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CAPÍTULO 7

CONCLUSÕES

 Nesta dissertação apresentamos uma pesquisa da medição das constantes de

interação super troca para vizinhos distantes, do semicondutor magnético diluído

da família II-VI Cd1-xMnxSe, aplicando o método dos degraus de magnetização

empregando ultra-baixas temperaturas produzidas pelo refrigerador de diluição de

plástico de nosso grupo LESBT. Medimos pela primeira vez em duas amostras de

diferente composição de íons magnéticos Mn, como são: x = 1 % e x = 0.5 %

quatro constantes de troca para vizinhos distantes, que denominamos J(3) = -0.356

�0.006 K, J(4) = -0.192 �0.006 K, J(5) = -0.094 �0.006 K, J(6) = -0.072 �0.003 K. Depois

intentamos identifica-los usando o método dos tamanhos das rampas juntamente

com simulações efetuadas por um programa para computador.

Nós concluímos o seguinte:

1) A constante J(3) = -0.35 K se refere a um par com z=6, assim ela pode ser

qualquer uma entre J2, J3
in e J4, mas somente uma delas.

2) A constante J(4) = -0.20 K também está associada a uma população de dois

pares com z=6 restante do parágrafo anterior (os resultados das simulações

indicam que não pode ser z=12). As alternativas seriam: J2 e J3
in ou J2 e J4 ou

J3
in e J4.

3) A constante J(5) = -0.10 K se refere a pares com z=12 então pode ser

somente uma das alternativas J3
out ou J’4.

4) A constante J(6) = -0.08 K é atribuída as pares com z=12 (que restam do

parágrafo anterior) mais o único par com z=2. Então as alternativas seriam

J’3 e J3
out ou J’3 e J4.
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Tabela 1 .- Configurações possíveis das constantes de troca para vizinhos distantes J2, J
’
3, J3

in, J3
out,

J’4, J4.

Constantes de troca Ji Número de vizinhos zi

J4= -0.35 K

J3
in = -0.20 K  J2 = -0.20 K

J3
in= -0.35 K

J2 = -0.20 K  J4 = -0.20 K

J2= -0.35 K

J4 = -0.20 K  J3
in = -0.20 K

z = 6

J4
’= -0.10 K  J3

out = -0.08 K

J3
out= -0.10  K J4

’ = -0.08 K

z =12

J3
’ = -0.08 K z = 2

Estes resultados mostram que as primeiras interações de troca entre vizinhos

distantes neste composto com a estrutura wurtzita apresentam um comportamento

similar ao observado nos compostos cúbicos da mesma família.
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