, a amostra é posicionada

aproximadamente no centro das bobinas.

O procedimento de centragem precisa de um campo para induzir um momento

magnético na amostra. Depois ligamos com o computador o motor de passo, que

causa o movimento vertical da vareta com a amostra e centramos sua posição que

deve ser simétrica em relação à posição das espiras. A distância total de
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translação acima e abaixo desde a espira central é 6.4 cm, e a distancia entre as

espiras de cima e de baixo é 3 cm. Logo se estabelece com o software  e

computador a temperatura e campo magnético da experiência.

A medição começa quando o motor de passo traslada a amostra para a espira

de abaixo, faz movimentos discretos passando por essa espira tomando dados a

intervalos regulares. Logo sobe até a espira central e vai tomando mesmos dados

para depois continuar com a espira de cima. O perfil do sinal em função da altura

é analisado para se obter o momento magnético da amostra. O número de pontos

medidos é escolhido a vontade mediante o software, precisando-se em nossa

experiência não mais que 10 pontos.

Também todo o processo como os dados e gráficos, etc., para determinar o

momento magnético e a susceptibilidade da amostra são realizados pelo software

concedido pelo fabricante e mediante o computador.

5.6 .- Amostra

Para a primeira experiência selecionamos um monocristal de Cd1-xMnxSe de

composição nominal x = 0.01, a nomeamos amostra A. Para a segunda experiência

se usou outro monocristal de Cd1-xMnxSe de composição nominal x = 0.005 e a

nomeamos amostra B. Esses dois monocristais foram crescidos pelo método de

Bridgman, no Instituto da Física da Academia de Ciências da Polônia em datas

diferentes e chegaram a nosso laboratório em forma de pequenos lingotes

cilíndricos. Depois foram clivados à temperatura do nitrogênio líquido por Xavier

Gratens, conseguindo alguns monocristais com planos cristalinos perpendiculares

ao eixo c na estrutura hcp. Logo escolhemos os melhores monocristais e

instalamos um dentro do refrigerador de diluição, sobre o diafragma do

magnetômetro de força, coincidindo o eixo vertical do refrigerador com o eixo z da

bobina principal e com o eixo cristalino c da estrutura cristalina hcp. O cristal deve

ficar situado na posição central do diafragma. Para segurar o cristal no diafragma

nós usamos graxa “Apiezon”.
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Tal como falamos anteriormente assumimos que os íons são distribuídos em

forma aleatória. O valor nominal da composição x dos íons Mn para cada

monocristal pode ser comparado com o  valor encontrado quando ajustamos com

a função de Brillouim os dados obtidos no campo de 0 a 7 kOe e 2 K de

temperatura no SQUID. Então esse ajuste corresponderá somente à

magnetização dos íons isolados e se faz na saturação técnica. Determinamos as

seguintes concentrações de íons manganês para cada amostra: xs = 0.0103 e

xs = 0.0055 com um erro de � 0.0002. As respectivas massas também foram

pesadas e são: 121.67 mg e 359.44 mg respectivamente.

Também se teve em conta a pequena correção devida à susceptibilidade

diamagnética do cristal que para o CdSe é cd = -3.3 10-7 emu/g [5.16].

5.7.- Tratamento dos dados obtidos com o refrigerador de diluição

Os degraus de magnetização que procuramos observar a 20 mK, são pequenos

comparados com a magnitude da magnetização total da amostra. Portanto, para

verificar que o que estamos observando é realmente um degrau de magnetização

as medições devíamos repeti-las várias vezes, fazendo varreduras de subida (0

até 50 kOe) e descida (50 até 0 kOe) a diferentes velocidades de alimentação da

corrente na bobina principal, mantendo uma corrente constante na bobina

gradiente (Ig= 4 A). O número total das medições que fizemos nesta parte está na

tabela 1.

Tabela 1 .- Numero de experiências realizadas para as duas amostras. Cada varredura
corresponde a uma experiência a diferente velocidade de corrente proporcionada por
uma fonte de corrente.

Concentração

nominal x(%)

3 A/min 1.5 A/min 0.6 A/min Número de

varreduras

Varreduras

Depuradas

0.5 % 4 8 0 12 12

1% 12 8 2 22 13
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Também como já se falou na parte (5.4) deste capitulo, fizemos medições nas

mesmas varreduras sem corrente na bobina gradiente (Ig= 0), porque é preciso

determinar o background dos sinais medidos. Esse background medido foi

subtraído do sinal original no momento das correções.

Depois de passar pela instrumentação descrita, os sinais analógicos das

medições são uma mistura de sinais: a capacidade do magnetômetro de força

proporcional à magnetização da amostra, o torque sobre a amostra, a componente

não linear da força devida ao gradiente da bobina principal e o ruído. Esse sinal é

digitalizado por uma interface e armazenado num disco duro do computador na

variável DCMAG. Também outros sinais são digitalizados como são: a corrente na

bobina principal da qual obtemos o seu campo magnético (variável CAMPO), a

corrente elétrica da bobina gradiente (variável IGRAD) que é proporcional a seu

gradiente.

Resumo do tratamento de dados

Antes que os resultados sejam confrontados cada conjunto de dados

pertencentes a uma varredura passou pelo tratamento seguinte:

a) Depuração .-

A depuração dos dados consiste em eliminar certos pulsos erráticos

produzidos pela fonte de corrente. Esses pulsos são sinais espúrios que se

dão quando começa ou termina a fonte de prover corrente à bobina

principal. Também com a depuração eliminamos algumas varreduras que

por erros involuntários foram mal processadas pelo computador.

b) Subtrair o background .-

Como os dados e background não têm a mesma abscissa precisamos

primeiro interpolá-los, para assim ter uma escala comum com os dados do

sinal principal (DCMAG). Logo os subtraímos do sinal principal:
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( ) )0,()4,( =-==� gg IHDCMAGIHDCMAGHGDCMA

Posição do zero .-

Devido a que com a subtração do background temos agora dados

negativos e positivos, então devemos deslocar a posição do zero de nossos

dados à posição H0 onde os sinais DCMAG’ começam a ser positivos (H0

corresponde ao campo magnético da bobina gradiente sobre a amostra).

Então precisamos excluir a parte dos dados de valor negativo, ou deslocar

o eixo das abscissas assim:

  )(0 0
’ HHHGDCMA -=�=

d) Dividir por Ig .-

Devemos dividir os dados DCMAG’ por Ig porque o gradiente também é

proporcional à corrente da bobina gradiente Ig.

 
gI

GDCMA
M

�=

e) Filtrar o ruído .-

Devemos filtra o ruído eletrônico. O processo de filtragem é numérico:

primeiro os dados projetados numa grade comum de campo magnético

(item b deste resumo) em uma seqüência de valores com intervalos

igualmente espaçados de 0.05 kOe do campo magnético em numa escala

que vai de  0 a 50 kOe. Logo, para minimizar os efeitos de borda inerentes

do processo, as dados experimentais são rebatidas para campos

magnéticos negativos com sinal invertido. Finalmente realizamos a

filtragem, aplicando um esquema que utiliza um filtro gaussiano de

freqüências sobre a transformada de Fourier discreta dos dados

experimentais. Nós escolhemos janelas de filtragem de: 0.05, 0.10, 0.15,

0.20, 0.30 e 0.40 kOe.
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g) Cálculo da média .-

Como obtemos conjuntos de dados M das varreduras de mesmo tipo,

podemos somá-los ponto a ponto e encontrar uma média. Isso é possível

porque os dados foram projetados numa grade comum (item b).

h) Determinação da primeira derivada .-

Logramos uma melhor identificação da posição dos degraus de

magnetização construindo a primeira derivada numérica dos dados M

processados  em função do campo magnético.
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