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RESUMO

Fl tas amorf ¿rs f errornagnét I cas r.tpresentam urn

decalnent,o com o tempo da suscept,lbllldade magnétlca. Tal fenômeno

é conhecldo como aftereffect ou desacomodação (DA). Para explican
esse fenômeno em llgas amorf'as exlsten dols modelos lrnportantes.

O modelo de Allla e Vlnal prevê uma dependência do

decalmento relatlvo da perneabllldade L¡t/p com a magnetostrlcçã.o de

saLturaçã.o À-. Construlmos urn slstema de medldas aclequado para,s
realizar tais experlmentos. Fabnlcamos e caracteniz¿rmos magnetica-
nenLe três sérles de compostções Corr_*MrrrSlroBn (s/:r'le 1: x = O,

2, 4, 5, 6, 7, B, 9; sérle 2: x = O, 2, 4, 6, B, 10, 15);
Co__ I,ln Fe-Mo-SI. -B^ (sérle 3: 1, 3, 4, 5, 6, 7). Preocupados en75-x x I 1 14S
evltar a dlspersäo de dados freqüentemente observad¿1. na literaLura,
mantlvemos os parânetros de fabnlcação da flta const.antes, benr como

também a proporção de metalóldes. Apesar dos cuidados, nossos

resultados alnda apresent,aram certa dlspersáo. Mesmo asslm, foi
possivel conclulr que nossos resultados são bem descrltos pelo
mode I o.

A caractenlzaçâo magnétlca das fltas de Co-Mn e o

estudo da dependênci.a da DÂ com À, nessas ligas dena.m orlgem a urn

arl"lgo que se tor'¡rou nosso prlmelro tr'¡rbalho publ lcirdo e¡n revlsL¿r

lnternaclonal.
O modelo proposLo por Kronmilller dá mator ênfa.se à

cinét,1ca dos processos responsávels pelo decalmento da susceptibi-
lidade. Por'lsso fol necessárlo construir um novo sistema que nos

permlt,lsse reallzar medldas enl dlferentes temperaturas. Reallzamos

medldas de desacomodação em CourFenMorSirzBro. Conseguimos ellmlnan
as contrlbulções lrreversivels da DÂ através de um tratamento
t,érmlco seguldo de um processo de establltzaçã.o. Os r.esulLados das

medldas de DA foram aJustados de acordo com a expressão prevlsta
pelo modelo, fornecendo um valor de r^ x lO-12 segr.rndos, euê é <ta

o

ordem do lnverso da frequêncla de Debye nesses mater.lais.



Conclulmos que os dols modelos estudados são

lgualmente r1tels no estudo da desacomodação e devem ser tratados

como aspectos complementares do mesmo problema.



ABSTRACT

Amonphous ferromagnetlc alloys show a decay of
magnêtlc sqsceptibility. This phenomenon ls known as aftereffect or

disacconodatioh (DA). There are two maJor nodels which explain this
effect 1n amonphous maLe¡'lals.

According to Al I ia et al., the decay of
suscepL lbl I l ty presents a dependettce on Llre saturab lon

magnetostrtctlon Àr. We bulIt an adequate system for measurement of'

DA based on this model. Rlbbons of compositions: Co-- Mn Si--B-77-x x 14 I
(series 1: X = 0, 2, 4,5, 6, 7,8, 9; serles 2: X = O, 2, 4,6, 8,.

10, 15); Coru_*h*F"rMorSlrnBn (serles 3: l, 3, 4, 5, 6., 7), were

produced by melt-spinnlng. P¡'oduct lon parametens were held constanL

as well as the metallold concentratlon in order to prevent t,he dat¿r

disperslon which 1s commonly observed 1n the literatune. Despite

our cane, results show a certain dlspersion, ¿rlLhough it, is
posslble to conflrm the valldity of thls model ln describlng suclt

al loys

The rnagnetic characterlzat Ion and st'udy of the

dependence of DA on À. on these alloys onlginated oun first
internat lonal publ icat lon.

K¡'onnlill ler proposes arrol,her noclel whlch etnphaslzes

the kinetlcs of the processes orlginating such decay. We built
anoLhen system whlch allows measurements at, hlghcr tenperatures.

Measurements were made ln ,CourFunMorSlrrBru. Irreversible
contrlbutlons vrere ellmlnated by a heat treatment followed by a

stablllzatlon process. Fitling of the resultlng daba to the

theoretlcal expresslon yelds a value of to = l}-rz s, which

corresponds ln order of magnil,ude to the lnverse of'Dçbye frequency

1n these materlals.
We conclude thab bot,h models are useful in the study

of DA in amorphous and shoulcl be treabed as complenentany aspects

of the same problem.



-tNDtcE-

1-INTRODUCÃO 01

?- ASPECTOS TEORICOS. o5

2.1 MODELO FENOMENOLÓGICO DE DA ËM AMORF'OS .09
2.2 MODELO DE ALLIA E VINAI l2

19

28

2.3 MODELO DE KRONMÜLLER.

2.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS. . . .

3-TECNI CAS TXPERI MENTAI S. 31

31

32

32

34

3.1 EQUIPAMENTO DE MEDIDA

3. 1. 1 SISTEMA IMPULSIVO

A) CONSTRUÇÃO.

B) PROCEDII'1ENTO DE MEDIDA

3.I.2 SISTEMA DESMAGNETIZANT'E. , . 37

3'7

40

43

A) CONSTTìUÇÃO

B) PROCEDIMENTO DE MEDIDA..

3.2.r FABRTCAÇÃO...

s. 2. 2 CARACTERIZAÇÃO MAGNÉTICA 44



4-RESULTADOS

4.1 DEPËNDÊNCIA DA D[:SAC0]4OD^çÃO COM Às. . 49

49

51

56

56

59

4.1,2 MODELO DE ALLIA et al
4.1.3 FITAS DE Co-Mn.

4.2 crNÉTrcA DA DESACOMODAçÃO. . . .

4.2.1 MODELO DE KRONMTILLER...

4.2.2 PROGRAMA DE ÂJUSTE..

5 - CI O N C L U S Õ E S.. 72

REFERENCIAS 75



1 TNTR0DUçÃ0

Fl tas amorf¿rs f erromagnét I cas lx)ssue¡n gr.ancle

lmportâncla do ponto'de vista tecnológlco por apr.esentarem altos
valores de susceptlbllldade magnétlca, prestando-se, portanto, à
fabnlcaçäo de 1númenos dlsposltlvos, corno cabeças de dravação,
bllndagem magnétlca e componentes eletrônlcos [1]. i

Esses materlals sã,o, no entanto, metaest{veis, ou
seJa, evoluem ao longo do tempo e da temperatura para conflgurações
mals estávels, do ponto de vlsta termodinâmlco. Macroscoplcamente
tal evolução se traduz, por exemplo, num decalmento da susceptibi-
lldade nagnétlca com o tempo. TaI fenômeno é conhecido como after-
effect magnétlco da susceptibltldade ou desacomodação (DA). A

Flgura 1 llustna esse fenômetìo.

Its

I 500

I 000
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f'

0 t0 l0 30

1 in¡c (nrin )

40 50

Flgura I - Decalmento da permeabllldade obsenvado em c¿-Fe contendo
pequena quantidade de carbono Iref. Z, p.465l.

obviamente tar proprledade não é lntenessante tecno-
logicamente, já que impl ica rluma degradação clas qual ldacles clo

mat,erial e portanto num tempo de vlda cunto para o pnoduto. Daí a
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motlvação para se est,udar esse fenômeno. uma nalo¡- compreensão dos

mecanlsmos responsávels pe).a desacomodação e sua relação com pro-
prledades intrlnsecas do materlal podem aJudan no desenvolvlmento
de tratamentos que conflram uma malor establll<lade nagnética a

esses materials.

Do ponto de vlsta estritamente científlco, o estudo
da DA também é bastant"e lnLeressante, pols nos p<:r.mlte urn conL¿rL<.¡

com proprledades e äonceltos fisicos fundamentals. Além dlsso, a

natureza caótlca dos slstemas amorfos dá margem a que tals slstemas
seJam t,ratados com f'ornal lsmos dlf'erenLes, embor'¿r equlvalent,es.
Esse contato com dlferentes pontos de vlsta sobne um mesmo tema

amplla nossa compreensåo do assunto.

Outro aspecLo lmpontante da DA é a posslbltldade cle

se usan tal fenômeno como um lnstrumento de caracterl zaçâo
magnétlca de materlals, já que sua medlda fornece lnformações a
respeito da estabilidade do materlal, além de ser uma propriedade
bastante sensivel a mudanças estruturals que ocorram devido a

tratamentos tér¡nlcos ou outros processós slmllares.
Exlstem baslcamente dols modelos teónlcos que procu-

nam expl lcar o fenômenc¡ cl¿r desacomodação. Àmbos concorclam, oil
princlplo, eu€ a DA está relaclonada com a desor<iem esLnubural do

naterial e não com um t,ipo especifico de átomo presente na liga. os
modelos tarnbém concordan que o decalmento da susceptlbllidade é

devido a um reordenamento de defeitos estruturals, intenaglndo com

a dlreção de magnetização local. A natureza de t,¿rls defeltos não

est,á contudo esclarecida.

O modelo desenvolvido por Allia et.al. identifica
esses defeltos como flutuações das tensões de clsalhamenbo en

escala atômica, conf'orme conceitos desenvolvidos por Egami et al,.
Esses defeitos lnteragem corn a magnetizaçâo vla lnLer.açäo magneto-
el.ást 1ca.

Kronmüller et ã1., por outro lado, baseados em

obsenvações de DA em ligas não-magnetostrlctlvas, identlficam os

defeltos como pares de átomos nragnétlcos (metal-lnet,al 
,

metal-metalóide), lnteragindo com a magnetlzação cle saturaçã.o pon

melo de t,ermos de excltarrg,e e spln-órbl ba, a.lém <.lo ternr<'r

magnetoelástico. Além dlsso, esse modelo dá uma ênfase maior à
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cinétlca do processo de DA.

Nosso objetlvo ao realizan esLe tra.balho foi entrar
en contat,o com esses dois modelos e ao mesno tempo equipar o Labo-
ratório de Materlals Magnéticos com mais essa téc¡rica de caracteri-
zaçâo magnétlca de materiais.

ConsLruimos dois slstemas para medir DA. O sistema 1

lìos permlte reallz¿rt'm<:dldtrs à tenr¡relabura a¡nt¡ir-.nl-o abr.avós {rr
nétodo lmpulslvo, que conslst,e em satu-ar a amostra com um pulso de

campo magnét ico no lnst,anbe i nlclal . O slstema 2 ¡rossul urna cârr¡ar';-l

de atmosn'era cont rolzrda acoplada a um f'orno r.esis;l-lvo que al, lngr:
åté 200 "C. Nesse sistema as amostras são desmagneLizadas no lnicio
do processo de medlda.

Com o slsLema 1 estudamos a dependência da DA com a
magnetostrlcção de saturação. Para isso fabricamos e caracterizamos
ligas de composiçáo Corr_*h*Si,oBn (x ,- 0 - lS) e

co I'lnFeMosi..B- (x - 1 - g). Essas composições apresentam75-x x 1 1 14S
valores altos de magneLlzação de satunaçäo (- 0.8 T') e susceptlbi-
lldade magnétlca. Â magnetoslrlcção de saturação é: baixa e varia.
com a composlçã.o, lndo de valores negatlvos para positlvos com o
acréscimo de Mn.

' Os resulLados das medldas de DA mosLr.am alguma clls-
persã.o, apesan dos cuidados que foram tomados par.a se manter os
pt:.nâmetros re l evanLes cons L¿rnt-es. Apeszrr- d l sso é ¡ror;s; i ve l aI'I r.rn¿¡.r.

que o modelo de Allra et al. descreve bem o comporl-amento da DA em

relação à magnetosl"rlcção nesses mat,eriais.
Com o slstema 2 esbudarnos a dependôncia cla IIA com a

temperatura para uma amostrâ de composição CourFe 
oMorSilzBlo,

tratada termlcarnente. A anhl ise de lsotermas oblid¿rs a dIf'er-ent.es
temperaturas nos forneceu o espectro de energias de ativação do

processo de DA.

Além da intr-oduçã.o, este trabalho conta com rna.is

quabro capitulos. No capítulo 2 fazemos uma breve exposlção dos

modelos teónlcos acima citaclos. Pnetendemos assim olenecer um guia-

de orlentaçåo ¿ìo Iel t"or q(¡e esL lver lntcr.ess¿rdo cm ellLe'¡<1er. ()

problema da DA mais a fundo. o capitulo 3 descreve a montagem dos

slstemas de medlda, as técnicas de caracLeri.zztçáo física e

magnétlca e os nesultados da caracterização das ligas de co-I.{n. No

3



capftuLo 4 apnesentamos os resultados das medidas de DA. o capítulo
5 trat,a das conclusões e futuras llnhas de tnabalho abertas pela
dlspontblltdade de equlþanentos de nedlda de DA.

4



? ASPE TOS TEORICOS

Já no flnal do século passado [3J fr:l observado quc

amostnas crlstallnas'de a-Fe conbendo pequenas quantldades de

lmpurezas lntenstlclals apresentavan vlscosldade magnétlca, ou

seJa, com a apllcaçäo de um c?Ìmpo ext,erno a magneLlzaçâo da amostra

aumentavp. lentamente até atlnglr um valor de saturação. Da mesma

fonma fol obsenvado que nesses matenlals a susceptlblltdade lnlclal
Z apresent,ava um decalnento com o tempo (Flgura 2). Tal fenômeno

ficou conhecldo como aftereffect da suscepLibl t ldade ou

desacomodação (DA).

(a) (b)

:EO

:'. d!

r

0

Figuna 2 Esquematicamente [4]: (a) Decaimento da permeabllidade

após desmagnetlzaçâo. (b) Viscosldade magnétlca observa-
da após srlbita mudança de H.

Tanto a vlscosldade magnétlca quanto a desacornodação

apresent,am, nesse matenlal cristallno, um comportamento exponencial
e dependem fortemente da temperatura, podendo ser obsenvados somen-

Le em um estrelbo lrrtc¡.v¿rlo dc bemper.atur.a (['lgur.a l]).
Após estudos slstemát,lcos [6,7] descobrlu-se que

esses fenômenos têm uma onlgem comuml a lnteração cle pares atômlcos

Fe-C com a direção de magnetlzação local. Os átomos de carbono,

5



Em materlals amorfos feromagnétlcos a DA constltul
una proprledade geral, tendo sldo obsenvada em vldros de dlferentes
composlções, contendo dlferentes metals de translção e metalóldes

t8-141. Nesses materlals o decalmento da. susceptlbl t ldade é

logarltmlco e o espectro de tempos de ¡:elaxaçåo é contlnuo e bas-

tant,e lango, possulndo baslcamente a mesma forma em dlferentes
materlals (Flgura 5).

t.0

r0, Dr

I l¡l

Flgura 5 - Desacomodação observada em llga amorfa de Co-N1-t'e-Si-B

a 15 oC e a 260 oC (clrculos vazados e chelos,
nespectlvamente) t 10l.

As evldênclas expostas acima lndlcam que a DA em

amorfos é fenômeno estrutural lndependente da composlçã.o da liga. O

mecanlsmo responsável pela DA nesses materlals não é bem conhecido.

Analoglas com o caso de materlals crlstallnos permlte supor que se

trate de processos de orden¿¡nellto de "defeltos" lrrteraglndo com a

direção de nagnetlzação local. Esses defeltos podem ser grupos de

átomos ou átomos lsolados.
Exlstém dois modelos lmportantes que procuram expli-

car a DA em materials amorfos. Ambos supõem a presença de defeltos
termlcament,e atlvados, lnberaglndo com a dlreçäo de magnet lzaçâo
local. Embora divirJam na concepção desses defeltos, chegam a

expressões semelhanles pana a dependêncla 
- 
tempor.al de X. Apesar

dlsso cada modelo enfatlza um aspecto dlfenent,e do problema.

No ltem 2. I fazemos um desenvolvlmento

fenomenológlco da DA em amorfos a flm de mostrar que seu comporta-

ment,o logarltmlco lmpllca nu¡na dlstnlbulçäo de ternpos de relaxaçäo

L'\ 0.t

t'

r:

l
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pequenos em relação aos åtomos de Fe da rede crisballna, tendem a
ocupan os lnterstlclos do plano perpendlcular à dlreção de magnetl-
zaçäo local (Ftgura 4). A brusca mudança na dlreçåo de magnetlzação
pnovoca um redlreclonamento dos pares atônlcos, vla difusão dos

átomos. Esse reordenamenLo ocorre por atlvaçã.o t{:rmlca e possul,

portanto, um tempo de relaxaçã,o assoclado.

G¡uss (x4r .to-r Wb¡mr¡

1

3

N""
28.\

J
,*\ \

.t
I

s
I

2

0,5

0.5
Tlmo (src¡

¡.0

Figura 3 - Vlscosldade magnétlca observada para aço com balxo teor
de carbono (ref. 5; p.304).

a Fe otorn

Q r sitc

@ ysite

Q rüc

t

T

Flgura 4 - Rede bcc de a-Fe mostrando as poslções interstlclals que

podem ser ocupadas por átomos de C (ref. 5, p.310).
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bastante langa LLzl. Nesse desenvolvlmento nåo nos preocupamos com

as posslvels causas do fenômeno.

Nos ltens 2.2 e 2,3 vamos expor resumldamente os

dols modelos cltados, desenvolvldos por Allla, e Kronmilller et ai,
e que procuram expllcar a orlgen da DA em amonf,os.

No ltem 2.4 comparamos os dols nodelos, destacando
suas dlferenças e pontos em comum.

I



2.1 MODELO FENOMENOLÓCICO DE DA EM AMORFOS

Vamos supor que a uma dada t,emperatura, T a DA possa
ger dgscrlta por uma dlst,rtbulçäo de tempos de relaxaçäo correspon-
dentes cada qual a eventos lndependenl,es.

SeJa % o valor da penmeabltidade em t = O. O decat-
mento relatlvo da permeabllldade pode ser escrlto como:

p( rl
l¡o

. J'rtt) exp(-tlz) dr , (1)

onde f(r) é uma funçã.o de dlstribulção de tempos de relaxaçåo.
Se os processos são lndependentes e atlvados termi-

camente, vale a lel de Arrhenlus:

rr= 
"o 

exp(QrlkT) , (2)

onde ro é uma constante e Q, é a energla de attvação do processo,
corr.espondendo à altura da ba¡.relra (Flgura 6).

A¡

I"'
_14-

Flgura 6 - Esquema de un slst,ema de dols nlvels (SDN)

Para slmpllflcar vamos supor que a dlstrlbuição p(Q)

de energlas de ativação seja constante entre et o e, nula fora
desse lntervalo (Figura 7). l)cla co¡rdlçã.o de normal lza.çäo

ri, P(Q) dQ = t

I



1

Qr-Q, QlsQsQ2

+ P(0) =

0 Q.QrouQ>Qz

1 1

ln(r 
^/'t 

r) r f STST
1 2

Ð f(z) =

o f <Í ouT>1I 2

Asslm

(3)

I

þu -N Hrlln( r/T2l

onde: N(a) = J-+*
A lntegrar N(or) pode ser aproxlmada por uma série

t51' Para que possamos vlzuallzan o t,ipo de comport,amento exlbldc¡
pela expressão (3) vamos truncar a sérle em seu pnlmerro t,ermo
variável; Assim:

N(a) o -0.577 - lna para cr 41 1 ,

-cü
N(a) o €, para c, >> 1.

ct,

Quando 11 << t . ." a expressåo (3) f.ica:

E.ç¿
[ro

1-iñGl;;), (lrr r, - O.ii7'7 - ln t") (4)

'Â Flgur.a T.a mostra a slmulaçåo numérlca <.la

expnessão (3), de acordo com a distrtbuição de energlas de atlvação

10



nostrada em 7. b e assumlndo zo = 1x10-12 segundos e T = 3OO K.

Comparando a slmulaçã.o da Flgura 7. a com um exenplo
real de DA em amorfos (Figura 5) concluimos que negses materlals o

fenômeno é provocado por um;r dlstrlbulçã.o continua de energlas clc

at ivaçã.o.

1 0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0*4 -3 log t?
10

S

Figura 7 - (a) Slmulaçåo do decalnento relatlvo da penmeabllidade

baseado na expressã.o (4) e assumlndo z = 1x10-12 s.
o(b) Espect,ro de energlas de atlvação p(e) constante.

i
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2.2 MODELO,DE ALLIA E VINAI

No modelo proposto por Allia e Vinai [15], a DA é

provocada pela lnteração magnetostrlctlva entne reglões de tensão

de clsalhamento e a dlreção de magnetlzaçåo.

Esta proposlçäo basela-se num modelo desenvolvldo
por Egam1 et aL. t16l que descreve as flutuações da estrutura
atômlca local de um maLerlal amorfo em t,ermos de tensöes lnternas e

suas correlações.

Vamos aqui fazer uma breve exposlçäo do modelo

ressaltando apenas suas caracteristlcas pnlnclpals.
A cada poslção atômlca assocla-se um tensor de

tensäo lnterna orJ en termos das forças locals entre pares
.Aatômicos. E possivel então calcular duas quantldades lnvanlantes: a

tensã.o de clsalhamento r" e a pressão hldrostát, ica p, que sãro

deflnldas a segulr:

q-ü
77 22

+
2 2 2

(s)

1nP=5Lt

Defeltos estruturals são deflnldos como regiões onde

os valores locals de p e z" dlferem de seus valores médlos por ma,is

de um certo valor tipico p* u t.*, derlvados da teorla. Através de

sirnulações numéricas t 171 observou-se que os v¿rlores de p 
" r.

estã.o espaclalmente correlaclonados, numa exLelrsão de 10 a 20

posições atômlcas. Pontant,o os defelt,os cornespondem a pequenas re-
glões onde as tensões podem ser de tração (defettos p), compressã.o

(defeltos n) ou de clsalhame¡rto (defeltos r") (fieura B).

Tals defeltos podem se movimentar dentro da matriz
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amorfa através de dols processos báslcos:
(a) recomblnaçäo de defeitos p e n, que ocorre por

difusã.o irreversivel e caracterlza um pnocesso de relaxação estru-
tural. cálculos [18] demonstram que as energlas de atlvação desses
processos se concentram entre 7.7 e 2.5 eV.

(b) novlmento de defeltos z. que ocorre sem dlfusão
atômlca e extge energlas bem mals balxas, podendo ser conslderaclo
como um movl¡nento coerente do defelto como um t,odo entre poslções
quase-equlvalent,es. Neste caso o pnocesso é conslderado reversível.
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Figura 8 Slmulação de uma camada de estrutura amorfa com defeitos
deflnidos em termos de p e t.: (a) euadrados representam
át,omos cent,r.als de um defelto de t.raçäo ( t tpo p);
trlângulos represenbam. átomos centrals de um defelto de

compressåo (tipo n). (b) Quadrados representam átomos

centrals de def'eltos de clsalhanrento (tlpo r");
triångulos representam reglões de balxo r.. Alguns
defelt,os estã.o clr.cundados por curvas l1'7 l.

No desenvolvlmenLo do modelr:, assr.¡rn()-se que or;

feitos estruturais sejam separados espacialmente, de forma que

<lr: -
pos-
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sam ser tratados como lndependentes. Dessa forma pode-se assoclar

uma energla nagnétlca para cada defelto e pon melo da estatlstlca
de Boltzmann determlnar a populaçåo de equllfbnlo de cada nivel de

enengla.

Ao se conslderar a energla magnetoelástlca do slsLe-

ilâ, consegue-se mostrar que apenas as neglöes de tensão de clsalha-
mento lnteragem con a dlreção de magnet lzaçâo local através dar

magnetostrlcçäo de såturação À,, dando orlgem à DA.-ß¡
A energla magnét,lca total por unldade de volume de

un defelto de tensåo é dada por [15]:

e = -g tru H".S - 3./2 Às X )
(6)C

rJ

onde g=
U='B
H=

l{
$=

À-
s

c=
rJ

l, =

Estlmatlvas lndlcam que en matel'1als amorfos a.

lnteraçã.o magnetoelástlca é bem menor que a energla de exchange

t151. Isso permite algumas slmpllficações da expressão (6), que

pode entáo ser escrlta corno:

c
(7)

onde: ^ = g lta lH"l lsl ¿ a constante de exchange

Em temperaburas bem abalxo da temperatura de crlsba-
llzaÇåo T*, onde os processos de relaxação estrutural são lnsigni-
f lcanbes, os movlnrenbos dos defeltos såo locals e podeln ser consl-
derados nevenslvels. Ou seJa, os movimentos se reallzam entre
poslções de minlmo adJacentes, cuJas energlas e säo quase-

equi valentes.
Vamos conslderar o movlmento entre duas poslções de

14

TT
.t

fator giromagnétlco;

magneton de Bohr;

campo de exchange;

vetor de magnetlzaçáo local;
magnetostrlcçåo de saLuraçäo;

tensor de tensão

cosseno dlretor de magneLlzaçFao local .

8=-aIr.]r 22 lsa



rnfnlmo. No equillbrlo térmlco, o núnero de defei'bos que ocupam o

nfvel de enengla e, é dado Por:

N exn(e /kT)1,2 ' I (8)exp(crlkT) +exp(cz/kT )

onde:

energla e

N é o nrlmero total de defeltos ocupando os nivels de
l12

e,

N

eet

Para calcular a energla total é necessár1o reallzar'
uma médla volumétrlca de energla de todos os defeltos:

(s)

Quando a parede de Bloch é deslocada a magnetlzação

de um elemento de volume é rodada de um ângulo o, altenando as

componentes do tcnsor de t,cllt;åo e porLanl,o os nlvcls de energla r:-.

Mas lmedlatamente após a rotaçã.o, o nú¡nero de defeltos que 
-o",rpå*

cada nlvel de energla permanece lnalterado, Já qrie a redlstrlbulção
dos slstemas de dois nfvels se dá gnadualmente.

Asslm a nova energla total é dada por:

( r0)

É import,ante notan que pana calcular E e Ë' é neces-

sárlo lnt,roduzlr un slsl,cmir cle coordenad;rs S, o qttrrl a¡rós o dcslo-

camento da parede se Lransforma em S'.
{" Est,anos interessados na dlferença de energia 

^8,
antes e depols do deslocamento da parede t15l:

AE=E' E (11)

O valor de AE varla em funçã.o do deslocamento da

parede de Bloch. Isso dá ot'lgem a um campo magnétlco que tende a

15
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atralr a parede para uma poslçã"o de mínlmo de energia. Esse campo é
denomlnado campo de vlscosldade H" e deflne-se por [19]:

}I
T

1ôôE (12)2T
s

6E

onde: I_ é a magnetlzaçåo de saturação;

€ é o deslocamento da parede.

Na Flgura g most,ramos o comportamenLo de uma função
proporclonal ao campo de vlscosldade - ge(€) - quando as paredes de

Bloch sã.o submetldas a um ca¡npo magnétlco alternado.
Emplrlcamente medlmos a varlação da indução

magnétlca AB = B(t.) - B(t_). A dependêncla t,empor.al de B pode ser
expressa como:

B(t) = Ëo IHo + tlr(€, t) ] (13)

com Hr(€,t) = Hr(E) c(t),

l{" = campo externo;
H, = campo de vlscosldade;

G(t) = funçäo monotonlcamente decrescente do

tempo com l lmites G(0)=tr. e G(æ)=0.

onde

3

2 \

U\tl
o()

1

0
A 2A g

Figura 9 - Comportamento

uma constante

da função ge(E) -- 2

tlsl.
I
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Pode-se mosLrar' [ 19] que o decalnrenl,o relatlvo da

permeabllldade é dado por:

( 14)
B=O

Calculando ÂE [15] e utlllzando as lgualdades (12) e

ÀB*E-Ap
,T t til,,'*'"]*="

onde:

( 13) obtemos:

L é a dlstâncla entre duas paredes de dominlo.

Âu(t .t' 1' 2
) p(t. )-p(t

2
p(t u(t )'22

=8(€)
<N>

T

TT-p

I
uo

tc(r )-G(r )1
2

e

T ,r", ( 1s)2
5

s

onde: <N >_ é o número total de defeltos móvets à temperatura. T.1
A expressåo aclma predlz uma depenctência quadrática

da DA com À_. Ou seJa, materlals com À_ = O näo a¡lresentam DA. IssoSS
foi realmente observado em llgas amorfas à base de ferro tls]. No

entanto, quando ligas à base de cobalto começaram a ser estudadas,
observou-se que mesmo as composlções não magnetostrictlvas apresen-
t,avam DA [20].

Para explicar tals resultados Allla et al. refinaram
seu modelo f?l,221, avaliando as flutuações na energla de anlso-
t'ropla magnét lca local provocadas pela dlstor'ção da estrubur.a
amorfa. Para reallzar os cálculos, fol conslderado apenas o polie-.
dro cuJos vértlces colncldem com os prlmelros vlzlnhos de um áLornr>

central. Para icosaedros a energia de anlsotnopia magnética é

nula. se o polledro se af'asta da slmetnla lcosaédrica a energla de

anlsotropla aumenta. ora, a distorção da slmetrla lcosaédrica está
relaclonada com as componentes de clsalhament,o do tensor de tensão
s Pontanto- a variação na energla de anisotropla pode ser ex-rJ
pressa em termos de uma energla magnetoelástlca local tz0l. como

consequêncla obtemos uma nova constanLe efetiva de magnetostrlcçáo
À.rr, cuJo quadrado é expresso como:

T7



À2€ff #þr12+ j-'^"^o'''] ( 16),

onde ¡r reflet,e o grau de dlstorçäo da conflguraçåo. Pana slmetrlas
lcosaédnlcas, m = O 1221.

Além dlsso, nota-se pela expressäo ( 15) que o valor
da DA depende do deslocamenLo { da parede de dqmfnlo.

Para unlfonnlzar as medldas e $rmitlr a companaçã.o

do valor de DA em diferentes natenlals, consldena-se sempre a

sltuaçåo em que o valon de eo(€) é nåxlmo. PeIa Flguna 9 vemos que

lsso ocorne quando € = O.45 A QA ê a espessuna da parede de

dominlo). Nesse ponbo g ({ = O.454) = 2.55.
p

A partlr das observações feltas aclma, calcula-se a
nova expressã.o para a DA:

Â & = z.FFp
3

<N> Ic(rr)-G(r2)]
T

À
2

eff
<t'> (t7 )Tã TT' H T

o s

A Flgura 10 mostra o comportämento do produto
(Ârlr)Hol, em f;unçäo de lÀrlpara dlversas llgas lzzl. os crrcuros
abertos e fechados correspondem a llgas à base de co e Fe, respec-
t lvamente.

r¡
E
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f
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t9.

o,0

a
20

r¿i

T

II ¡1 .17

t nat t4o€

.À .1.
30o
lÀrl oo'6t

Flgura 1o - comport,amento à temperatura amblente do produto
(ÂU,zU)HoI. em funçã.o de lÀrl para llgas amorfas nlcas

, em Fe (clrculos chelos) e Co (círculos abertos) lZZl.
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2.3 MoDtrLo DE KRoN¡tÜIIen

Como vlmos anterlormente em a-Fe com balxo teor de

carbono, a DA está relaclonada com o rearnanJo de pares atômlcos

Fe-C dent,ro das paredes de domlnlo, o que ocorre pela dlfusão de

átomos de carbono pelos lntersticios da rede de ferro.
Em crlstals blnárlos como Fe-Nl e Fe-Sl [5], a DA

ocorre devldo à existência de vacâ.nclas em equllfbrlo térmlco, que

pnoplclam o reamanJo dos pares atômlcos medlante atlvação térmlca.
Kronmilller, por analogla, consldera que en maLerlals

amorfos também ocorra a formaçäo de pares atômlcos do tlpo metal-

metal ou metal-met.atóide. O reanranJo desses pares é possivel

devldo à exlstêncla de volumes llvnes - caracterlstlca fundamental

de amorfos - que permltem a dtfusão atômlca de curLo alcance. Os

volumes l lvres sã.o decot'¡-êncla da não perlodlcl rla.de do arrartJo

atômlco: o desaJuste entre átomos de difenentes ralos conduz a

espaços vazlos entre eIes.

Na Flgura 11 vemos, na representação do modelo de

esferas duras, duas orlenlações posslvels de utn par de áLomos

magnétlcos, na vizlnhança de um volume llvre.
No equllibrio térmico cada par atômico i com orien-

tação j possul uma energia de anlsotnopla magnétlca [23] dada por:

û = " "on'o
(18)

rJ

onde: a- ê a energla magnét,lca local devldo à lnteração de
o

exchange, spln-órblta e magnetoelástlca;

o

e. . é o ângulo entre a magneb lzaçâo espontânea M-lJ s
eixo de slmetrla do l-óslmo par na dl.reção J.

1g

eo
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Fl'gura 11'- Modelo de esferas duras llustrando as duas orlentações
possfvels de um par atômlco magnétlco na vtzlnhança de

um volume llvre.

Para l,ra[ar o problema, ublllza-se o slstema de dol¡¡

nlvels de ¡\nderson (SDN), gu€ é esquematlzado na Figura 12..

--r
îQ -e,,,

Q-er,a

-__1 o
2^T E[l

¿
€¡,?

,1,

Flgura 1,2 - Representaçåo.esquemátlca do slstema de dols nlvels,
mostrando os nlvels de energla ocupados pelo par

atômlco da Flguna 11.

Q é a energla de atlvaçäo relaclo'nada ao materlaL

nä,o magnét,lco.
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Cada nlvel de energla corresponde a uma orlentaçåo

do par atômlco en relaçåo à dlreçåo de magnetlzaçâo local. A dlfe-
rença na enengla magnétlca entre as duaç ortenbações é escrltå como

2Lz

c (le)
t2

Para calcular a populaçäo de cada nivel supõe-se que

nåo exlstem translções entre conflgurações co¡n dlferentes 2À. Isso

equlvale a conslderar que os dlferentes SDN's såo desacoplados. Se

asslm for podemos usan a estatlstlca de Boltzmann e determlnan os

nrlmeros de ocupaçäo, na conflguração de equllfbrlo, de todos os

SDN's caracter'lzados pela energla de separação 2À. Nessa contagem o

lndlce I desaparece.

c2^ I

=n J = L, 2 (20 )o 2 cosh( 
^/kT)

onde: n- é o nrlnero de pares atômlcos rio nlvel J;
J

n- é o nrlmero total de panes atômlcos móveis à
o

tenperatuna T;

o lndlca equillbnlo térmlco,

Em segulda te¡nos que estabelecer a dependêncla tern-

poral do nrlmeno de ocupaçåo. Como a transiçã.o entne as duas orien-

taçöes ocorre por atlvação térmlca é possivel deflnlr uma

freqüêncla de translçäo do nlvel J para J', dada pela nelação de

Arrhenlus:

nltat , exp[-(-1)J azrrJ

uoo exp(S,zk) exp[ - (Q-c, ),2k1'l (27)

onde: S é a entropla de atlvaçäo do processo;

ù é uma constante da orden da frequêncla de Debye.

Supomos que a varlação t,emporal do n(tmero de

ocupaçäo obedece à segulnte equaçåo dlferenclal:

2t

v=
JJ'



dn
-ãf = -,JJ,.J + l)

'J .t*J' (22)
J J

Conslderando-se

equlvalentes, temos que c.<<Q.
)

Jam lndependentes doå nívels

somente conflgurações
Além dlsso supõe-se que S

quase-

eDse-
de enengla. Podemos então

oo
conslderar

{fue D = u = t:'t22r

v=n exp(-QlkT)
o

onde: uoî ,oo.xp(S/k) é caracterfst,ico do material.

Reescrevendo a expressäo aclqra em termos do tempo de

relaxação, = r-', temos:

T=T exp(Q/kT). (23)
0

qst,eJam

Supondo que no

lgualmente ocupadas,

lnstante t=O as, duas orlentaçðes
podemos resolver a .equação (22) e

ocupaçäo de cada nlvel em funçåo dodetermlnar.

t,empo [23]:
a pnobabflldáde de

nr(Â,t)
n

o_T
{

7 (-1)r tanh[Ë+] [l-exp(-rlrR)] ]
(24)

onde: t = r/2.
R

Slmulbalrc'¿rmerrl,e a processos reverslvcls podcm ocor.-
rer processos de relaxaçã.o estrutural causados pela difusäo de
longo alcance ,dos volumes llvres. o desapareclmento dos volumes
llvres provoca uma dlmlnutçåo no n{¡mero de pares atômicos móvels
1241. Asslm temos:

no(t) = t.o * [no(O) - nrl exp(-tlzo), (25)

n_ é o número de pares atômlcos em equi I íbrlo àæ

temperatura T;

t^ denota o tempo do processo de relaxação estrut,ural

ü..-

onde:
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Obsenvamos portanto que no caso mais geral, o pro-

cesso de ocupaçäo dos nivels de energla segue um comportamenbo

logarltmlco com dols tenpos de relaxação, t* u to , rplaclonados a

processos reversfveis e l.rreversivels, respectlvanrente.

As fltas em estado as quenched, devldo ao próprlo

processo de fabrlc.iáo, apresentam um excesso de volume livre que

tende a desaparecer, vla relaxação estrutural, quando o materlal é

submetldo a altas temperat,uras. TaI processo é 1r'r'eversf.vel, pols

conduz a conflgurações energetlcamente mals estáveis. Asslm, após

um tratamembo térmico conveniente, o excesso de volume llvre desa-

parece e o nrlmeno de pares atômlcos móvels atlnge um valor de

equllibrio. Nesse estado portanto, os processos lrreversiveis iâ'
ocorreraner -0.

A

O próximo passo no desenvolvimento do modelo consis-
te em relaclonar a variaçåo no número de ocupação dos niveis <le

energla e o comportarne¡rl,o <ia per-neabllldade.

Quando ern t=0 um material é desmagnetlzado, os pares

abômlcos se orlentam em todirs as dlreções ocupando lgualmente todr:s

os niveis de energia passfvels de serem ocupados àquela

temperatura.

Mas lmediatamente após a desmagnetização as paredes

de dominio passam a se mover sob a ação de um pot.encial de pinning

E resultante das est,r'utunas de defeltos e das irregularidades
o

geométrlcas da strperf icle. SuperposLo a este, t.em-se também urr

potencial de estabillzação E, dependente do telnpo, causado pelo

r.c.¿lrranJo dos prtres ¿rl,ô¡nlcos. Sendo U o deslocan¡r:rrbo da parcrJe rlr:

sua poslçåo orlglnal, te¡nos [23]:,

E(U,t.) Eo(U) + Es(U,t) (26)

Para calcul¿-u- E( U, t ) devemos determlnar

magnétlca e.. de cada defeito e en segulda som¿ìr' sobre
1j

posições e orlentações dos defeltos. Como Já dLssemos,

e é a soma de três termos, relatlvos à lnteraçåo de
lJ i

acoplamento splh-órb1ta e lnteraçã.o magnetoelástica.
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Para reallzar um cálculo quantltat,lvo de E(U,t) é

necessánlo assoclar um slstema de cooldenadas à parede de donlnlo.
Supondo que as coordenadas dos defettos * seJam quantldades

estat,fst,lcamente lndependentes e tenham uma dlstrlbuição slmétrlca
de valores, ê posslvel reallzar uma médla volumétrlca sobre os

parâmet,ros. Tals cá,lculos estå.o felt,os na referêncla [23].
A Flgura 13 é uma representaçäo esquemâtlca da

relaçåo entre a orlentaçåo dos pares atômlcos e o potenclal de

establ I lzação.

A malor ou menor mobtlldade das paredes de domfnlo e
conseqilentemente o valor da suscepttbllldade lnlclal I dependem do

potenclal de est,ablllzação. Cálculos [25J mostram que a nelação
entre a relutlvldade r (r = 7/Ð e o potenclal de establllzaçäo é

dado por:

Âr(t,) =
dzrs(u, t )1

u rtl (27 )
U=O

. lr0

xo aM?s du2s8

1"0

onde:

e'mt=0.

S, é a área da panede de domfnlo por unldade de volume.

Io é a susceptlbllidade lnlclal da amostra desnagnettzada

' Í80o' tlotnai¡t woll ond
alorrr ¡tuir dish'ibul ion

sla bi I i zu I ìo tt pol cr tl iulî-j

anì.stilt t,u

l
l=0

z

ton

i' Ø, t Þ t t ît {7 t î- e' î ltu 
¡¡ u u,e

Flgura 13 - Esquema da dlstrlbulçåo temporal dos pares atômicos

magnétlcos e sua relaçåo com o polenclal de

establ I i zação.
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No caso de pnocessos reversfvels, em gue A(<kT e o

deslocamento U é menor gue a espessura da parede de domlnlo [23],
te¡nos: ì #

c <(c 1?>
Ar('t ) =

2 00 cff c(r) (28)
t

onde:

Quando

descrlto por valones

rs M: sB ô
o

o processo de

úrrlcos de Í e
A

reordenanento dos panes ê

TR, G( t ) a"ssume uma forma

KT

onde: c é a corrcentraçåo de equlllbrlo de panes móvels à
@

tenperatura T, calculada a part,tr de uma nrédla volumétnica

do número de defeltos n-¡úI ô- se relaclor¡a com a largura da parede de dominlo ð--o'B
pela expressão ô^ = ¡t ô-i

,""-, i r år,"t""i; efet,Iva de lnteração.
cff

G(t) é a funçåo de relaxaçåo que descneve o compon-

tanento temporal da reluttvldade.

. CI termo ."3.rt é calculado t201. a partlr de uma

médla estatlstlca de valores de energla de exchange, acoplamento

spin-órblta e energla rnagneto-eIá,tlca.

A funçåø de relaxação G(t) depende da natureza do

naterlal estudado e de sua htstórla térmica. Sua forna mais geral é

dada por:

,c(t,) = G (u fr * ac(r) c (t)l (2e)R- L ." ^ )

GR(t) descreve os *processos reversivets¡
GA(t)'descreve os processos irreverslvels;
Ac = co{o} - ", comesponde ao excesso de volume llvre à

tenperatuna T
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exponenclal com:

CR(t)cl-exp(-tlt*)
(30)

GÂ(t) = exp(-tlt^)

Negte cago podemos dlstlngtllr qualltat,lvamenle três
cornportamentos dlferenbes para G(t) :

(a) T. >> t - Para tempos nenores que t = TA, a DA pode
An

ser conslderada reyerelvel. G(t) exlbe um plco de relaxaçã,o largo,
r

cofio se pode ven pela Flgura 14. a.

(b) T 4 t- - os processos neverslvels e lrreverslveis-AR'
t,êm arnplltudes opOstas. G(t) apresenta um plco de riel'axação bastan-

t,e estrelto (Flguna 14. b).
(c) r. >>

rapldamente ¿rmtkrnao T amplltude da DA (Ftgura 14.c).

A não perlodtcldade dos amorfos gena uma grande

varledade de slstemas de dols nfvels com dlfenentes Q e 2Â. Supondo

que os dlferentes SDN's såo desacoplados, podemos trabalhar com uma

dlstrlbulçåo de slstenas de dols nlvels lndependentes. Nesse caso

os tempos de relaxaçã.o devem ser substlt,uidos por funções de

relaxação correspondentes:

cr(t,) = f exn(-l/rnl f(r^) dtn,

(31)

c'(t) = f tt - exp(-t,/t")] f(t*) dru

onde f(ro) e f(tr) såo as funções de dtstrlbulçã.o dos tempos

i'

de relaxaÇåo to e ra
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Flgura t4 - Funçã.o G(t) para dlferent,es lempos de relaxação: {a)

"A = 5 roi (b) 
"* 

!! Tti
pontllhadas representam

GR(t). Curvas chelas
G(t)=Gr(t) cR(t).

(e) Í
A

o.5 "r. Cunvas

traceJadas,

o produbo

GÂ(t ); curvas

representam
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2.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS

A prlmelra diferença entre os modelos descrltos
reslde na concepçäo dos "defeltos" que dåo orlgem à desagomodação.

Para Allia os defeltos são reglões equlvalentes a

dez ou vlnte poslções atônlcas, nas quals os valores do tensor. cle

tensão dlferem de um certo valon tiplco. A partlr daf ele deflne
dols tlpos de processos: pnocessos lrrever.sfvels, provocados pera
comblnaçåo dos defeltos p I D, o que ocorre mediante dlfusão
atômica de longo alcance; processos revensivels, relacionados com

defeitos de cisalhamento. Neste caso o cluster de átomos se movl-
menta entre poslções de mínlmo de energla equlvalentes, por meio de

dlfusão atômlca de curto alcance.

Kronrni.lller, fazendo uma analogla com o fenômeno de

desacomodaçã,o em materlai,s crlstallnos, prefere nodelar em ter-mos

de pares de át,omos lnter:agindo com a magnet Lzàçã"o local na vl-
zlnhança de um defelto tipo vacåncla. Neste modelo t,ambém se consl-
deram dols processos dlst intos: lmeversivels, qLre ocorrem por
dlfusäo de longo alcancc levando a conflgur.ações m¿rls estáveis, e

que provocam uma dlminuiçäo do volume llvre do material e portanto,
do número de defeltos móvels dlsponivels; reversíveisr eu€ estão
relaclonados com dif'usã.o de curto alcance e lmpllcaln em transtções
entne conflgunações energet Icamente quase-equivalentes.

Apesar dessa dlferença conceltual, o desenvolvlmento
de ambos os modelos segue o mesmo,procedlnento, ou seja, utiliza-se
o SDN e a estatistlca de Boltzmann pana calcular a população de

cada nivel de energla e obt,er. a energla total do slstena.
A partlr das expressões (12), (14) e (28), temos:

Âp r¿(t )-u(t )'12
=--.----u(t )'2

FoL o2 rt (Ê, t. )
p
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a " = r(t)-r(o) = 'o dt E.{u, t) 
,r-=ff=;Ë;þ''-'-' (33)

5B
Lembrandó que S, = l/L e euê p-= X , þo o X: para

matenlals ferromagnétlcos, temos:

r(t)-r(o)

-=

r(0)
I I *p(o)-p(tf=Ap

TIT_I xo
xo p(0) ]L

Conclul-se portanto due qualttat,lva¡iente, as expres-
sões (32) e (33) são semelhantes. Quantitatlvamente o mesno não

ocorre, Jâ que Hr(q,t) e Er(U,t) säo calculados a partlr de concgt-
toe dlferentes.

A dlferença na conceltuaçã,o dos defeltos
conduzlndo a expressões dlferentes para o comport,amento

Vamos comparar as expressõesr (17) e (2g):

acaba

da
+

DA

a*lt = z.ss 3 .Nrr IG(t1)-c(ta)] 
--ãzTr--_-T_T_-À

oS

2
cff

,t"> (t7 )p

onde: À
2
eff A

1
+ B

1
12.

s

Ar(t,) = 4

15M?SSB

c
o

<(e 2

eff )>
ôkT c(r ) (2s )

o

onde: .' =[ +B 
^2.cff22S

Apesqr das dlfere¡¡ças; os dois modelos exlbem o

mesmo t,lpo de dependêncla com Àr. 0s coeflcientes A e B, no entan-
to, säo deflntdos de manelra dlferente em cada modelo. Pelo fato de

dependerem de grandezas mlcroscóplcas diflcels de serem mensuradas

experlmentalment,e, torna-se diffcll reallzar uma comparaçåo quantl-
tatlva entre eles.

Outra dtfenença lmportante entre os model.os é a

grandeza que se mede. No modelo de Allla mede-se a DA da permeabl-

lldade mâxina, o que em geral ocore pon volta cle H * t A/n. O

r

t
l
Tr
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modelo de Kronmtlller trabalha com a perneabllldade tntclal, com H s'

0.25 ¡rT.

Experlmentalnrent,e cada autor e¡¡fablza um aspect,o

dlferente do problema: AlIla "congela" a dependêncra temponal da DA

estudando o fenômeno entre dols lnstantes flxos de tempo. Traba-
lhando com dlferent,es composlções, ele consegue mostrar a
dependêncla com Àr. Kronmtiller, po¡! sua vez estuda a evolução da DA

com o, tempo e a t,emperatura, pnocurando obter lnformaçõeg sobre a
reverslbtlldade ou näo dos processosr responsávels por esse
fenômeno.



3 TECNICAS EXPERIMENTAIS

3.1 - EQUIPAMENTO DE MEDIDA

Exlstem duas manelras prlnclpals de se medlr a

desacomodàçåo. Um método lndlret.o [ 261 ut l l lza u¡na l¡obÌna solenólde
em um clrculto LE resåonante. A introdução de um material magnético

no lnterior da boblna altera a lndutâncla do circulto e portanto, a

frequêncIa de ressonâncla dest,e. Através de um freqtlencfmebro, ê

possivel medlr a varlação temporal da freqüêncla e obter valores de

DA. Este é o método ut.iltzado pelo grupo de Kronmüller.
Pode-se La¡nbém medlr dlretamente a permeabllldade

através do slnal induzido pelo materlal em uma boblna secundárla
quando da aplleação de um ca¡npo magnétlco oscllanLe. Neste caso é

necessárlo utlllzar um lock-ln para flltrar e amplificar o sinal
obtldo. Esta é a t,écnica utlllzada por Allla e adobada tanbém por

nós.

Para se lnlciar a medida de DA o mat.erlal deve ser
deslocado da conflguração de equllíbrlo através da desmagnetlzação

por um campo alternado de amplit,ude decrescente, ou pela saturação
por um pulso de campo magnébico.

Construimos dols slstemas de medi<la. O prlmelro,
mals slmples, real lza medldas à temperatura amble¡rt"e pelo método

impulsivo, ou seJa, apllca-se um pulso de campo magnétlco com

amplltude suflclente para saturar a amostra em uma dlreção. Â

finalidade desse sistema é medlr DA de materiais com diferentes
v¿rloI'es de À_ e corrp¡ìf':Ìr'()ß r'csulLarlo-.; com o moclr:1o rlcsenvolvldo

s
por Allia. A vantagem.desse sist,ema é a facilldade com que as

amosLras podem ser trocadas.

O modelo de fu'onmüller dá malor ênfase à clnétlca do

processo de DA. Neste caso a temperatura é um parâmetro importante
e preclsa ser controlada. Por lsso construímos um segundo slstema
que permlte reallzar medidas em temperat,uras de alé 200'C. Neste

slstema a amostra é desmagnetizada no lnlclo do processo de medida.

Faremos em se¡1uida uma descrição de cada um desses

equipamentos de medida fornecendo os detalhes técnlcos relevantes.
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3. 1.1 :;ISTEMA IMPULSIVO

A) CONSTRUçÃO

É formado por dols conJuntos de bobinas, 1 e 2,

llgados en sérle, como mostra a. Flgura 15. Cada conJunto possul

três boblnas solenóldes coaxlals. A nals extenna, E, é conectada a
um clrculto que gena un pulso magnét,lco de largura da ordem de

l0-ss. Este pulso tem amplltude de - 4OOO A/m, suflclente para

varrer t,odas as paredes de domfnlo da amostra, saturando-a na

dlreção longlt,udlnal. A boblna lntermedlárla, F, está llgada a um

geradon de funções e fornece o campo externo senoldal H , cuja
ampllt,ude deve ser bem menor que o campo coerclvo da u"rå=t"u.. A

boblna lnterna P é o plck-up, que capta o slnal tnduzldo pela
varlação do fluxo magnétlco no lnterlor do conJunto. Esta boblna é

conectada a um lock-In que flltra e ampllfica o slnal

J' o
-1

II
I
I
I
I

I
L

- - -1

coNJuNTo 2
Rr

JULIL

IBM PC- AT
0131tMA D!

FUJKE 8842 A
^orJtsrcÃo 

DE

LOCI(- lil

osctroscópro

Figura 15 - Montagem experl¡r¡ental do sistema lmpulslvo.

O segundo

semelhantes ao prlmelro e

conJunto de boblnas

está conectado a este

possul dlmensões

de forma que, na
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ausêncla de naterlal magnétlco, o slnal provocado pela indução do

ar em P, seJa compensado pelo slnal de Pr. Asslm, c¡uando uma amos-

tra é colocada no lnterlor do conJunto 1 podemos garantlr que o

slnal. lnduzldo no clrculto secundánlo provém quase que excluslva-
mente do materlal magnético.

No conJunto 2 o plck-up pode ser deslocado ao longo
do elxo das boblnas. Como o campo nagnéblco no lrrterlor de um

solenóIde flnlto é månor nas ext,remldades que no centno podemos,

vanlando a poslçã.o do plck-up, compensar o sinal com nalor
eflclêncla. Asslm, além de evltar que a lnduçåo do ar provoque

overload no lock-in, aunentamos a senslbltidade do slstema.
Pon melo das reslstênclas Rr=100.39 O e Rr=10. 04 O,

podemos medlr a corrente que atravessa cada clnculto e obter o

valor do campo magnétlco apllcado. A funçäo do capacitor c é elimi-
nar qualquer componenLe dc que possa eventualmente exlstlr.

A Tabela 1 fornece as prlnclpals caracterlstlcas do

s I stema.

boblna I(mm) ó(mm) f io ( AWG)

25

espl ras , R(ç¿)

13. 16

L(mH)

10. BE
I 120 22.3 1440

E
2

BO 22.3 25 970 B. 90 7.4

F
1

120 15. B 29 663 9.71 0.93

F
2

BO 15. B 29 453 6. 65

135.66

o.68

P
1

40 9.42 42 812 1. 46

P
2

20 940s.56 42 160,10 4.21

Tabela I Prlnclpals caracteristlcas dos enrolamenLos que compõern

o slstema Impulslvo: compr"lme¡rt,o I e d1ârnebro Q clo

suporte; código AWG do flo utlllzado, número de esplras,
reslstêncla mcdl<l¿r e lndutâ¡rcia calculadl.r-.

bastant,e

pulsos a

O gerador de pulsos conslste de um òlrculto elétrlco
slmples, construldo por Marcelo Lancar.otte, que gera
lntervalos regulares de 16.6 segundos. A alimentação do
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gerador é felta por uma baterla comum de I volt,s, o que evlta o

ruldo provocado pela allmenbaçåo da rede elétrlca'
Depols de flltrado e ampllflcado, o slnal do plck-up

é envlado a um mul t lrnetro rligital nodelo FLIJKE BB42A, da ATP /
ltl-TEK. Esse modelo é dotado de safda GPIB que permlte a

transfenêncla dos dados pana um mlcrocomputador PC-AT 4OOO da

NOVADATA. A conexão entne o slstema de rnedldas e o mlcrocomputador

é felta por uma Ptaca GPIB.

Implantamososlstemadeaqulslçãodedadosutili-
zando a planllha eletrônlca SYMPHONY - LOTUS t'{EASUttE. As rotlnas de

aqulstçäo de dados foran escrltas em forma de "macros", utlllzando

a slntaxe próprla dessa Planllha.
A medlda de DA exlge uma base de tempo esbável e

preclsa. A planltha SYI4PFIONY possul algumas funções especlals que

utllizam o retóglo lnterr¡o do computadop para genar data e hora

atuals. Infetizmente, a precisão de tals funções é de apenas 1

segundo, o que é lnsuflclente para as nossas medldas. Por lsso, a

contagem de tempo teve que ser baseada na taxa cle aqulslção de

dados. Para garantlr a preclsåo de tal medlda utillzamos um trlgger

externo, bastante estável, de 5 Hz. Com essa taÌa de clnco pontos

por segundo pudemos garantlr uma boa pneclsão na rnedlda de DA sem

comprometer a capacldade de menórla do computador.

B) PROCEDIMENTO DE MEDII]A

As amostras, <levldo à sua alLa pertneabllldade, podern

ser magnetlzadas pelo campo magnétlco local e lsso afela a medlda

de desacomodação. Procuramos sempre slluar o equlpamento de manelra

a manter a amostra perpendlcular ao campo magnét,lco local' para

minimlzar os efeltos desse campo.

0pr.ocedlntetlLo<lemedldaut,tltzadopctt'Âlllaeta].
conslste em apllcan um pulso de campo magnétlco à amostra em t=O e

medln a permeabllldade, entre dols tempos flxos' para obter a

variaçåo da perneabllidade relatlva ao valor de equilibrlo.
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F lgura 16 Sucessivas curvas de decalmento da permeabllidade'

partlr das quals se obtém o valor médlo de ÀB'

a

Quandoapllcamosopulsomagrrétlcor'epetldasvezes
para um mesmo valor de campo apllcado, notamos que exlste uma certa

dlspersáo dos valores de decalmento da permeabilld¿Lde. Acredltamos

que o processo de nucleação dos domlnlos, QUê ocorre logo após a

apllcaçáo do pulso, não se repete sempre da mesma forma, afetamdo o

processo de desacomodação. Por lsso adotamos como pnocedlmento a'

reallzação de cerca de dez medldas para cada valon de campo,apllca-

do a fim de obter o lalor médlo de decalmento e sua dlspersåo' A

Flgura 16 llustra esse procedlmento.

De acondo com o modelo, pana que se possa comparar a

anplltude de desacomodação de dlferenles materlals é necessár1o

submeter as fltas às mesmas condlções experlmentals' Isso pode ser

felto medlndo-se a desacomodação no nomento de máxlmo deslocamento

da parede de dominlo. P¿r.ra lsso é necessárlo reallzar medldas de DÂ

en funçåo do campo apllcado llo, a flm de locallzar o ponto de

máxlmo decalmento da permeabltldade. A Flgura 17 mostna o comporta-

mento de ÀB em funçã<l de B par.a um materlal em partlcular.

35



Lr)
:l*tC f-ìt
= 

\.).¿-

O.'1

cû

0515 25 35 45
B (crbitrcry units)

Flgura LT Varlaçåo da lnduçåo AB em função de B, mostrando o

ponto de máxlmo decal¡nento da permeabtlldade.

O comport,amento de ÂB em função de B é diferenbe
para cada matenlal. Asslm, a grandeza mals adequada pana se compa-

ran a desacomodaçåo de materlals dlferentes, dentno do nrodelo de

Allla et aL.é o produto (Ãp/lù H" Is. Os resultados para as tigas
de Co-l,fn são most,rados no próxlmo capltulo. l

Cor,' Mno Si14 Be

A

A

AAA
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À¡
Â
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3. I. 2 SISTEMA DESMAGNETIZANTE

A) CONSTRUÇÂO

quartzo de

de latão e

Este slstema de medlda é constltuldo de

2O mm de dlâmetro fechado nas extremldades

llgado a um slstema de vácuo (Flgura 18).

um tubo de

por flanges

Figura 18 - Esquema geral do sistema desmagnetlzanl-e.

No intenior desse tubo, confor.me mostra a Flgura 1g,

temos uma bobina pick-up de 3 cm de cornprimento lnontada sobre um

suporte de nltreto de boro. Exterlormente ao tubo de quartzo, temos

mais dols solenóides sobrepost,os. Estas três bobinas formam um

slstema coaxlal , os enrolament,os foram f'eltos corn f los de cobre
encapados que reslstem a temperaturas de at,é 2oc"c. Temos ainda um

quart,o enrolamento de Nl-cn, para aqueclnerrto, qu(: envolve o con-
Junto de boblnas. Estes f'1os de aqueclmento estão dlspostos ao

longo do t,ubo de maneira a evltar campos magnétlcos espúnlos no

ETRO

ARGôN]O SB

BOMBA DE V UO

AR

SENS
TERM co
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interlor das bobinas. Envolvendo todo esse conJunto temos um outno
tubo de quartzo espelhado que mlnlmlza a perda de calor para o meio
ext,erno. A amostra é tntnoduzlda no sistema dentro de um capllar de
vldro, que se encalxa no lnterlor da boblna ptck-up. Todo o conJun-
to é sustentado por supontes de madelra.

A boblna plck-up capta o slnal da amostra e o envia
a um lock-In para ser ampllficado e flttrado.

O enroiamento Intermedlánlo está conectado ao gera-
dor de funções HP 3325 B e gera um campo magnétlco too de baixa
lntensldade (H = 0.23 A/n) e frequêncla de S kl{z

¿rp

bobina I (mm) rg1( mur ) f'lo(AllG) esplras L( mll)

pick-up 30 10 3B 5260 348 9.2

ap
300 20 22 428 2.O o.2

H
d

300 20 22 42A 26. I o.2

n( a)

ï'abela 2 - Prlnclpals caracterist,lcas dos enrolamenLos que compõem

o slstema desmergnetlzante: comprlmento I e dlâmetro @ clo

suporte; códlgo AWG do flo utrrlzado, número de espiras,
reslstência medida e Indutâncla calculada.

A bobina mals externa está conectada a um desmagne_

tlzador, const,ruido por Marcr:lo l.ancarotte, e que conslst,e num c1r.-
culto oscllante de 2oo llz com amplttude decrescente. o valor lnl-
clal de H. é de - 37 A/m, calndo a ce¡'ca de 10% desse valor em ls.d
Este clrculto tambóm fornccc ttm nlvel de voltagem f)C r.cgulável ({u(-.

nos permlte compensar o canpo da Terna. A voltagem do desmagnetlza-
doré forneclda por bat,erias recondlcionadas de aulomóvel, a flm de

evitan ruídos.

O enrolanento de Nl-Cr está I igado a uma fonte DC

que por sua vez é negulada pon um controlador ca.paz de manter a
t,emperatura do forno consLanbe numa falxa de + 1"c. para se manten
a 200"c o forno dlsstpa uma potêncla de aproxlmadamente so watts.

À temperaLu.a da amostra é medlda por. um ter.mopar cle

chnomel-constantå flxado Junto ao suponte da bobina plck-up. A
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Junta frla do termopar é nantlda a 0 "C por melo de uma mlstura de

gelo fundente e água.

O slstema conta alnda com três multlmebros dlgltals
acoplados a um PC-AT pon melo de uma placa GPIB, que medem a per'-

meabllldade, a temperatura e o campo desmagnetlzante. A aqulsiçåo

de dados é automátlca.

A Flguna 2O mostra o dlagrama de blocos do slstema. A

TabeIa 2 traz as espeilflcações mals lmpontantes.

otiADoi o¡
ru rçõl:

hp !326 0

FONTE OC

I¡IP¡i.
lct

IBM PC.AT

IEIIMOPAR
I
I
I
Hop

lld

Flgura 20 - Mont,agem experimental do slstema desmagnetizante

B) PROCEDIMENTO DE MEDIDA

O procedimento de medlda é o segulnte:
a) Int.noduzlnorì a amostra no slstema. Iiìa é poslclo*

nada no lnterlor do plck-up de modo a maxlmlzar o slnal lnduzido

neste. Nossas amostras têm em geral cerca de 13 cm de comprimento.

b) O slstema é entåo evacuado e preenchldo com at-
mosfera de argônlo. Este processo é repetldo mals duas vezes, a fim
de garantlr uma melhor limpeza do slstema.

c) A amostra ó aqueclda abé a temperaLura deseJada.

d) Obtemos num osclloscóplo uma curva de dBxH. Cen-

tramos a curva varlando o nlvel DC do desmagnetlzador. Garantlmos

asslm a compensação do campo da Terra.
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H=
d

e) Maximlzamos o slnal do "lock-In", aJustando a fa-
se,

f) Inlciamos a aqulslção dos dados e logo em segulda
dlspanamos o desmagnetlzador. A partlr da1, a medlda se processa

automat lcamente.

Testamos o slstema utlllzando uma amostra de compo-

slção Co--Fe-Mo-SI- B. , pré-tratada a 31O "C por 2 horas, em' 67 { 1 L27A'
atnosfera de argônlo e a campo zeîo.

A Flgura 21 mostra o compontamento da permeabiltdade
observado quando do dlspano do desmagnetlzador. As oscllações
observadas na llnha da penmabltldade são provocadas por um overload
momentâneo do lock-ln. No entanto lsso nåo preJucllca a medlda J^
que só sã.o consldenados os dados obtldos a partlr do momento en que

H , conforme será dlscutido mals adlante.
ap

H (A/tn)

<JLl/¡Jt fun.a¡'blt.)

Figura 21

2040iöo
tonyro (s)

Comportamento da penmeabllidade no morrento do disparo
do desmagnetlzador.

A Flgura

40

35

30

25

20

t5

,o

5

o
o

mostramos

lguala o

o lnstante
valor do

em
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contagem dos tempos.

Numa prlmelra fase, em geral de 5O segundos, a
aqulslcä.o de dados é contr-olada por um t,rlgger externo numa taxa de

10 pontos por segundo. Para cada ponto o computador armazena o

lnstante de inedlda, o campo desmagnetlzante g a permeabllldade.

Dessa forma é posslvel locallzar posterlornente, o lnstante em que

t=0. Em segulda coleta-se um ponto pon segundo duranbe 500 $segundos

e logo após, a aqulslção passa a ser felta logarlt,micamente. Dessa

forma,: é possfvel lazer longas aqulslções sem ocupar multo espaço

na memónla do mlcnocomputador.
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Flgura 22 - Escala anpllada da Flgura 21, most,rando o lnetante onde
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3.2 - FITAS DE Co-Mn

3.2.1 FABRTCAÇÃO

Nosso obJetlvo fol trabalhar com composlções que

tlvessem um certo lnteresse tecnológlco e atnda näo tlvessem sldo
extensamente est,udadas. As composlções à base de Co-ì,fn pneenchen

essas exlgênclas. Dentre as ligas de Co, são as que apresentam os

malores valores de magnetlzaçåo de sat,uraçã.o. Além dlsso, devldo à

sua balxa magnetostrlcçäo, apresentam altos valores de permeabili-
dade podendo ser bastante utillzadas em apllcações tecnológicas.
Jusba¡nente por essas qualldades, Já exlstem versões lndustrlallza-
das das composlções CorrhuSlrnBn (VITROVAC 6150) e

Co_-I,fn-Fe- Mo- Sl - .B^(VITROVAC 6030), produzldas pela Vacuumschmelze.7t 4 I 1 14 S-
Numa prlmelra etapa fabrlcamos uma série de llgas de

composlção Co Mn S1- B_ com x = 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e I (série
7'l-x x t4 I

1) e Co__ I4n Fe-Mo-Sl_ -B_ com x = 1, 3, 5, 7 e I (série 2).75-x x 1 1 149
As ligas fora.m confecclonadas num for.no de arco sob

atmosfera de argônlo,a part,ir de elementos em esLado metállco corn

grau de pureza superlor à 99%.

Os pedaços de Co e Mn acumulam uma camada de matérla
oxidada que deve ser nemovlda. No caso do Co, mergulha-se a peça,

por vários segundos, em acido nftrico (HNO3). Par.a a llmpeza do

manganês, a peça deve ser mergulhada rapldamente em cada uma das

segulntes soluções: (a) llct + flz0 (1:1); (b) HNO3 + tlzO (t:2); (c)

lsopropanol puno.

A tenrperaLura at lnglda no mornento de fusão da l lga.

está multo próxlma do ponto de ebullçäo do l4n. Pal'a evltar perdas

desse materlaL por evaporação, reallzamos a fusáo em duas etapas:
prlmelramente fundíamos todos os elementos, excelo o Mn, esperanclo

com lsso baixar o ponto de f'usåo da I iga nesultante; em seguida
refundfamos a liga acrescel'rta¡rdo o Mn com un excesso de massa de

cenca de O.5%.

Al toé,

1271.

As fitas fonam fabrlcadas pon Marla Vlrglnia P.

utlllzando um me)t-splnner, conforme técnlca descrlta ern
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Medldas de ralo X conpnovaram o esLado amonfo das
fltas fabrlcadas. Utlllzanclo um DTA (Diiferential Thermal
Analyser), obtlvemos as tenperaturas de cristallzação desses mate-
rlals. Além dlsso, ess¿ìs conrposlções for¡rm caractet'izaclas magnet I -
camente con medldas de Ms, T, u À". Os resultados dessas medldas
são mostrados logo abalxo.

Posterlor.mente, reallzamos nredldas clq: DA pelo métocto

inpulslvo para estuaár a deþendêncla dessa proprredade com Àr. os

resultados obtldos para a sérle 1 apresentaram uma dispgrsão multo
grande, güê at,rlbulmos à pouca unlfonmldade na espessura das fltas,
ao longo dessa sérle. varlações na espessura nefletem taxas de

resfrianento dlfe¡.entes. Isso afeta o número de def'eit,os tenmlca-
mente atlvados (N)T,do qual, de acordo com a expressão (17), a

desacomodação depende dlretamente.
Fabrlcamos entäo uma nova sérle de composlção

Coru_*h*SirnBn .o* X = 0, 2, 4, O, B, 10, 15 (série 3) procurando
manter os parâmet,ros de fabrlcação constantes, a flm de obter fltas
de mesma espessur-a e gzrrarrl, lr que o par'åm<lLro <N>T f'osse o mesmo

para todas as fltas dessa série.

3.2.2 CARACTERIZAçÃO MAGNÉTrCA

a) RAIO X - Âs amostras foram anallsadas por paulo

Morl (IPT) ut,lllzando um difratômetro RIGAKU com radiaÇão Ko de cu.
A ausêncla de plcos de crlstal rzaçáo que foi observada nos

dlfratogramas comprova a amorflcldade das ligas.

b)M
s

e T - Âs medldas de M, e T" f'oram obtldas
amostra vlbrante (MAV) acoplado a um forno

em

re-um magnetômetro de

slst lvo.
O slnal obtido pelo magnetônetno é proporclonal à

massa da amostra. Âsslm, quarrto malor a massa, malor. a preclsåo da
medlda. colocamos senìpre cerca de o.oz gr.amas de naLerlal em

pedaços de 0.45cm de compnlment,o, garantlndo uma i¡certeza de cerca
de 7%, os valores de a, para as tnês sérles sã.o mosbr-ados na Flgura
23. Para obten valores de magnetlzaçáo em 1'esla adotamos uma densi-
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dade de 7.6 g/cm3 tZBl. Resultados publlcados na referêncla tzsl
para Co__ ì'ln Fe Mo-Si-_B^ são cenca de 5% mals altos que os valo-' 75-x x I I 149
res medldos por nós.

As medldas de T. foram determlnadas ut,lllza.ndo o

efelto klrù [30]. Esse nétodo conslste em elevar. a temperaLur-a
mantendo a amostra em um nlvel balxo de magnetlzaçâo (cerca de lO%

de Mr). Quando o materlal aLlnge Ta a magnetlzação cal bnuscamente,

o que permlte determlnan a temperatuna de tnanslção com bastante
preclsão. A Figuna 24 traz os valores de T^ medldos para as séries

c
le2.

20

04E1216
ot. % Mn

Flgura 23 - Magnetlzaçâo especfflca em funçäo de % at. l'{n. Os

circulos cheios e abertos correspondem às séries I e Z,

nespect lvamente.

c)T* - A temperatura de crlstalizaçâo T* está
relaclonada com a establl.lclade térmlca <ta f ita amorf'a. Para deber.-
niná-la, utlllzamos um DT"A Modelo 404s da NETZSCII GERÄTEBAU GmbH. o
aparrelho é constltuldo cle um f'orno denLr-o do querl sã.o coloc¿rdr¡l;

dols cadlnhos de alu¡nltta cotrLendo a amostra a rìL'r. medlcla e urn

naterlal de referêncla (geralmente tântalo, que.nåo sofre nenhum

processo de transformação esl"rutural aLé 2oo0 "c). cada caclinho
está em contato com um tenmopan. como se sabe, uma transfonmaçäo de
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Flguna 24 - Temperatura de Curle em função de % at. Mn. Os clnculos
chelos correspondem à serle 1.

fase pode llberar ou absorver calor do nelo (reação exotérmlca ou

endotérmlca, respectlvamente). O aparelho reglstra a t,emperatura do

forno e a llnha de referêncla, gue é proporclonàl à dlferença de

temperatura entre os dols cadlnhos. A presença de picos e vales na

llnha de referêncla lndica reações exo ou endoténnicas. Dessa forma
podemos deternlnar a natuneza da neaçåo e a temperabuna na qual o

processo se lnlcla.
O processo de crlstallzaçåo é uma reação exotérmlca.

A Flgura 25 llustra o procedlnento de determlnaçåo de Tx. É lmpor-
tante notar que T, marca o inlcto do processo de crlstallzaçäo e

não o seu áp1ce. No exemplo da flgura Tx = 325 'C.

Quando o material é composto por mals de dols ele-
ment,os, o processo de aqueclmento pode causar a segregação de

dlversas fases com dlfer.ent,es temperaturas de crlstal lzaçâo. Nesse

caso a anállse térmlca apresenta mais de um plco de crlstalizaçäo.
A Flgura 26 Lraz os valones de T* das sérles 2 e 3.

A taxa de aqueclmento utlllzada fol 1O K./min. Como se vè, o prlmel-
no plco de cristallzação é razoavelmente constante ao longo das

sénies.
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Z 5 min/div

Flgura 25 - Repnesent,ação do resultado de uma medlda de DTA. A

l lnha chela lndlca a temperat,ura, qu() neste exemplo

está sublndo a uma taxa de 10 K,/mln. A Ìinha tracejada
( I tnha de refe¡'êncla) cornesponde ' à dlferença de

temperatura entre a amostra e o materlal de referência.
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Flgura 26 - Temperatura de crlstallzação em função de % at. Mn.

Cfrculos correspondem à sérle 2.
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d) Às - A magr¡etostnlcçåo de eaturação fol ¡nedlda
pelo rnét,odo de rotaçäo por pec{ueno ângulo (SAMR) t311. os resultados

i
säo mostrados pa Flgura 27. 
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Flgura 27 -_ !,lagnetostrlcçäo de saturaçå.o em função de % at,..l'fri.
Clrculos chelos" correspondem à sérle 1, e cir.culoe

;. 1 abertqs, à sérle 2.
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4-RESULTADOS

4.1 DEPENDÊNCIA DA DESACOMODAÇÃO COM À

4.1.1 MODELO DE ALLIA et al.

A lmpontåncla tecnológlca dos materlals amorfos

ferromagnétlcos provém prlnclpalmente dos altos valores de suscep-

tlbilldade magnétlca que esses materlals apresentam.

A DA é, na naionla das vezes, uma proprledade inde-

seJável Já que lmpllca na degradação desses valores.

Experlmentalne¡lte observou-se que exl sbe utna relaçíio

entne DA e a constante de magnetostrlcçäo Às. Em I igas à base de

ferro exlste uma dependêncla quadrátlca entre DA'e Àr' Em llgas à

base de cobalt,o a dependêncla é do tlpo A + B À::

Conforme vlmos no capltulo 2, os modelos pnincipais

que surglram para expllcar a DA dão conta desse comportamento,

embora cada modelo enfatlze um aspecto dlferente do problema.

AIlla et a),, dentro de seu formallsno, relaclonam a

DA com o rearranJo de defeltos de clsalhamenLo. De acordo com esse

modelo, a quantldade mals aproprlada para se comparar a DA em

dlferentes materlals ê (L¡t/¡tl fl. Is. Vamos reescl'over a equirção

[17], relembrando o signlficado de seus termos:

A_-u }I
e

I =A+BÀ 2

Ll s s

A = 2.uu # þ r",11)-c(ra)l 11
2-6 Z tt

2 <t">

B = 2.uu å þ tr,rr)-c(tr)r S <rz>
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H" é a amplltude do campo alternaclo apllcado à
amostra. I- é a magnet, lzaçâo de saturaçã.o. N_ é o número de defel---Y--' "1 -

tos efet,lvos à temperatura T. G(t) é uma função que decresce mono-

tonlcamente no tempo. <m> é um parâmetro que descreve o grau de
dlstorçåo de uma célula elementan de um vldro metállco;em geral <n>

aumenta com o grau a'u desordem. A constante 
^n 

é uma combinação
partlcular da energla de anlsotnopla local e sua derivada espaclal.
<t2> está relaclonado com tertsões de clsalhamento co¡rforme concel-
tos desenvolvldos pon Egaml.

Vemos que a expnessáo llTl é proporclonal a um

produto de fatones que lndependem de paråmetros magnétlcos, tals
como susceptibilldade inlclal ou estrutura de domlnios. Isso facl-
lltarla, em pnlnciplo, a repet,lbtlldade dos experlmentos e a compa-
nação de resultados obtldos em dlferentes amostras.

Os brabalhos experlmentals baseados no formallsmo de

AlIia et al. conseguem mostrar a dependêrrcra de DA com Às. No

entanto, em t,odos esses trabalhos os dados experlmentais apresentam
uma dlspersäo multo grande.

Em t32l AIIIa et a). sugerem que tal dlspersão é

provocada por flutuações em Nr, ao longo das composições estudadas.
A expressã,o (17) mostna que a DA depende tanto de N, como de Àr.

Allta et al. mostram que N, pode varian em função da
establlldade da tlga. Para isso eles companam três composlções de
mesmo À, mas com T* dlferenbes. Nessas l lgas a T'-. aument,a com o

acréscimo da pnoponçäo de slliclo ,ru, 
"oroo=ição; 

:" mesmo tempo,
aDA diminul. A parblr dessas evldêncras ele concl.ul que a DA é
afet'ada de manelra lndependente por À, " Nr. Asslm, para se reduzlr
a dispensäo dos dados num estudo da dependêncla de DA com À" serla
necessár1o tnabalhar corn composlções nas quals se mantlvesse a
proporçâo de metalóldes constante.

N, t,ambém pode ser afetado pela taxa de nesfrlamento
com a qual a flta amorfa é pnoduzlda. En geral, quanLo malon a taxa
de resfrlamento, menor a espessura da ftta e malor o efeit,o de

dçsacomodação.

Essas conslderações foram determinant,es na escolha
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das composlçöes que lrlamos estudar. Estávamos lnteressados em

llgas de Co-Mn devldo ao seu lnt,eresse tecnológlco: dentre as llgas
à base de Co, as llgas de Co-Mn apresentam os malores valores de M,

e X. Além dlsso constltulam um slstema novo, qlnda não estudado por

¡\llla e outros.

netalóldes
fabrlcadas.

Devldo'às conslderações felt,as aclma a proporçäo de

fo1 mantlda constante em todas as . composlções

4.t.2 FITAS DE Co-l,ln

Trabalhamos com as segulntes composlções:

(sérle 1: x = O, 2, 4,5, 6, 7, I e 9; sérle 2: x =Co

o,

4,

BI
8,

Mn Si
77-x x
2, 4, 6,

t4
1O e 15) e Co lln Fe Mo (sérle 3: x = 1, 3,S1 B1 14 S75-x x 1

5 6 e 7).
As medldas de DA fonam reallzadas pelo método impul-

slvo, que conslste em apllcar um pulso de campo magnétlco da ordem

de 4000 A/m, que satura a arnostna na dlreção longltudlnal; em se-

guida mede-se o valor da permeabilldade em t = 1 e t = 13 segundos.

As medidas de DA foram sempre neallzadas em amostras

as cast, para que pudéssemos comparar os resultados com os de

outno trabalho [33], no qual se segulu o mesmo procedlmento

experlmental . {'

Além dlsso, sabe-se que tratamentos térmicos reduzem

a ampllt,ude.da DA, dificultandò alnda mals a comparação com o'

modelo de Allla et a1.. 
r

A amplitude de I{o é escolhlda, para cada amostra, no

ponto onde Ap é máxlmo. A Flgura t7 mostra o gráf'lco de ABxB, a
pantlr do qual se determlna o valor de I{".

O valor de Â¡r é obtldo a parLlr de unra médla de B ou

I medldas reallzadas consecublvamente. A cttspersäo dos valores dc

Ap é de cerca de 6%.

A lmportâncla de se ma¡rter constar¡tes os parâmeLros

de fabrlcação da flta pôde sen constatada nas medidas de DA reall-



zadas na sérle 1.

Para essa sér'le op resultados de DA em função de À.

apresentou uma dlspersåo nrul to grande, guê l mposs l bl I I tou a

detecção de qualquer corlportamento tlpico. Esse rnau resultado pôde,

tro entanLo, ser expl l<:ado pol:r lrregularld¿rdr: de o¡;f)rlri$ur'¿1. otrf;r:r'v:l-

do ao longo dessa serie. Vanlações de espessuna refletem taxas de

resfrlamento dlferentes. Portanto, é de se esperar que nessa sérle
N_ nåo tenha se mantldo constante, o que nos lnrpede de extralr

T

qualquer outra lnformação dessas medldas.

A sérle 2, de mesma composlção, foi fabrlcada em

condlções mals unlformes a flm de evltar a dlspersäo. As medldas de

DA são mostradas na Flgura 28. As curvas cheias representam a

expressã.o A + B À-2 com A = 5x1o-" J/^" e B = bxlorl .L/n3 com b = 1,
s

4, 7 e 14 e servem para lndlcan a tendência dos pontos experlmen-

tal s.
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Nota-se que para alguns valores de Àu exlstem valo-
resultado deres dlst lnt,os de (^p/tt) IIu Is. Esses pontos säo o

medldas neallzadas numa ¡nesma amostra, mas em momentos dlfenentes,
a f lm de t,estar a repetlbllld¿rde do experln¡ento, (lon¡o se poclc vcr.

na flgura, essas medidas também apresentam uma pequena dlspersão.
Mas neste caso lsso é decorrêncla de varlações no poslclonamento da
anostna dentro da boblna plck-up, em relação à medlda ariterlor.
Isso é lnevltável uma vez que, quarìdo a amostra é retlrada de sua
poslção orlglnal, é multo diffcll recolocá-la exat.amente na mesma

pos 1çã.o.

Esse fato levant,a a quest,ão da dlspersão intrinseca
que acompanha as medldas de DA. Fltas amorfas apresentam varlações
espaclals de composlção. Portanto, N, também deve varlan ao longo
da amost,ra, e tarnbém de amostra para amostra. obvlamente tal
varlaçäo nã.o deve ser multo grande, Já que Nr, por def lnlçã,o, é um¿r

grandeza estat,lstlca, obtlda a pantlr de uma média volumétrlca. Mas

neste caso especiflco, em que os valores de DA são nuit,o pequenos,

a dispersão lntninseca da medida de DA pode se tornan relevante,
mascarando o supost,o comportamento quadrát,lco com Àu.

Apesan da dlspensão e dos baixos v¿rlores de (Lp/p)
H I_, nota-se que exlste um comportamento quadrábico com À_. 0e S' - -----r-- '-S'

malon desvlo ocorre pana CorrSlroB", cuJo À, é -4.3gxl0-6. Esta
composlção é t,ambém a que apresent,ou o maior desvlo na espessura ern

relação ao valor médio dessa sér1e (cerca de 60% ). Isso pode

expllcar o balxo valon de DA dessa composlção.

Os resultados para a sérle 3 são mostnados na Figura
29 (circulos) Junto com resultados para outras llgirs à base de co,
publlcados em [32] (trlângulos). o obJetlvo da comparação é mostrar
que os dados da sénle Coru_*h*F.rMorSl rnB" apresentam dispersão
mclìon que os d¿rdos dir ref . I:1?,1 . Â ampl I t.rrrlc <.1¿r DÂ r¡os r.l(>ls <:r;n.Jrrrr-

tos não pode ser comparada, pols o procedl¡nento de medtda nåo é o

¡nesmo; em t32 l a DA fol medida entre tr= O. Ol . .tr= 10 segundos.

Isso afeta [G(t.)-G(t^)] e conseqtientemente, os valores de A e B. 
^

I 2'
razáo A/8, entretanto, não é alterada, como se pode ver da
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expressão t 171.

A balxa dlspersão da série 3 é conseqtiêncla de dols
fatores: (a) a fraçåo de metalóldes fol mantlda constante ao longo

da sérle; lsso conferlu malor unlformldade na establlldade térmtca
d¿rs llgas, o que podc scr comprovado pela pouca varrlzrr;å.o obscrv¿rrl¡r

em T--, conforme 
^o=t.ou 

a Flgura 26. (b) malor unlformldade nasx'
condlções de fabrlcação da flta, que se reftete na balxa dispersão
na espessura das mesmas (5%).

O aJuste obt ldo para a sérle Co__ l,ln Fe-Mo-Si B_75-x x I I 149
resultou em A = 2xlo-2 J/m3 e B = lxlolo J,/r".

Se assumlnmos que N, e 
^n 

são lguals em todas as

composições da sérle, é possivel obter uma estimatlva desses
parâmetros a partlr dos valor.es de A e B.
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Figura 29 Compontamento

Co'75-x Mlr Mo Sl(}

de (Llt/tt) Ho I, em função de I

B (cIrcuIos). Curv¿rr; clro1¿rsl4 0

Os trlângulos são dados de t321.
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por Egaml e Srolovl Lz Í341 fornecem:
(n) = 0.013

,t"rt'" = 5.26x1o-t" J/áboro.

Segundo Altla et aI. 1321, para llgas à base de Co

esses valores sã"o bem represetrtatlvos.
De acordo com a expressão (LT), temos:

I = 4tr ,/A/-B- = 1. s6x1o-an G*t
Este valor está razoavelmente de acordo com o que

foI obtldo em outros trabalhos. Ern 1221, [32] e [33], obteve-se

2,30x10-a, 2,56x10-4 " 2,3Bxlo-a pana Àn, respectlvamente.

O valor de À é bem maior que o valor máximo de lÀrl'çl^
para estas amostras, 4.39x10-o, o que está de acordo com o prevlsto

en [32].
Pana calcular N, é necessánlo conhecer o valor de

IG(t1)-G(tz)]. De acondo com o modelo, G(t) possul valores Ilmltes
G(0)=1 e G(æ)=0. Port,anto, Ic( Ll)-G( t2) I é sempne Felror que 1. Pana

estlmar seu valor é necessár1o observar o decalment.o da permeabltl-

dade desde o momento da desmagnetlzação em t=0, quando G(t)=1, até

o momento em que o processo atlnge um valor llmlt,e, o que corres-
ponde a G(t)=0. Em nossas medldas, IG(1s)-G(13s)l= O.2.

Ass I m:

N o 3x1o2s átomos,/m3.
T

Este valor é comparável ao valor obtldo en

1321.N =2. 2xlo25 átomos/m3
T

De acordo com o valor obt,ldo, o número de átomos que

partlclpam do processo de reordenamento conresportde a cerca de

0.01% do número tot,al de átomos da matrlz amonfa, - 1O2s átomos/m3.

Esta pequena fraçã.o est.á cocrente com as premlssas do modelo, que

assume que os eventos que dão origem à DA são localizados, ocupando

de 10 a 20 poslções atômlcas, possuem batxa correlação e estão

randomlcamente dlstribuidos.
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4.2 CINÉTICA DA DESACOMODAÇÃo

4.2.1 MODELO DE KRONMULLEII

A técnlc¿r cxp<:rtmental base¿r<.la no lnc.¡clr:lo de Âl I la. ¿:l'

al. é útll porque nos fornece lnformações sobre parâmetros estrutu-
rals N- € À , que nos aJudam a entender a est.rutura do metal amorforg
e sua lnf luêncla nas proprle<ìtrdes magnéLlcas do mesmo.

Por outro lado, quando tratamos do problema da DA

somos levados a pensar,, de manelra quase autonátlca, em conceltos
de revenstbllldade e lrreversibllldade de processos.

Sob esse aspecto o modelo de Kronmüllen é bastante
aproprlado, uma vez que enfat,lza a clnétlca do pnocesso de DA,

expl.orando Justamente o comportamento da função temporal. C(t), que

no modelo de Allla et al. não é explicltado.
A grandeza ut, lllzada pon Kr.onmtlller no esLudo da DÂ

é a relutlvldade r, que é o lnverso da suscept,lbitldade lnlclal.
Conforme vlmos no capltulo 2, exlste uma relaçdo direta entre a.

vanlaçäo da nelutlvldade Âr e o potenclal de estabilização E=.

De acondo com e expressåo (28) a variação de r entre
o tempo t e t=0 é dada por:

Ar(t) 1_ I
xxo

2
c

2<€>
eff__r'r-o c(r),

15 M2
s

nSôBB

Vamos em segulda comentar o signlf icado dos termos
dessa equaçäo.

O termo (c2
-,> é a constante efetlva cle interação e

eff
compneende três conlrlbuições: lnt,enação de exchange, energia de

anlsotropla e energla ma¡1net.oelástlca. A expnessão expl icl ta. p?r.r'â.

cada um desses termos é calculada em tzol.
Zo é a susceptibllldade lnlcial medida em t=0.
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Como vemos, Âr deve ser calculada a pantlr de t = 0,

que é def lntdo como o nornento em que a arnostra está desmagnet lzada.
Esta escolha nåo é anbltrárta. Na realldade, todo o desenvolvlmento

estatlstlco do modelo parte da hlpótese de que em t =iO, os SDN's

atlvados àquela temperatura estão lgualmente ocupzrdos. Experlmen-

talment,e lsso é obtldo através da desmagnetlzaçäo da amostra, com a

apllcação de un campo margnótlco alternado de ampllturie decrescente.

Em nosåas medidas utlllzamos um campo desmagnetlzan-

te H. de 2OO Hz sobreposto ao campo apllcado de 5 kHz. Jâ nas
d

prlmelras nedldas descobr-lmos que a deLer¡nln¡r.çåo correLa do lr¡stan-
te inlclal é fundamental para o sucesso da medlda de DA, confonme

expllcaremos a segulr.
No lnfclo o tempo era contado a partlr do dlsparo do

desmagnetlzador. Percebemos nals tarde que esse procedlmento estava

lncorneto, pols ao calcular Âr dessa forma, a curva de DA apresen-

tava um patamar nos prlmelros 10 s de medlda. Isso ocorria porque

nesses 10 segundos a amplltude de Ho alnda é malor que a amplltude
de l{

ap

Alteramos o esquema expenlmental adlclonando mals um

multfmetro FLUKE ao slstema para neglstrar, em catiur ponto, o valor
de H..

d

O pnocedimento ldeaI, de acordo com o modelo, serla
sltuan t = O no momento em que Ho = O. Mas na realidade lsso nunca

acontece devldo à presença de ,too. Pon lsso sltuamos o lnstante
lniclal no momento em que Ilo = Hoo (Figura 22). Em termos conce'i-

tuais esse é o procedlmento mais adequado, já que as paredes nunca

são submetldas a um campo menon eue H.p.

S" e ðosão, r'espectlvamenLe, a área e a largura, por

unidade de volune, da parede de domlnio, A pnesença dessas gnande-

zas na expressäo de Àr é consequência da hlpótese básica do moclelo,

que supõe que a DA surJa da lnteração dos defeltos com a
magnetlzação local, dentno da parede de domínlo.

A dependêncla de Âr com estes ternos relaclonados à
conflguração magnétlca da amost,ra aumenta alnda mals a lmportâncla

da desmagnetlzaçåo da amostra en t = O, como melo de garantlr uma

unlformlzaçåo dos v¿rlores de So e ðo no momc¡rLo dc rr¡r:cl 1d¿1.

G(t) descreve a dependêncla temporal do processo de
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DA. Sua forma mals genal é dada pela expressão (29):

c(r) cR(t) t t * ac!T) c^(r)
Ì(D

com: cR(t) = f [t - exp(-t,zz")] f(2") dr
R

c^(t ) f "*0, 
-t/v^) f (r^) dr

At

onde GR(t) e GA(t) descrevem os processos reverslvels e

lmevenslve1s, respect 1va¡nente.

A distribulção de SDN's que gera os processos de DA

em amorfos é representado pelas funções de distrlbuição f(z*) e

f(ro). Como se sabe, t = to exp(Q/kT). Portanto, o conheclmento de

f(t) nos fornece automatlcament,e o espectro de enel.glas de ablvaçåo
do processo e o valor de zo, que conforme vlmos no capitulo 2, está
lntlmamente llgado ao gnau de desordem da estrutuia.

Âc(T) representa o excesso de pares atômlcos móvels

existente no matenlal, em relaçåo a conflguração de equllibnio. É

deflnldo cono Âc = co(O) - cr, onde co(O) é a densldade de pares

atômicos móvels no estado as cast . c- é a densidade de defeitos
móvels, à temperatura T, da est,rutura en equillbnio. Por definição
c, deve penmanecer lnalterado, mesmo após um tratament,o térmlco.

Da expressão (29) podemos conclulr que Go(t) e Âc(T)
são parâmetnos fortement,e dependentes do processo de fabrlcação cla

flta e, por consequência, podem varlar de amostna para amostra.
GR(t), pop ouLro lado, está relaclonaclo com a estru-

tuna "establllzada" do matenlal, que connesponde a um estado onde

não exlste mals varlaçåo de volume llvre nem altcração do rrrlmero de

pares móvels. Nesse estado, e partlndo de uma eqrrldistnlbutção cle

sDN's em t = o, o slstema al"lnge o equlllbr'lo tór'nlco unlca¡nente

através da reorlentação dos pares atômlcos, num processo inteira-
me¡rt,e revensf vel. A dlst.rtbulçíio de f'r'equônclas dr: r'clnxaçã,o f ('r,,)

está, nesse caso, llgada a proprledades lntrinsecas da estrutura do
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matenlal.

processos neversivels dos tr

tempos

Em prlncfplo, unì tratamento té¡rmlco adequado numa

tempenatura abalxo de T* promove a relaxação estrutural do matenlal
com o conseqilente desapareclmento de Âc. Nesse caso G(t) se recluz à.

parte reversivel GR(ti, que pode entäo ser determlnada.

Nesse caso o decaimento relativo da relutlvldade,
Ã'r /ro, de acordo com o modelo de Kronmür ler, deve apr.esenLar urn

comportamento do tlpo:

O pnlmelro passo

de relaxação conslste
determlnaçã.o dos espectnos dos

sepanar, experlmentalmente, os

ve 1s.

Ar( t, T)
r K (r) l*rtot Inr¿rx J O L

I

e K (T) säo
û¡ax

à expressão

. -L/Tl-e dQ (34)

obt, ldos através de um aJust,e
(34), pelo método de minimos

o

comr=roexp(Q/Yf),

onde expllclt,amos a dependêncla de an,/r com a energla de atlvação
Q, substlt,ulndo f (r*) pela respect,lva função de drstr.tbuiçäo p(e).

K,*x(T) representa o valon de saturação da DA que é

at ingldo sn t, -.. æ.

Os valores de Ãr/r e T são obtldos expenlmental-
mente.

dos dados

quadrados.

p(e), ,o
experlmentals

O programa que reallza o aJuste da expressão (34)
aos dados experlmentals não é 'slmples, pols e¡rvolve muitas
variávels e é não-linean. No pr-óxlmo tóplco mostraremos, em llnhas
gerais, seu mecanlsmo de funclonamento.

4.2.2 PROGRAMA DE AJUSTE

A funçåo dlstrlbutção p(e) pode ser
hlstognama P'(Q,.,) com n Janelas de largura 

^Q
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constante entre Qr, a Q ( Qr,*r Asslm:

ÂP--
r

o

(r) I P'(0")l:"*'(r - .-t") de (3s)
ft¡¿¡x

Pela t,ransformaçåo de varlávels

t-=u+T
dQ
ËT

d u
u

obtemog:

Al=r
f rnax

o f,""n
-u

(r) 1 *tI P'(Q )
e du

n u
n

n+1

com: f =T exp(Q /kT).
n o n

Reescrevendo a equaçåo:

Y(t, T) Àn
r

o
K (r)

['-
kT

-u

f r'{0" t [rrtj-l - Er(*,1
n+l n

(36 )näx

onde: EI (ø) = t " du.
u

A lntegral EI(a) pode ser expressa em termos de uma

sérle, o que permlte que seu cálculo seJa felto por computador.

O pacote de programas II'{SL fonnece uma rot,ina, em

rolì'rRAN, que executa o aJuste de funções rråo llne¿rrcs, pelo mótocro

de minlmos quadrados, utilizando o' algonltmo de Marquardt.

A partlr desta r.otlna A. D. Santos desenvolveu um

programa adaptado ao nosso problema especiflco. Para o cálculo de

EI(a) sã.o conslderados os seis ou nove prlmelros ter.mos da sénle.
Em llnhas ger.als, o pnograma procura os parâmetros

que mlnlmlzam a função S:

s = I I Yo"o(t,,T,) - Y(tr,Tr) ]2 I = 1,...,m. (37)
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Y(t,T) é a expressäo teórlca. V"*o{t,T¡ corres-
ponde às q lsotermas, que totallzam m pontos experlmentals de Ãr/ro.

Os paråmetros de entrada do programa são:

a) m valores de Yr*o(t,T),
b) q valores lnlclals de Kro*(T);

' c) valor lnlclal de ro;
d) Q"'n;

") Qr^*i

f) n Janelas.
Os ¡nivalores de Y (t,,T) são tntroduzldos em

fårma de q matrl zes (,mr; t , Yr*o) ,o'o orr¿u r, é o n{rnero de

pontos experlmentals de cada lsoterma.

Exlstem (q+n+1) panâmetros aJustávels, que co*es-
ponden aos valores de K"o*(T), P(Qn) u ro.

No lnlclo o programa gera uma dlstrlbulção gausslana
para P(Q-) e con os valores inlctals de to e K"o*(T), calcula S.t 

,r segulda, r'eallza pequenas varlações em cada um

dos (q+n+l) parâmetros a flm de obter o Jacoblano ,de S. Baseado

nesse parâmetro, calcula-se um novo valor para Y(t,T).
O programa possul um algonltmo que'calcula o lncre-

mento a sen dado a cada um dos parâmetros aJustávels, em função do

resultado da úItlma lteraçã.o reallzada. Possui também alguns
critérlos de convergêncla due determlnam a qualldade do aJust,e. O

processo lteratlvo é nepetldo até que Y(t,T) satisfaça qualquer um

desses cnlténlos, ou até exceden o ltmlt,e máxlmo de chamadas da

subrot, lna de aJusLe.

Ao flnal do aJuste o programa fornece os parâmetros

aJustados, os crltérlos cle convergèncIa que for.am sablsfeltos e

alguns parâmetros que avallam a qualldade do aJuste.

Os balxos valores de Yu*o(t,T) ((< 1) geram problenas

de anredondamento que interrompem o processamento do programa de

ajuste. Para contonnar esse problema multipllcamos nossos valores
de Ârlr^ por 1000. A partlr de entäo o programa passou a "rodar"o'
sem problemas.

Ao reallzar um aJuste é necessárlo ter em mente que

a solução matemátlca que ele fonnece deve se adequar à realîdade
flslca do problema. Para que lsso ocorra é necessár'lo f'ornecer uma
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quantldade suflclente de dados experlmentals.
Para que possamos vlguallzar o eue, neste caso

especlflco, conresponde a uma quanbidade suflclente de dados, vamos

simpllflcar o problema lmaglnando que P(Q) seJa dada por uma d1s-
trlbulçã.o gausslana. Nesse caso, a cunva de DA, a uma dada tempera-
tura T tem a forma de uma slgmoldal cuJo ponto de lnflexã.o ocorre '+

em t = THp, que se relaclona com a enerla nals provável QHp pela
equaçäo de Amhenlus:

HP o
exP(Q"o./kT)TT

Portanto, o gráflco de ln(r
dotlpoy=a+bx, com:

)x( 1/k't') é uma curva
NP

a=ln¡ b=O"HPo

Asslm, para se determinan ro u en, precisamos de

pelo menos duas lsot,ermas obtldas em temperaturas .dlferentes.
Além dlsso, essas lsotermas devem ser medldas dunan-

te um tempo longo o suflclente para que o pontb de lnflexão da

cunva, ou seJa, Tüp, possa sen determlnado com pneclsåo.

Est,e exemplo bastant,e slmples dá uma idéla da

relaçã,o que exlste entre as lsot,ermas experlmentals e a qualldacle
do aJuste que elas geram.

Retomaremos esta dlscussäo quando apresentarmos o

result,ado do aJuste que obtlvemos com nossos dados experlmentals.
Outno aspecto lmpontante a se notar é.que, se exls-

tem dlferenças de comportamer¡to clnétlco enLre as vhrlas lsot.erm¿r.s

de um conJunto, os parâmetros aJustados não repnoduzem os dados

exper'lmentals. Isso pode ser observado na Flgura 30. Durante o

processo de medlda a amostra estava sofrendo um processo

lmeversivel de relaxação estrutural. Por lsso a função G(T) foi
sofrendo alterações que afetaram de modos dlversos o comportamento

de todas as curvas. As linhas sóIldas da figuna representam uma das

lnúmeras tent,atlvas de aJust,e que foram reallzadas com esse conJun-
to de dados. Como se vê, o resultado não é satisfatórlo.
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0 1

00 23 + ã

los t(t)

Flgura 30 - (a),.Ten,t,al1va de aJust,e da expressão (34) a um conJunbo

de curvas com cinétlcas dlferentes; (b) espectro de

energlas de aLlvaçåo resPectlvo.

4.2.3 CINÉTICA DE CourFenMorSl, B2LA

EscolhemoscomoobJebodeestudoacomposlção
Co"rFeoMorslrrBru, que apresenta Mu = 0.54 T e Ta = 232 'C,

A amostra fol submetlda a um tratamento térmlco de

400"C por 2O mlnutos.

Numaprlmelraetapalnvestlgamosocomportamentoda

0 453 K
+ +7C K
¡ 497 K
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DA em funçåo da temperalura reallzando medldas a cada 5 graus,

entre 100 e 200 'C. Nosso obJetlvo ena nealizar, para cada tempera-

tura tnês medldas de DA de 5 mlnut,os cada, a flm de checar a repe-

tibilldade do experlmento.

Infellzmente näo pudemos utlllzar o controlador de

temperatura pols o ruido lnduzldo por est,e estava preJudlcando as

medldas. Como o tempo de nedlda de cada lsoterma era multo curLo, a

falta do eontrolador nao pne¡udlcou a establlldade da tempenatura:

a mal.or dlspersão venlflcada nos 30O valores de temperatura medldos

efn câda lsoterma fol de O.3 'C.

No entanto, sem o controlador, o slstema passou a

gastar mals tempo para se establllzar numa nova tempenatura (cerca

de 30 mlnutos).

Antes de lnlclan a prlmelra medlda numa nova tempe-

ratuna, a amostra era submetlda a um campo alternado de 2OO Hz e

amplltude de cerca de 25 A/m, para que pudéssemos observar, no

osclloscóplo, a curva de dBldtxB a flm de verlflcar se o campo da

Terra est,ava sendo devldamente compensado. As medtclas subseqtlentes

à mesma tempenatura eran reallzadas normalmente, sem a apllcação

desse campo magnétlco.

O resultado desse procedimento é llustrado na Flgura

31, para a temperatura de 115 oC. As curvas 1, 2, 3 e 4 foram

obtidas seqüenctalmente utlllzando esse procedlmento, ou seJa,

apllcamos um campo de 25 A/m apenas uma vez, antes de se lniclar a

obtençäo da prlmelra curva. Observamos um decalmento progresslvo da

amplltude de DA, a cada nova rnedlda.

A prlnclplo pensanos estan obsenvando um pnocesso de

relaxação estrutural . No ent¿rnto esse efelbc¡ desapareceu cotnpleta-

mente quando adotamos o procedlmento de submeter a amostra ao campo

de 25 A/n, duranLe 20 segundos, antes de cada desmagnetlzaçâo. O

resultado pode ser vlsbo pelers cunvas 5 e 6, ondc se observa um;r

sobreposlção perfel ta.
Para expllcar o ocomldo temos que nos reportar ao

capitulo 2, onde vimos que o processo de DA está relacionado a um

aprofundament,o do poço do potenclal de establLlzaçáo.
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Flgura 31 - Isotermas obt, lclas seqilenclalmente å T = 115 "C. As

curvas 5 e 6 estã.o sobrepostas. O procedlment,o de

desmagnetlzaçâo foi dlferente pana cada uma das curvas
de I a 4. As curvas 5 e 6 foram obti.das com o mes¡no

procedi mento experimenlal .

Sob esse ponLo de vlsta e pelo que fol vlsto acirna,

concluimos que, após a amostra ter sido submetida a um processo de

establ I lzaçåo durante um certo tempo, a. d<:smagnet I z;r.çã.o por. s;I r;ô

näo é suflclente para "chacoalhan", o sistema e retirá-lo desse poço

de potenclal. É necessárlo fornecer ao slstema, dunanLe um certo
tempo, uma energla "exl,r.a" que o desestabillze, ?ì f im de que a.

desmagnetlzaçâo se torne eficlente
Uma vez estabelecldo o procedimento experimental

correto, lnlclamos as medidas em função da temperatura.
Baseados nas lsocronas obtidas na. mesma composição

por A. D. Santos, no Max-Planck "Institut für Metallforschung, em

Stuttgart, espenávamos um aumento pnogressivo da DA com a tempera-
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tuna,r. até attnglr um máxlnÖ, por volta de 19O 'C (Fl,guna 32)

.3)r,4 >k 2 s
+ 10 s
050sn60s
x 120 s
a 180 s

Sxa
ôA^AÎX

åd.'d ñhr"^

2

bq XA

&bft*

9U
T[ NI

\
P IRATU RA ,( r<

9O

Flgura 32 - Isocronas obttdas em amostra de CourFeoMorsl118g6,

tratada a 32O oC por 2 horas. Medldas reallzadas por A.

D. Santos.

No entanto, observamos um decnésclmo gradual da DA

com a temperatura.

Neste caso o decalmento só pðde ser expllcado pela
presença de um processo lnreversfvel oconrendo de manelral lenta mas

gnadual

Essa relaxaçã"o nã.o afetava as três medldas reallza-
das em uma mesma temperatura, Jâ que estas eram cornpletadas em

cerca de 15 mlnut,os e após a t,emperatura ten sldo establllzada.
No entanto essa relaxaçäo podla sel: detectada quando

comperrávamos duas medldas reallzadas seqilenclalmeirte, embora em

temperatunas dlferentes e separadas no tempo por um perlodo de 30
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mlnutos (dunante o qual a tempenatura aumentou cont,lnuamente).

Recentemente Bourrous et al. publ lcaram alguns

trabalhos sobre a clnétlca da'composlção CourNlroFuuSlrrBr", onde

menclonavam que para se observan apenas as contnlbulções
reversivels da DA a amostra era submetlda a um plocesso de "establ-
Ilzaçáo", logo após o tratamento térmlco. Esse processo de est,abl-
llzaçäo conslstla em submeter a amost,ra a uma temperatura de 2OO

oC, sob atmosfera de He, pelo espaço de uma semana.

Baseados nesses trallalhos, mantlvemos nossa amostra

à 150 'C, sob atmosfera de An, també¡n pelo perlodo de uma semana.

Após o processo de establllzação obtlvemos mals

clnco lsotermas, de - 6 horas cada, entre 150 e 2lO 'C. O reçultado
é nostrado na F1gura 33.

0.1 B

0.12

0.0 6

00c
g

Figura 33 - Isoternas obtidas entre 150 e 200 'C após o processo de

establllzação da amostna. As curvas sólldas repnesentam

o aJuste da expressã"o (34}, com ro = 7.1x10 12 segundo=.
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Lembrando que, pela relaçã.o de Arrhenlus, a enengla
de atlvaçäo Q é proporclonal a T lnt,, podemos fazer algumas esLlma-

tlvas lnteressantes. Na Tabela 3 mostramos o tempo de duração, a

tempenat,ura e o produt,o T lnt de três processor3: o tratamenLo

térmlco, a establllzaçåo e a lsot,erna obtlda a 210 "C após a esta-
bl I lzação.

processo T('C) dunação T tnt, (104)

TRATAMENTO
TÉRT'{ICO

400 20 nln 4.77

ESTABILIZAÇÃO 150 7 dlas 5.63

ISOTERMA 2ro Sh4Omln 4. BO

Tabela 3 Processos de relaxaçäo aos quals a amostra fol
submet lda.

A partlr desses valores podemos conclulr que a

establllzaçã.o permltlu a ocomêncla de eventos com energlas de

ativação cerca de 18% malores do que as energlas ativadas durante o

tratamento térmlco, o que slgnlflca que o processo de establlização
fol mals eflclente em termos de permltlr a relaxaçáo est,rutural do

lnaterlal. Esse fato pode ser comprovado quando companamos duas

lsoternas obtldas em T = 150 'C, antes e depols da establllzação da

ainostra (Flgura 34). A dlmlnuiçåo da ampllbude cla DÂ lndlca que ¿r

amostra sofneu, com efelto, um pnocesso de relaxação lrreversivel
dunante esse penlodo.

na ¡nesma f'orma concluimos que a máxlma energla

atlvada, após a establllzação (que conresponde à lsoterma obt,lda em

T = 210 'C) coresponde a 85% da malor energla aLlvada durante o

processo de establlização. Esse fato nos assegura que as lsotermas

da Flgura 33 possam ser descrltas unlcamente pon Gn(t).
Convém ressaltar que esses cálculos são apenas

estlmatlvas do que realmente acontece, pols näo estamos
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Figura 34 - Isotermas obtldas a 150

Processo de esbabl llzaçâo

oC, antes (1) e dePols (2) do
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consldenando os lntervalos de tempo e temper¿tura ocorrldos entre
esses processos.

Pelo fonmato das rsotermas dá para penceber que a
saturaçã'o do processo de DA alnda está bem dlstant,e. Como estávamos
llmlt'ados pela falta do controlador de temperatura, nåo pudemos
reallzan medldas multo longas, devldo às glrandes flutuações de
temperatura do local ontl. ¡;r-. t:¡¡contf.a o sl¡;l-t:ma ck: mt:<Jld¿r..

Apesan dlsso obtrvemos, â titulo de currosldade, uma

isot,erma de 24 horas a 27o "c, pana observan o comportamento da
DA: até o últlmo ponfo reglstnado a curvatuna da lsoterma se
mantlnha posltlva lndlcando que o pnocesso näo la saturar tão cedo.

Estávamos também llmltados pelo tempo e não pudemos
obter medldas mals detalhadas e explorar melhor o que fomos
apnendendo ao longo do trabalho.

A partln da Flguna 33 montamos o gráflco das
lsocnonasr gue é mostrado na Flguna 3s. observamos que o máxlmo da
DA oôorre em torno de 200 'c, o que está razoavelmente de acordo co¡n
o result,ado da Flgura 32.
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Flgura 35 - Isocronas obtidas a partir das lsotermas da Flgura 33.
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Pnocedemos entåo ao aJuste das curvas obtldas.
Flzemos vár'ias tentatlvas, varlando os valores

lnlclals de ro, Qn¡H, Q"^* " KHA*(T). Obtivemos dols ótlmos resul-
tados que såo mostrados nas Flguras 36 e 37. Junbo com os respec-
tlvos espectros de energlas de atlvaçåo. Os valones de "o estão

lndlcados nas flguras.
O fato de havermos obtldo dols bons aJusLes com valores

de r^ tã,o dlferentes nåo é algo origlnal. Em alguns t,rabalhos
o

[35,36] lndlca-se una lncerteza de ! 2 no expoente do valor aJusta-
do de t^. Neste caso poderiarios dlzer que o valor encontrado para

o
T é - 1o-1ot2.

o

$
.ì.
j,
I
t
"!

0

o
o_

2 0.1 8

â
o.12

þ

0.1

0.06

0,%
2 0.00

2 345
los t(s)n ("v)

Flguna 36

0,2 0.18

(f
n_

0.12

0.1

0.06

o'or 1,4 1 2
0.00

2 45
los l(s)

F1gura 37
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*

vlsualmente os dols aJusles são pratlcamente
ldêntlcos, mas de acordo com os parâmet,ros que avallam a qualldade
do aJuste o melhor resultado é o da Flgura 32.

De acondo com esse aJuste temos r
segundos " Qrn = 1.60 eV. _

o
7.Lxha'rz

Baseados nesses valores venlflcamos que os! pontos
experlrnentals correspondem à área hachurada da Flgura 37, o que

8u'gere {ue ternos lnfo'nmações sobre um trecho extremamente pequeno
de todo o processo de DA.

Esse f'ato desablllta qualquer aflr.nrrçåo def.lnltlva
concennent,e aos valones de sat,uraçã.o do processo. podemos çontudo
aflrmar que os valones de ro e P(0) eståo compatlvels com os valo-
res usual¡nente encont,rados na lltenatuna t35l.

Conslderando-se a lncent,eza desses resultados,
podemos conclulr que os valores aJustados eståo de acordo com os
encontrados em [37], "o= 2,2x10-9 r u e"" = 1.1g eV.

I
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b-coNcLUSõrs

Este trabalho de mestrado fol fundamental para nossa
fonmação como ffslco experimental.

conceltualmente o estudo de dols mo<lelos dlferent,es
que expllcam o mesmo fenômeno nos proporcionou uma compreensão
m¿rlor dos ponbos essc¡lcl¿tl s ¡rr:cessárlos n¡r c l¿rbor.ar;fio de un nurclr-: I r-,

teór1co.

Os lnúmeros problemas expenimentals que enfrentamos
nos posslbllltaram urn cont¿rt,o e um dominlo r¿r.zoávels sobre toclas as;

etapas de construçäo de equipamento e caracterlzaçã.o magnétlca de

materlals. '

A caracterlzaçâo magnét,ica das fitas de Co-I4¡r e o

estudo da dependêncla da DA com À" nessas llgas deram origem a um

artigo que se tonnou nosso pr.lmelro t,rabalho publlcado em nevlsta
lnternaclonal t38l. Os resultados mostraram que o nodelo de Altia
et al. descreve bem o comportament,o da DA em I lgas de co-l'{n.

Reallzamos un estudo da clnétlca da DA na liga
CourFuoMorSlrrBru, baseados no modelo de Kronmill Ier. Consegulmos
ellminan as contribulções lrreversfvels da DA através de um trata-
mento térmico seguldo de um processo de estabillzação. os resulta-
dos das medldas de DA foran aJustados de acordo com a expressão
prevlsta pelo modelo, fornecendo um valor. de to = 10-12 segundos,
que é da ordem do lnverso da frequêncla de Debye nesses materiais.

concluinos gue os dols modelos esturl¡¡cros sã.o igual-
mente útels no estudo da desacomodaçäo e devem ser trat,ados como

aspectos complementares do mesmo problema.

,consideranos que urna cont,rrburçäo rnrpontante deste
trabalho foi a construção do slstema de medlda de DA. Este sistema
fará parte do Labo¡'at,ório de Materlars Magnétlcos e poderá ser
utll. lzado cono uma f'erramenta adlclor¡al na lnvestigaçäo da estru-
tura de materlals amorfos. Mas para o perfeit,o funcionamento do

sistema será preclso, alnda, lnstalar o novo controlador de tempe-
rat,ura, recentemente adqulrldo, e otlmlzar seu desempenho de
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manelra que näo lnterflra nas medldas.de DA. A pa"rtlr de entã.o será
possivel obter longas isotenmas.

A1ém disso, o novo control.ador está equlpado com

saida GPIB, podendo ser controlado por software. Isso possibilitará
a completa automatlzaçâo do slstema, facilltando em multo a deter-
mlnação de lsocronas, que poderão sen obtidas de forma mals rlgor.o-
sa e detalhada.

Alnda em termos de equlpamento, serla convenlent,e
desenvolver um novo slstema de aqulstçäo de dados com recursos
gr'áf lcos mals ágels, que permltlssem a vlzual lzaçâo clo compont,arnent.o.

da DA em tempo neal.
i O,rtr'" idéia senla lnstalar uma rol, lna de aqtrlsiçã.o

de dados resldent,e que, ullllzando o relóglo lnterno do computador.,

fosse atlva.da somente no momento de aquislção, liberando o compu-

tador para outros usos. Essa rotlna serla muito ritil no caso de uma

medida longa, onde o lntervalo de tempo entre duas aqutsições é

multo grande.

O obJeLivo iniclal do estudo da DA f'oi desenvolver
um tratament,o térmlco que ellmlnasse o efelto da DA a fim de

melhoran a estabilldade das proprledades magiréblcas das llgas
amorfas.

A lnstalação do slstema de medldas e o desenvolvi-
mento de procedlmentos corr.ebos para a lnvestlgação de DA consbi-
tuiu apenas a prlneira etapa desse projeto.

É lnteressant.e dar continuldade a este trabalho,
reallzando um esLudo slstemát, lco do efelt,o de tral-a.nrenLos tér.micos;

sobre a DA, tentando incluslve nelaclonar as mudanças oconridas no

comportamento da DA corn a evoluçã.o de ouLra.s propriecla.cjer;

magnét lcas.
Um estudo nesse sentldo fol parçialmente reallzado

por Severlno et al . [39], que lnvestigararn a lndr.rçäo de anlsotropla
e as mudanças na magnetostricção de saturação en funçåo do tempo de

trat,amento, na I iga Coro.oF'un.uSlruBro. Os resulta.dos foram anali-
sados em termos da clnétIca <ìesses processos.

Senia lnberessante conplementar esse estudo reali-
zando uma lnvestigaçåo slmll;r.r. em DA, a f'lm de com¡rerr.ar. os resulta-
dos com os que foram obtldos por Severino et al.
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Na realldadb nós Já efetuamos algumas medldas prell-
mlnares de DA nessa composlçåo mas elas r¡ão foram reprodutlvels.

Atrlbulmos o problema aos saltos de Barkhausen de
grande ampl.lt,ude que surgem após alguns mlnutos de exposiçäo'da
amost,ra a t,enperaturas da ordem de 2O0 oC. Esse problema preclsa,
no entanto, ser lnvestlgado com malon detalhe.

Sugerlmos que amostras dessa llga sejam subme't, lclas a
u¡n tnataRrefrto térmlcó 

"r T < T^ na presença de um campo magnét,ico
c

longftudlnal a flm de lnduzlr u¡na anlsotroþla longltudlnal e re-
duzlr o nrlmero de paredes de domlnto. Nossa suposlçåo é que este
procedlment,o poderá facllltar o estudo de DA nessa Ilga.

De nodo geral o slstema de desacomodação poderá ser
utillzado para o estudo de outnos ¡naterlals, como fltas mlcnocris-
tallnas e flos amorfos.
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