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CAPÍTULO 6

RESULTADOS, ANÁLISES E DISCUSSÃO

Nos primeiros capítulos mencionamos que a dependência com a distância das

constantes de troca Ji dos semicondutores magnéticos diluídos (DMS), tem sido

discutida por mais de uma década. O estudo se concentrou nos DMS II-IV com Mn

com estruturas da blenda, onde se estabeleceu que a maior constante de troca é

entre primeiros vizinha (NN) J1, antiferromagnética (AF) com uma grandeza de

-10K [6.1,2,3]. As teorias existentes presumiam e sustentavam, que J2 era a

segunda maior constante de troca depois de J1, predizendo certas relações entre

ela e as demais constantes de troca Ji , como por exemplo dizer que as relações

J3/J2, J4/J3 são iguais a 0.5 [6.4]. Nessa época também se definiu uma lei empírica
n

ii rJ
�� , que relaciona a constante de troca Ji com a distância ri , onde n toma o

valor 7 para o semicondutores magnéticos diluídos com Mn (DMS II-VI) [6.5].

Por outro lado, com a certeza que cada constante de troca Ji AF pode ser

determinada diretamente pelo método dos degraus em campo magnético (MST)

[6.1], os primeiros trabalhos determinaram a constante J1. Logo, por sugestão de

Larson et al.[6.6] o uso do método MST se ampliou para ser usado na

determinação das constantes de troca Ji para vizinhos distantes (DN). Pela razão

importante que as constantes de troca Ji são menores que J1 mais baixas

temperaturas são necessárias para medi-las. Assim se observaram em

experiências MST com amostras DMS de Co pares de vizinhos distantes (DN) de

grande tamanho da ordem de -1 K [6.7].

Mas em 1998, Bindilatti et alli.[6.8] reportaram num trabalho as medições feitas

de constantes de troca para vizinhos distantes Ji em MST com os DMS de

Zn1-xMnxX (X = S, Se, Te), onde encontram três importantes discrepâncias:



80

a) Quando os Ji são listados em ordem de tamanho decrescente, as razões

entre sucessivos Ji  são diferentes para os vários compostos e diferem dos

valores prognosticados.

b) Comparando as medições experimentais de Ji com simulações onde se

toma em conta que a distribuição dos íons de Mn é aleatória, acharam que

J2 não é a segunda maior constante de troca depois de J1. Encontraram que

as constantes seguem a ordem: |J1|> |J4|.

Por isso, para nosso caso do DMS Cd1-xMnxSe as estimativas das interações de

vizinhos distantes (DN), baseadas em ajustes de curvas experimentais por

modelos fenomenológicos, que tratam do comportamento de Ji com a distância

entre íons ri não poderão ser consideradas. Ainda mais, não existe nenhuma

determinação das constantes de troca DN, para comparar com nossos resultados

salvo as simulações que nós fizemos para essa experiência.

Neste capítulo apresentamos os resultados experimentais, assim como sua

análise, para as duas amostras de Cd1-xMnxSe com concentrações nominais de

x=0.5% e x=1%. Apresentamos as curvas de magnetização obtidas com o SQUID

e a magnetização medida no refrigerador de diluição. Finalmente exporemos uma

breve conclusão e discussão dos resultados.

6.1.- Resultados e análises dos dados obtidos com o SQUID

A magnetização a 2K

Nas figuras 6.1 e 6.2 apresentamos as curvas de magnetização medidas com o

SQUID à temperatura constante de 2K com campo magnético externo de 0 a 70

kOe. Estes dados foram corrigidos pela susceptibilidade diamagnética do cristal

CdSe que é igual a cd= -3.3 10-7 emu/g. Notamos que o comportamento magnético

depende muito da concentração x dos íons magnéticos de manganês, sendo a

magnetização maior na amostra com maior concentração de íons magnéticos.

Também percebemos que a amostra de menor concentração x, chegou à

saturação técnica MS (definido no capítulo 4) antes que a de maior concentração.
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O valor de MS é 1.505 emu/g para a amostra com valor nominal de x=1.0%, também

MS= 0.804 emu/g para a outra amostra de valor nominal x=0.5 %, o que dá

aproximadamente duas vezes a relação da magnetização técnica entre uma e a

outra amostra. Para achar o valor da magnetização técnica MS fizemos um ajuste

dos dados do SQUID com a equação da magnetização (6.1) que contém a função

de Brillouin modificada vezes o parâmetro da magnetização técnica MS.

( )xSS BMM = (6.1)

Chamamos função de Brillouin modificada (6.2) porque tem a temperatura T0

como parâmetro fenomenológico, a qual numa interação antiferromagnética deve

tomar o valor negativo.
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Logo como já conhecemos a relação aproximada entre a saturação verdadeira

Mo e a saturação técnica MS (capítulo 4) a equação (6.1) se transforma na

equação (6.3) e assim podemos também calcular a concentração x da amostra.
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Encontramos para a temperatura T=2 K na amostra de composição nominal

x=0.005 o valor de x=0.0059 com T0= -0.232 K. Para amostra de composição

nominal x=0.01 e mesma temperatura T=2 K, x=0.0118 com T0= -0.408 K. Esses

valores de T0 para as duas amostras nos indicam a presença de outras interações

antiferromagnéticas.
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Figura 6.1 .- Gráfico do momento magnético em função ao campo magnético aplicado, para a
amostra com x = 0.5% de Mn. Foi obtida com o SQUID à temperatura de 2K.. A
saturação técnica não é total, o ajuste da curva é a temperatura T0 = -0.232 K.

Figura 6.2 .- Gráfico do momento magnético em função ao campo magnético aplicado, para a
amostra com x = 1.0% de Mn. Foi obtida com o SQUID à temperatura de 2K.. A
saturação técnica não é total, o ajuste da curva é a temperatura T0 = -0.408 K.
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Susceptibilidade a 1kOe

Na figura 6.3, apresentamos os dados da susceptibilidade magnética das

amostras medidas com o SQUID, para uma temperatura que vai de 2 a 300 K e

num campo magnético constante de 1kOe. Aqui observamos que o

comportamento das amostras é paramagnético.

Figura 6.3 .- Susceptibilidade magnética em função da temperatura, obtida com o SQUID para um
campo magnético aplicado de 1kOe.
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Na figura 6.4 se desenhou o inverso da susceptibilidade em função da

temperatura. Também o gráfico do inverso da susceptibilidade corrigida pelo

diamagnetismo do cristal CdSe. Aqui podemos ver que o comportamento do

inverso da susceptibilidade dos íons magnéticos para as duas amostras é quasi

linear com respeito à temperatura de 2 até 300 K.
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Figuras 6.4 .- Inverso da susceptibilidade magnética em função da temperatura obtida com os
dados da figura 6.3 e o inverso da susceptibilidade magnética corrigida com a
susceptibilidade diamagnética cd do CdSe,. Pode-se ver que o inverso da
susceptibilidade magnética dos íons Mn é linear com a temperatura.
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Na figura 6.5a e 6.5b fizemos um ajuste linear com os dados das amostras,

produzindo-se uma reta para cada amostra, onde determinamos para cada gráfico

a temperatura q de Curie-Weiss, a constante C de Curie e a concentração x dos

íons magnéticos Mn. Seus valores são: q = -1.1K, C = 1.298E-4 emu K/(Oe g) e

x=0.0057 para a amostra de 0.5%, q = -2.1K, C = 2.552E-4 emu K/(Oe g) e x=0.0111

para a amostra de 1%. Sabemos por referência[6.9] que se a distribuição dos íons

magnéticos na rede é verdadeiramente aleatória, então ambas a constante de

Curie e a temperatura de Curie Weiss são linearmente proporcionais à

concentração x dos íons magnéticos. Nós supomos que a distribuição dos íons

magnéticos deve ser aleatória, pois se comparamos as concentrações x achadas
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com a constate de Curie e as encontradas no processo de magnetização a 2K são

parecidas tendo uma diferencia redor de 5%, que nos parece aceitável.

Figuras 6.5a.- Inverso da susceptibilidade magnética corrigida com a susceptibilidade diamagnética
cd do CdSe para a amostra de 0.5%. Com um fit de 2 a 150K se determinou a
temperatura de Curie-Wiess q = -1.1. Também com um fit de 2 a 300K
determinamos a constante de Curie C = 1.289E-4 emu K/(Oe g) dando uma
concentração de x = 0.0057 de íons Mn.
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Figuras 6.5a.- Inverso da susceptibilidade magnética corrigida com a susceptibilidade diamagnética
cd do CdSe para a amostra de 1%. Com um fit de 2 a 100K se determinou a
temperatura de Curie-Wiess q = -2.1K. Também com um fit de 2 a 300K
determinamos a constante de Curie C = 2.552E-4 emu K/(Oe g) dando uma
concentração de x = 0.0111 de íons Mn.
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6.2.- Resultados e análises dos dados obtidos com o refrigerador de diluição

 Como já mencionamos as medidas da magnetização foram realizadas com as

amostras de concentração nominal de manganês x =0.5 % e x = 1%, onde a

abundância de pares NNN é grande. Falamos no capitulo anterior que realizamos

uma série de varreduras com a bobina de gradiente ligada e o refrigerador à

temperatura de 20 mK. Também tomamos medidas sem corrente na bobina

gradiente para assim corrigir possíveis efeitos do campo magnético da bobina

principal. Aqui também fizemos correções da susceptibilidade diamagnética e a

posição do zero para cada amostra, que têm valores pequenos e não afeta a

estrutura da curva original. Assim obtivemos os resultados das curvas de

magnetização que apresentaremos nas figuras seguintes.
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Curvas de Magnetização

As figuras 6.6 e 6.7 da amostra de 0.5 % de manganês têm duas curvas que

constituem as médias dos valores dos dados, obtidas com varreduras de campo

magnético para acima e para abaixo, a velocidades de 4.9 kG/min e 2.4 kG/min.

Nos gráficos onde a velocidade de subida ou descida é 2.4 kG/min se podem

perceber melhor os degraus de magnetização.

As figuras 6.8 e 6.9, para a amostra de 1% de manganês têm também duas

curvas com características similares às figuras 6.6 e 6.7.

Nas figuras mencionadas a saturação técnica é alcançada perto a 50 kOe.,

através de cinco rampas contíguas (no capítulo 4 as chamamos desníveis) onde a

quinta rampa parece imperceptível e não será tomada em consideração em

nossos cálculos. A primeira rampa parte de zero com pouca inclinação até 3 kOe,

corresponde aos clusters singles, seguida de outra segunda rampa que está mais

inclinada e chega até 8 kOe.  A seguinte rampa vai de 9 a 16 kOe, seguida da

quarta rampa que vai de 16 até 26 kOe. A ultima rampa como já falamos é muito

pequena e está situada entre 26 e 28.5 kOe.
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Figuras 6.6 e 6.7 .- Curva de magnetização para a amostra de Cd1-xMnxSe com x = 0.5%, obtida no
refrigerador de diluição de plástico a 20 mK.
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Figuras 6.8 e 6.9 .- Magnetização para a amostra de Cd1-xMnxSe com x = 1%, obtida no
refrigerador de diluição de plástico a 20 mK

0 5 10 15 20 25 30
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

rampa 5rampa 4rampa 3

rampa 2

rampa 1

Cd1-xMnxSe 1%
smooth: 0.25 kOe  

 

 

 M
 (u

.a
.)

H (kOe)

 up
 down

4.9 KG/min

0 5 10 15 20 25 30
0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

rampa 5rampa 4rampa 3

rampa 2

rampa 1

 
 

 

Cd1-xMnxSe 1%
smooth: 0.25 kOe

H (kOe)

 up
 down

2.4 KG/min

M
 (u

.a
.)



90

As rampas 2, 3, 4 e 5 revelam a presença pelo menos quatro tipos de pares,

que será discutida no item 6.3 na identificação desses clusters. Também

observamos que a curva de magnetização com varredura de decida de 50 kOe a

0 kOe, passa por cima da curva com varredura de subida de 0 a 50 kOe, o que

significa existir certa histerese. As curvas descendo são reproduzíveis

independente da varredura e vamos a usá-las.

Curvas dm/dH

 Os degraus dos clusters ficam mais evidentes quando olhamos a curva da

susceptibilidade magnética dM/dH, mostradas nas figuras 6.10 e 6.11. Na figura

6.10 as quatro curvas apresentadas são o resultado da derivação numérica da

magnetização (gráficos 6.6 e 6.7) para amostra de 0.5%, utilizando uma filtragem

de 2kOe.

Figura 6.10 .- Gráfico de dM/dH para a amostra de Cd1-xMnxSe com x = 0.5%, obtida no
refrigerador de diluição de plástico a 20 mK.
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Aqui as curvas estão deslocadas verticalmente para melhor distinção. Os

números 01, 02, 09, 10 correspondem: 01 e 09 a média das corridas “up”, 2 e 10 a

média das corridas “down”, realizadas a velocidades diferentes como são: 4.9

kG/min para as corridas 01 e 02,  e 2.4 kG/min para 09 e 10. Podemos dizer que o

resultado é bem consistente com a estrutura de picos repetindo-se quase

exatamente para os dois sentidos de varredura do campo magnético.

Figura 6.11 .- Gráfico de dM/dH para a amostra de Cd1-xMnxSe com x = 1%, obtida no refrigerador
de diluição de plástico a 20 mK.
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Então em ambas figuras 6.10 e 6.11, determinamos quatro famílias de picos

que devem corresponder aos clusters pares com diferentes constantes de troca e

que depois identificaremos. As famílias foram rotuladas como H(3), H(4), H(5) e H(6),

porque as rotuladas com H(1) e H(2) corresponderam a interações entre primeiros

vizinhos que já são conhecidas e estão situados depois de o campo magnético de
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120 kOe. Esse campo magnético é muito grande e impossível de alcançar com a

bobina supercondutora que usamos.

Para determinar as familas H(i) se segue o critério que por sua vez cada familia

deve ter cinco picos (porque nosso caso é do íon magnético de Mn com spin S=5/2

e o estado fundamental passará a ser sucessivamente cinco estados com spin

total ST =1,2,..,2S).Começando pela direita consideramos o primeiro pico

encontrado como o correspondente a n=5 e na equação seguinte (4.22) obteremos

o valor da constante J(i):

Sn

J
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n
H i

B
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=
= m

a partir disso poderemos predizer a posição dos outros picos n=1,2,3,4 que estão

situados eqüidistantes entre si e compara-los com as posições dos picos

experimentais das figuras 6.10 e 6.11. Os picos que não coincidem devem

pertencer a alguma familia H(i+1). Então prosseguimos pela direita calculando

novamente o valor de J(i+1) e também comparando as posições encontradas com

as experimentais. A equação (6.3) obtida da equação (4.22) é de grande ajuda

para calcular a constante de troca desde dois picos consecutivos.

( ) )(
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1 2 i
i

n
i

nB JHHg =-�m (6.3)

Também existem estruturas de picos adicionais nas curvas nas posições abaixo

de 5 kOe., entre 15 e 20 kOe., depois de 30 kOe., onde se apresenta uma

ondulação menor que podemos interpretar como devida ao ruído e talvez os

clusters triplos.

A tabela 1 nos mostra as famílias de picos encontradas nestas figuras com seus

valores medidos. Também vemos os valores das quatro constantes de troca

rotuladas como - ������� - �
	�����- ����� e - ����   que foram calculadas com a equação (6.3)

e serão depois identificados no seguinte item.
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A Tabela 2 é um resumo da Tabela 1.

Tabela 1 .- Picos que pertencem às famílias rotuladas como H(3), H(4), H(5) e H(6) encontrados nos
gráficos da susceptibilidade dM/dH versus H, nas figuras 6.10 para amostra de 0.5% e
6.11 para amostra de 1%. Calculam-se as constantes de troca dos clusters pares
rotulados como J(3), J(4), J(5), J(6).

Amostra 0.5% Amostra 1%

Picos 01

(kOe)

02

(kOe)

09

(kOe)

10

(kOe)

01

(kOe)

02

(kOe)

09

(kOe)

10

(kOe)

Media

(kOe)

Error

(kOe)

|J(i)|

/KB(K)

Error

(�K)

H1 (3) 5.3 5.3 5.5 5.49 5.39 5.66 5.44 0.14 0.365 0.009

H4 (3) 20.81 21.47 21.14 21.37 20.87 20.68 20.77 20.45 20.950 0.35 0.352 0.006

H5 (3) 26.05 26.24 26.24 26.12 26.22 26.05 26.27 25.8 26.120 0.16 0.351 0.002

H4 (4) 11.64 11.17 11.39 11.21 11.5 11.3 11.3 10.76 11.28 0.26 0.189 0.004

H5 (4) 14.59 14.6 14.32 14.44 14.79 14.32 14.5 14.54 14.51 0.16 0.195 0.002

H5 (5) 6.7 6.45 6.65 7.3 7.45 7.45 7.00 0.45 0.094 0.006

H5 (6) 5.05 5.06 5.13 5.5 5.49 5.4 5.66 5.33 0.24 0.072 0.003

Tabela 2 .- Resumo da Tabela 1. As constantes de troca dos clusters pares de cada família de
picos calculadas na tabela 1 se promediaram.

Resultado (K) Error(±K)

J(3)
  /kB -0.356 0.006

J(4)
  /kB -0.192 0.006

J(5)
  /kB -0.094 0.006

J(6)
  /kB -0.072 0.003
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6.3.- Identificação das constantes de troca encontradas

A identificação das constantes de troca J(i) da tabela 2 com as constantes de

troca de vizinhos distantes Ji (por exemplo com a nomenclatura: J3, J4, J5, J6, J7, J8)

não é uma tarefa fácil (porque não se tem uma predição dos valores que poderiam

tomar essas constantes Ji e esse é o objetivo deste trabalho). Como já falamos só

conhecemos os valores de J1 /kB = -8.1 K e J2 /kB = -7.0 K que começam depois de

um campo magnético aplicado de 120 kOe, valor muito maior ao campo magnético

alcançado em nossa experiência que foi quase a metade (~50 kOe). Portanto,

asseguramos com absoluta certeza que as constantes de troca Ji encontradas

com nossas amostras não são J1 ou J2. Também os valores dos Ji, que

encontramos são menores que J1, J2  e pertencem a clusters pares.

Para identificar cada constante medida, com um particular cluster par de

constante de troca Ji, nós começamos com a determinação dos tamanhos das

rampas. Depois prosseguimos com a simulação onde construímos os gráficos de

magnetização, para ser comparados com os gráficos experimentais de cada

amostra e assim tirar alguma conclusão das constantes de troca envolvidas.

1) Determinação do tamanho das rampas

Com a determinação do tamanho das rampas fizemos uma análise preliminar

considerando as relações entre os tamanhos dos degraus observados e as

populações de pares previstas pela estatística (Nas referências [6.10,11] se usaram

métodos parecidos). O tamanho de uma rampa determinada, que se eleva para

um tipo particular de cluster é proporcional à povoação de tal cluster no cristal, e

esta povoação é proporcional à probabilidade de encontrar esse cluster, onde

assumimos que os íons magnéticos são aleatoriamente distribuídos no cristal.

Então para um par Ji no modelo rn o tamanho da rampa 0 dado a partir da

equação da magnetização dos clusters de tipo par estudado no capitulo 4 terá a

forma seguinte:
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Onde Pi
n é a probabilidade de um cluster par com constante de troca Ji no

modelo rn, o numero NA é o numero de Avogadro e mx é o peso molecular do DMS

Cd1-xMnxSe.

Da equação (6.4) podemos obter a relação (6.5) entre o tamanho de duas

rampas i e j para um mesmo modelo rn, que logo compararemos com os tamanhos

das rampas experimentais. Esta relação nós é útil porque reduz a relação entre o

tamanho das rampas à relação entre os números de coordenação de seus clusters

pares envolvidos.
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Nas duas amostras observamos claramente cinco desníveis (onde o último

desnível tem menor tamanho e pode não ser devido a um cluster par, pelo que

não será tomado em conta) e quatro famílias de picos. As rampas foram

calculadas a partir da extrapolação dos desníveis da curva de magnetização, onde

determinamos sua altura DMi na saturação. Então determinamos para a rampa 1 o

valor de DM1 e corresponde à família de picos H(6),a rampa 2 o valor de DM2 e

corresponde à família H(5) , a rampa 3 o valor de DM3 e corresponde à família H(4),

a rampa 4 o valor de DM4 e corresponde à família H(3). Depois respectivamente

calculamos as relações 01� 02�� � 02� 03� H� 03� 04, e com estes resultados

fizemos uma comparação com os valores 01� 02�� 02� 03�H� 03� 04 calculados

com a equação (6.5), onde estamos considerando o modelo r8 ou também

nomeado J12345678. Os resultados das relações experimentais das rampas das

curvas MST se encontram na tabela3.
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Tabela 3.- Rampas DMi obtidas das curvas de magnetização figuras 6.7, 6.9 e relações entre suas
rampas DMi /DMj.

Amostra 01 02 03 04 01� 02 02� 03 03� 04

01_0.5% 0.73 0.13 0.093 0.036 5.4 1.5 2.6

02_0.5% 0.79 0.10 0.072 0.034 8.0 1.4 2.1

09_0.5% 0.71 0.15 0.083 0.044 4.6 1.9 1.9

10_0.5% 0.78 0.11 0.071 0.037 7.1 1.6 1.9

Média 0.75 0.12 0.080 0.038 6.3 1.6 2.1

STD 0.03 0.02 0.009 0.004 1.3 0.2 0.3

01_1% 0.64 0.16 0.12 0.075 3.9 1.4 1.5

02_1% 0.69 0.12 0.11 0.072 5.9 1.1 1.5

09_1% 0.66 0.15 0.11 0.078 4.4 1.4 1.4

10_1% 0.69 0.13 0.11 0.077 5.5 1.2 1.4

Média 0.67 0.14 0.11 0.075 4.9 1.3 1.5

STD 0.02 0.02 0.004 0.002 0.8 0.1 0.1

O analise da tabela 3 nos permitirá chegar a algumas conclusões de que

trataremos nos seguintes parágrafos.

a) Analisando a tabela 3 dos dados experimentais das rampas  02�� 03 e 04

podemos observar, que as experiências de campo magnético crescente

(resultados 01 e 09) têm valores maiores que as experiências de campo

magnético decrescente (resultados 02 e 10). O que parece lógico, pois as

curvas de campo magnético decrescente estão por cima das curvas de

campo magnético crescente e as pendentes de suas rampas são menores.
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b) A velocidade de subida ou descida do campo magnético aplicado, não influi

muito no tamanho das rampas mas sim a concentração x nas amostras.

c) Os quocientes de mesmas rampas entre amostra de concentração 1% por

amostra de 0.5%, têm valores diferentes que vão crescendo desde 0.89

para a rampa DM1 até chegar redor de 2.0 para a rampa DM4, o que nos

indica que a as rampas compridas são afetadas pelo crescimento da

concentração x.

d) Comparando os valores: 02� 03 = 1.6�� 03� 04 = 2.1 para a amostra de

0.5%, com os valores: 02� 03 = 1.3�� 03� 04 = 1.5 para a amostra de 1%,

se apresentam indícios de crescimento da terceira e da quarta rampas. O

que pode significar dois fenômenos: que a povoação de alguns clusters

pares diminuiu entanto que outros aumentou, ou há uma recente presença

de outros clusters como por exemplo o cluster triplo.

Na figura 6.12 podemos apreciar o gráfico das rampas respectivo.
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Figura 6.12 .- Gráfico da curva experimental e rampas para a experiência 02-057% da tabela 3.

No último item consideramos as relações médias entre rampas 02� 03 e

03� 04 da tabela 3 para tirar alguma conclusão, mas também podemos fazer um

gráfico (figura 6.12a) onde os valores da relação 03� 04 estariam na abcissa e

da relação 02� 03 na ordenada. Logo, se também pusemos neste gráfico as

relações entre povoações calculadas 02� 03 e� 03� 04, então podemos compará-

las com as obtidas das experimentais, estabelecendo quais relações calculadas

estão perto das experimentais. Assim este gráfico nos será útil para escolher as

possíveis configurações de clusters, que devem ensaiar-se no programa de

simulação. Deste modo fizemos, onde com os pontos correspondentes aos

obtidos com as relações entre rampas (dados experimentais) procuramos as

possíveis relações entre as povoações calculadas. Então estudamos 11 grupos de
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simulações para cada amostra e selecionamos 5 de elas que são apresentadas no

seguinte item.

Figura 6.12a .- Situação das relações 02� 03 versus as relações 03� 04 correspondente aos
GDGRV� H[SHULPHQWDLV� H� GDV� FDOFXODGDV� 02� 03� H� 03� 04 para as simulações
efetuadas.
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2) A simulação

No último ítem do capítulo quatro falamos da simulação, onde precisa a priori

dar-lhe uma configuração das constantes de troca, com seus valores respectivos

para calcular a curva de magnetização. Mas como devemos dar essa

configuração?. Pois se temos em conta que o mais importante parâmetro que

determina as povoações dos clusters pares é o numero de coordenação zi que

para nosso modelo J1J2J3J4J5J6J7J8 tem três valores determinados (2,6,12) e

também nosso modelo tem oito constantes de troca Ji os quais só conhecemos

dois, e ainda mais encontramos experimentalmente quatro famílias de picos.
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Então se tivéssemos seis famílias de picos poderíamos simular as combinações

possíveis, para as seis interações de troca Ji de vizinhos distantes da estrutura

hcp, obteremos que é igual ao fatorial de seis ou seja são 720 configurações ou

simulações. Como somente temos quatro famílias de picos, o número de

simulações se reduziria aos arranjos de seis constantes de troca Ji para quatro

famílias de picos, o que dá 360. Outra tentativa seria usar (tal como o fizemos a

partir da simulação 2 para adiante) a relação das rampas explicadas no item

anterior, onde também poderíamos reduzir o numero de simulações ou

configurações e fazer uma análise mais ampla que nos permitiria abrir uma

discussão posterior.

Simulação 1

Um método usual começa também analisando as povoações dos clusters, e

como é mais lógico supondo que os valores das constantes de troca guardam

certa ordem natural seguinte: J1>J2>J3>J4>J5>J6>J7>J8 (em valor absoluto). Como

vemos na tabela 4.

Tabela 4.- Numero de coordenação zi para cada constante de troca Ji do modelo J12345678.

i 3 4 5 6 7 8

zi 6 2 6 12 12 6

J3 J4 J5 J6 J7 J8

Observamos que as povoações dos clusters pares J3, J5, J8 seriam parecidas

por ter o mesmo valor de z=6. O mesmo se passa com os clusters pares J6 e J7 que

têm o valor de z=12, mas para o cluster par J4 só temos um valor que é z=2.

Podemos começar com o primeiro valor que pode ser J3 ou J4, mas escolhemos

J4 porque na curva de magnetização o cluster maior (depois de J1 e J2) deve ter

baixa povoação. Quando fizemos a simulação J1J2J4 (J4 = -0.35) vemos que não

deu certo, então devemos provar com J3 mas J3, J5 e J8 têm o mesmo número de

coordenação z=6 e decidimos ensaiar as simulações J1J2J5 (J5 = -0.35) e J1J2J8, (J8 =



101

-0.35) que dão resultados iguais. Até aqui concluímos que J5 e J8 são interações

fortes e talvez não há diferença alguma entre elas e J3 .

Seguindo a ordem natural da tabela 4, vemos que também que J4 estaria entre

J3 e J5. Então ensaiamos a configuração J1 >J2 >J8 >J3=J4=J5 (J8 =-0.35 e J3=J4=J5=

-0.20) o que deu certo.

Agora somente faltaria incluir J6 e J7, mas como encontramos que J8 é maior e

pertence a uma interação mais longe, podemos supor que J7 é maior que J6

porque a distancia da interação é maior. Quando fazemos a simulação respectiva

J1 >J2 >J8 >J3=J4=J5>J7 >J6 (J8 =-0.35 K, J3=J4=J5= -0.20 K e J7=-0.10 K e J6= -0.08 K)

o resultado é bom. A figura 6.13 nos mostra esta série de simulações onde

ensaiamos nove configurações, a maioria a 20 mK uma depois de outra, para

assim observar a aproximação da curva simulada à curva experimental. A

simulação se fez com x = 0.57% de concentração de íons Mn.
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Figura 6.13 .- Simulação 1, as curvas correspondem as configurações quando J1<J2<J4 , J1<J2<J8 ,
J1<J2<J5 , J1<J2<J8<J5=J4=J3 , J1<J2<J8<J5=J4=J3<J7 , J1<J2<J8<J5=J4=J3<J7<J6 . Esses
três últimos estão a 20 mK., 40 mK., e 70 mK, a simulação é feita com x=0.57% para
os dados experimentais da amostra de 0.5% de concentração nominal.
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Simulação 2

Com a primeira simulação estabelecemos uma configuração possível e os

valores de seus parâmetros estão na tabela 5. Essa configuração dá um bom

resultado, o que indica que os valores das relações entre as povoações dos

clusters pares estão próximos das relações entre as rampas experimentais.

Tabela 5 .- Numero de coordenação z, valor da constante de troca Ji, relação entres povoações e
rampas experimentais para a primeira e segunda simulações

zi Ji / kB

(K)

dMi /dMj = zi / zj Relação

experimental

das rampas

12 0.08 --- ---

12 0.10 1 ---

6+6+2 0.20 0.86 1.6

6 0.35 2.3 2.1

Mas conservando os mesmos parâmetros da tabela 5 vemos que a

configuração encontrada nessa simulação não é a única e podemos achar seis

combinações possíveis. A simulação dois foi feita ensaiando estas seis

configurações a 20 mK. Encontramos que as curvas simuladas se superpõem à

curva experimental quase totalmente. A figura 6.14 nos mostra esta simulação.
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Figura 6.14 .- Na simulação 2, ensaiaram-se as seguintes configurações: J1<J2<J3<J4=J5=J8<J6<J7,
J1<J2<J3<J4=J5=J8<J7<J6, J1<J2<J5<J3=J4=J8<J6<J7, J1<J2<J5<J3=J4=J8<J7<J6,
J1<J2<J8<J3=J4=J5<J6<J7, J1<J2<J8<J3=J4=J5<J7<J6 a 20 mK.

A simulação dois e as demais foram feitas usando o critério de nosso método

das relações entre as rampas. Até aqui notamos que a relações entre as rampas

são de muita utilidade, pois também encontramos uma família de configurações

compatíveis com a curva experimental.

Podemos talvez melhorar a curva de magnetização simulada mudando de

posição a constante J4 e também ver em que proporção influi esta mudança. A

resposta encontraremos com as simulações 3 e 4.
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Simulação 3 e 4

Conservando a posição dos outros parâmetros da tabela 2, se J4= -0.10 K

obtemos a tabela 6, e se J4= -0.08 K obtemos a tabela 7. Nestas duas simulações

achamos seis configurações possíveis para cada uma.

Tabela 6 .- Numero de coordenação z, valor da constante de troca Ji, relação entres povoações e
rampas experimentais para a terceira simulação.

zi Ji / kB

(K)

dMi /dMj = zi / zj Relação

experimental

das rampas

12 0.08 --- ---

2+12 0.10 0.86 ---

6+6 0.20 1.2 1.6

6 0.35 2.0 2.1

Tabela 7 .- Numero de coordenação z, valor da constante de troca Ji, relação entres povoações e
rampas experimentais para a quarta simulação.

zi Ji / kB

(K)

dMi /dMj = zi / zj Relação

experimental

das rampas

2+12 0.08 --- ---

12 0.10 1.2 ---

6+6 0.20 1.0 1.6

6 0.35 2.0 2.1
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A simulação 3 foi feita ensaiando seis configurações a 20 mK. As duas curvas

simuladas e curva experimental se superpõem em cinco configurações quase

totalmente. Na figura 6.15 vemos as curvas simuladas de magnetização e

experimentais. A configuração  J1<J2<J5<J3=J8<J4=J7<J6 não coincide com as outras

curvas e está ligeiramente abaixo delas entre 1.5 e 16 kOe.

Figura 6.15.- Na simulação 3, ensaiaram-se as seguintes configurações: J1<J2<J3<J5=J8<J4=J6<J7,
J1<J2<J3<J5=J8<J4=J7<J6, J1<J2<J5<J3=J8<J4=J6<J7, J1<J2<J5<J3=J8<J4=J7<J6,
J1<J2<J8<J3=J5<J4=J6<J7, J1<J2<J8<J3=J5<J4=J7<J6 a 20 mK.

A simulação 4 foi feita ensaiando também seis configurações a 20 mK, cujas

curvas simuladas se superpõem à curva experimental. A figura 6.16 apresenta as

configurações simuladas onde obtemos bons resultados e consideramos o

resultado da simulação 4 como resultado preliminar neste capítulo.
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Figura 6.16 .- Na simulação 4, ensaiaram-se as seguintes configurações: J1<J2<J3<J5=J8<J6<J4=J7,
J1<J2<J3<J5=J8<J7<J4=J6, J1<J2<J5<J3=J8<J6<J4=J7, J1<J2<J5<J3=J8<J7<J4=J6,
J1<J2<J8<J3=J5<J6<J4=J7, J1<J2<J8<J3=J5<J7<J4=J6 a 20 mK.

Observando os valores dos números de coordenação 6, (6+6), 12, (2+12) da

tabela 7 notamos que não é única. Pois poderíamos trocar o valor de (6+6) por 12

e repartir os valores de 6 fazendo (6+12) e (2+12) sem alterar muito as relações

entre as povoações. A simulação cinco trata desta nova configuração.
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Simulação 5

A configuração desta simulação se encontra na tabela oito e é parecida à tabela

dois deste capitulo.

Tabela 8 .- Número de coordenação z, valor da constante de troca Ji, relação entres povoações e
rampas experimentais para a quinta simulação.

zi Ji / kB

(K)

dMi /dMj = zi / zj

2+6 0.08 -

6+12 0.10 0.44

12 0.20 1.5

6 0.35 2.0

A simulação foi feita ensaiando 8 configurações a 20 mK, onde as curvas

simuladas se superpõem entre si mas não totalmente com a curva experimental.

Outro detalhe está em uma configuração que não coincide com as outras e passa

por debaixo um pouco apartada das outras curvas. A figura 6.17 nos mostra esses

detalhes.
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Figura 6.17 .- Na simulação 5, ensaiaram-se as seguintes configurações: J1<J2<J5<J6<J3=J7<J4=J8,
J1<J2<J5<J6<J7=J8<J4=J3, J1<J2<J5<J7<J3=J6<J4=J8, J1<J2<J5<J7<J6=J8<J4=J3,
J1<J2<J8<J6<J3=J7<J4=J5, J1<J2<J8<J6<J5=J7<J4=J3, J1<J2<J8<J7<J3=J6<J4=J5,
J1<J2<J8<J7<J5=J6<J4=J3 a 20 mK.

Vemos que curva simulada da configuração J1<J2<J8<J6<J3=J7<J4=J5 passa por

debaixo das curvas e se afasta, suas duas constantes de troca J3 e J7 têm o

mesmo valor de -0.10 K e as constantes de troca J4 e J5 têm o valor -0.08 K.

Também achamos nas demais configurações que, quando as constantes de troca

J6 ou J7 tomam valores de –0.10 K ou -0.20 K respectivamente, não se percebe

diferença alguma nas curvas produzidas. Consideramos esta simulação não tão

perfeita como a simulação preliminar da tabela 7.
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Também com para amostra de 1% se fizeram similares simulações e obtivemos

parecidos resultados quando a concentração x = 1.03%, assim podemos aprecia-lo

no gráfico da figura 6.18.

Figura 6.18 .- Na simulação 4 para amostra de 1% ensaiaram-se as seguintes configurações:
J1<J2<J3<J5=J8<J6<J4=J7, J1<J2<J3<J5=J8<J7<J4=J6, J1<J2<J5<J3=J8<J6<J4=J7,
J1<J2<J5<J3=J8<J7<J4=J6, J1<J2<J8<J3=J5<J6<J4=J7, J1<J2<J8<J3=J5<J7<J4=J6 a 20 mK.
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Conclusão final

Até aqui neste capítulo chegamos a uma importante conclusão (respaldada

pelas simulações feitas para as dois amostras), que na identificação das

constantes de troca para vizinhos distantes podemos separa-las em dois grupos:

no primeiro grupo estão as constantes de troca que chamaremos fortes porque

têm valores de -0.35 K e -0.20 K, da forma seguinte:

J8 = -0.35 K, J5 = -0.20 K, J3 =-0.20 K, ou

J5 = -0.35 K, J8 = -0.20 K, J3 =-0.20 K, ou

J3 = -0.35 K, J5 = -0.20 K, J8 =-0.20 K.

No segundo grupo estão as constantes de troca que chamaremos fracas

porque têm valores de -0.10 K e -0.08 K, da forma seguinte:

J7 = -0.10 K, J6 = -0.08 K, J4 =-0.08 K, ou

J6 = -0.10 K, J7 = -0.08 K, J4 =-0.08 K.

A breve conclusão do parágrafo anterior não contradiz outros resultados obtidos

com amostras de DMS de Zn1-xMnxX (X= S, Se, Te)[6.8] (mencionado na

introdução de este capitulo) e o DMS de Cd1-xMnxSe[6.12]. Esses semicondutores

têm todos a estrutura cristalina fcc onde o número de vizinhos é: z1=12 para os

primeiros vizinhos, z2=6 para os segundos vizinhos, z3=24 para os terceiros

vizinhos, z4=12 para os quartos vizinhos e z5=24 para os quintos vizinhos.

Nesses trabalhos também se compararam os dados experimentais com

simulações das curvas de magnetização para identificar o particular vizinho

distante i responsável da constante de troca Ji. E utilizou-se o modelo de cluster

ensaiando-se simulações de seis seqüências alternadas com quatro constantes de

troca cada uma: J1234, J1243, J1324, J1342, J1423, J1432 e outras vezes com cinco
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constantes de troca. Assim se determinou que a maior constante de troca depois

de J1 é J4.

Mas ainda não podemos dizer com absoluta certeza que no DMS Cd1-x MnxSe

com estrutura wurtzita a maior constante de troca depois de J1
in e J1

out é J4. Porque

não podemos distingui-las, só podemos asegurar que poderiam ser as constantes

de troca: J4 ou J2 ou J3
in. Nas tabelas 9 e 10, comparamos nossos resultados com

esses resultados para a estrutura fcc. Também podemos observar que as ordens

de grandeza das constantes de troca se mantêm.

Tabela 9.- Constantes de troca Ji/kB (K) obtidas da referência [6.8,12]. Os valores em parêntesis
são propostos na mencionada referência.

Num Coord 12 12 6 24 24
J1 J4 J2 J3 J5

Zn1-xMnxS -16.9 -0.41 -0.27 -0.04
Zn1-xMnxSe -12.2 -0.43 -0.16 -0.07
Zn1-xMnxTe -9 -0.51 (-0.2) -0.16 (-0.07)

|r| 1 2 1.41 1.73 2.23

Num.Coord 12 12 24 6 24
J1 J4 J3 J2

Cd1-xMnxTe -6.1 -0.39 -0.18 -0.06
|r| 1 2 1.73 1.41 2.23

Tabela 10.- Relação entre os números de coordenação e as constantes de troca obtidas em nossa
experiência com as amostras de Cd1-xMnxSe.

Num.Coor 6 6 6 6 12 12 2
J1

in,  J1
out J4,  J3

in,  J2 J3
out,  J’4 J’3

CdMnSe -8.1 e
-7.0

-0.35 -0.20 -0.20 -0.10 -0.08 -0.08

|r| 1 2,  1.73,  1.41 1.73,  1.91 1.63
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