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RESUMO

Medidas de atenuaQão ultrassônica e constante elàstica

em ligas de Cr-V, utilizando tecnicas de pulso eco foram

realizadas e as transiQões na temperatura de Neel, TN, estudadas.

Um modêlo teorico e proposto para descrever os

comportamentos da atenua9ão e constante elàstica perto da

transiQão em TN.

De acordo com o modêlo proposto a adi9ão de vanadio

diminui drasticamente o coeficiente de difusão, modificando a

natureza da transi~ão.

Foram utilizadas amostras de cromo contendo 0,2% V;

0,5% V; 0,67% V; 1,0% V e 1,5% V. A partir da

aproximadamente linear de TN com a concentra~ão

dependência

de vanadio

concluiu-se que 3,3% V corresponde á TN = O K.

O efeito do campo magnetico ate 4,5 T revelou-se

insuficiente para a obten~ão de monodominio magnetico e não causa

nenhuma varia~ão mensurável em TN.



ABSTRACT

Measurements of ultrasonic attenuation and elastic

constant in Cr-V alloys, using pulse echo techniques were

realized and the transitions at the Nêel temperature, TN, were

studied.

We propose a theoretical model which describe the

behaviour of the ultrasonic attenuation and elastic constant near

the transition in TN.

According to the theoretical model the addition of

Vanadium to chromium, drastically diminishes the diffusion

coefficient thus changing the nature of the transition.

It was used samples of chromium containing 0,2% V;

0,5% V; 0,67% V; 1,0% Vand 1,5% V. From the approximately linear

dependence of TN With the Vanadium concentration it was concluded

that 3,3% V corresponds to TN=O.

The effect of magnetic fields up to 4,5 T was

insufficient to produce "single-Q" samples, and did not cause any

mensurable variation in TN.



CAPITULO. I

Introdur;:ão

Os projetos em ligas metálicas com propriedades

especificas, ate pouco tempo atrás, vinham se baseando quase que

exclusivamente em estudos metalogrâficos e de estrutura

cristalina. No entanto, o estágio tecnol6gico atual tem exigido

muitas vezes conhecimento de propriedades mais básicas, as quais

podem ser obtidas atraves do estudo de constantes elásticas,

ultrassônica, efeitos de campos magneticos,

resistividade eletrica, etc .••

As ligas de Cromo-Vanadio nas quais esta baseado este

trabalho, constitui o sistema binario menos conhecido entre as

ligas cóbicas de corpo centrado. [Do ponto de vista tecno16gico a

maior importância do cromo e a sua capacidade de formar filmes

finos de ôxido impedindo a corrosão especialmente em aços].

Teve este trabalho como objetivo principal estudar as

correlações entre as propriedades elasticas, constante elàstica e

atenuaQão ultrassônica, e as estruturas eletrônicas e magneticas

das ligas diluidas de Cr-V, alem da simples determinação desses

dados experimentais ate então não desponiveis na literatura. Para

tal, medidas de atenuação ultrassônica e constante elàstica foram

realizadas no intervalo de temperatura de 100K a temperatura

ambiente, em amostras monocristalinas de Cr, Cr - 0,2% V,

Cr - 0,5% V, Cr - 0,67% V, Cr - 1,0% V, Cr - 1,5% V; e os

resultados estão apresentados no Capitulo IV. Essas amostras

foram preparadas na Rice University (Houston - Texas - USA) pela

técnica de refinamento por zona flutuante (27). Medidas de

resistividade eletrica e susceptibilidade magnética nessas

amostras e alguns outros policristais de Cr-V também foram feitos

com os objetivos de: (i) testar essas duas técnicas que haviam

1



sido implantadas pelo Prof. Dr. W. A. Ortiz; e (ii) determinar as

curvas de susceptibilidade magnetica x temperatura dessas

amostras, tambem
'"

nao existentes na literatura. Os resultados

dessas medidas se encontram no Capitulo IV.

A atenua~ão ultrassônica no cromo puro apresenta um

pico bastante acentuado em torno da temperatura de Neel, o qual

jã e conhecido hâ bastante tempo (31), (32) J (36). No entanto,

não encontramos na literatura nenhum modêlo teôrico que explique

tal anomalia. Tendo em vista este fato e tambem a grande

diferença entre os comportamentos da atenuaQão nas ligas e no Cr

puro, fomos levados a desenvolver um modêlo para tentar explicar

tais resultados. Este modêlo, baseado na termodinâmica de um

sistema magnetico sob campo acôstico aplicado, e apresentado no

Capitulo IV, onde discutimos e fazemos uma comparação entre os

valores teôricos (modêlo) e experimentais.

A realizaQão das medidas experimentais requereu uma

serie de tarefas complementares que vão desde o crescimento,

caracterizaQão e preparaQão de amostras para medidas ate a

construQão de porta amostras, controladores de temperaturas,

fornos para a obtenQão de policristais, etc. As tecnicas

experimentais utilizadas e instrumentos desenvolvidos estão des-

critos detalhadamente no Capitulo 111 e nos Apêndices 1, 2 e 4. O

apêndice 3 e reservado a algumas palavras sobre acoplantes e no

apêndice 5 apresentamos o modêlo de dominios e alguns resultados

de medidas de atenuaQão com ~ampo magnetico aplicado.

Devido ao peculiar comportamento magnetico do cromo, o

Capitulo II e reservado á descriQão detalhada do "sistema" cromo

e de seu antiferromagnetismo.

Finalmente, no Capitulo V, apresentamos as conclusões e

sugestões, completando este trabalho.
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CAPITULO 11

"O antiferromagnetismo do cromo ~ suas ligas"

II.1 IntroduQão Historica

Em 1936, Neel (1) sugeriu pela primeira vez que o cromo

era um antiferromagneto. Em 1932 Bridgman (2), usando a anomalia

na resistividade eletrica (Fig. 1) para estudar a dependência de

TN, (temperatura de trasiQão de Neel), com a pressão, obteve

experimentalmente evidências de que havia uma transi~ão de

fase no cromo, a qual mais tarde foi identificada por

transi~ão de Neel. Shull e Wilkinson (3), em 1953, atraves de um

estudo sistematico de d~fra~ão de neutrons, em amostras do grupo

5: V, Nb, grupo 6: Cr, Mo e W e grupo 7: o< -Mn, mostraram

que o cromo era um metal antiferromagnetico. Eles encontraram que

somente Cr e oé-Mn apresentam reflexões antiferromagneticas.

Desde então muitos estudos têm sido feitos para tentar esclarecer

o estado antiferromagnetico (AFM) e seus efeitos nas propriedades

do cromo.

Metais antiferromagneticos são particularmente interes

santes porque sua estrutura eletrônica pode ser substancialmente

modificada pela periodicidade extra associada com a ordem

magnetica. Quando um metal antiferromagnetico e esfriado atraves

da temperatura de ordenamento, TN, a superficie de Fermi e as

propriedades

alteradas.

que dela dependem podem ser substancialmente

Fine e colaboradores (4), usando amostras de po de

Cr prensado, encontraram em TN mudan~as descontinuas no modulo de

Young, atrito interno, expansão termica, resistiyidade elétrica e

poder termoelêtrico. Dos dados sobre modulo de Young, Fine e

3



colaboradores encontraram uma outra transi~ão perto da

temperatura de 121 K, que foi identificada mais tarde como a

temperatura de spin-flip, a qual serã descrita na sec~ão 11.2.

A varia~ão com a temperatura de vàrias propriedades

fisicas do cromo na vizinhan~a da temperatura de Neel, TN ~ 311K,

e mostrada na Figura 1 da ref. (5)

8
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Figura 1 Propriedades fisicas perto da temperatura de transi
~ão de Neel, TN = 311 K no cromo.
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11.2 O estado antiferromagnetico do cromo

O cromo e um metal de transi~ão, pertencente ao grupo

6B (Figura 2). Sua estrutura cristalina e cubica de corpo
o

centrado (bcc), com parâmetro de rêde a = 2,88 A . Sua estrutura
5 1

eletrônica ê [Ar] 3d 4s . A camada 3d, ,não estâ completamente

cheia, e esses 5 eletrons 3d, aos quais chamamos eletrons

itinerantes, e que dão origem â interessante estrutura magnetica

do cromo. A particular rela~ão entre a largura de banda e a

densidade de eletrons no Cr faz com que este metal apresente

transi9ão magnetica enquanto Mo e W com estruturas eletrônicas

semelhantes sejam paramagneticos a qualquer T. Deve-se notar que

flutuaQões de SDW e CDW foram previstas em metais paramagneticos,

e são observadas no Cr á temperaturas de pelo menos 2 x TN. (47).

N' At8mico
- -- -, w

22
23 242526/

Ti
VCrMnFe

[Ar] 3d~s2
[Arl3d34s2[Ar] 3d54s I[Ar] 3d54s2[Ar]3d64~

Hex

aee oaee oeub --a-3.02 A a-2.88 A
40

41424344

Zr
NbMoTeRu

CKrJ4d45s1

[Kr J 4d!55sI[K r J 4d!5Ss2
ace

aeeHex

72

73747576
Hf

TaWReOs
rx e] 4 fl45 d66s~

BCe
Estrutura
Eletronica

Estrutura
Cristalina

Figura 2 Parte da tabela periódica mostrando
caracteristicas do Cr e seus vizinhos

algumas



•

Estudos de difra~ão de neutrons (6-10) mostram que a

estrutura antiferromagnetica do cromo difere um pouco de um

antiferromagnetico clàssico, uma vez que os momentos magneticos

nos vertices do cubo da estrutura bcc são antiparalelos , mas não

exatamente iguais, àqueles nos centros dos cubos. A magnitude

desses momentos pode ser descrita por uma modula~ão senoidal do

vetor de onda Q, incomensuràvel com a rêde cristalina (Figura 3).

A este tipo de ordenamento chamamos de onda de densidade de spin

(SDW) •

Q .!.!!. (I-O)O

f------,~ I
f

I
I

,
t

Figura 3 Ilustra~ão da onda de densidade de spin no cromo
G - Vetor da rêde reciproca; a = parâmetro de rêde
Q - Vetor de onda do ordem magnetica
8-Medida da incomensurabilidade

o vetor de onda Q se alinha preferencialmente ao longo

21r'

de um eixo do cubo, e tem valor Q =
a

(1 - S ) onde a e o

parâmetro de rêde cristalina e ~ e uma medida da incomensurabili-
~

dade. O valor experimental encontrado para o vetor de onda Q, do
2~

cromo e Q ::0,96 x
a

(11) .
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Para temperaturas entre T = 121 K e TN = 311 K, os

momentos magneticos se orientam perpendicularmente ao vetor de

onda Q, ou seja a SDW apresenta uma polarizaQão transversal. Esta

fase serâ identificada por TSDW (onda de densidade de spins

transversal). Na temperatura T = T . = 121 K, ocorre uma
SF

mudanQa na polarizaQão da SDW, onde os momentos magneticos passam

~
a se orientar paralelamente ao vetar de onda Q, ou seja, a SDW

apresenta uma polarizaQão longitudinal. Esta fase serà

identificada por LSDW (onda de densidade de spins longitudinal).

A temperatura T onde ocorre esta
SF

mudanQa de polarizaQão

chamou-se de temperatura de spin-flip, T
SF

A existência dessas duas fases, TSDW e LSDW, foi

verificada em 1960, por Hastings (12) que observou a mudanQa na

intensidade de pares de picos satélites na difraQão de neutrons,

em T , ao longo de cada eixo do cubo (Figura 4).
SF

Estudos de difraQão de neutrons (11) mostram ainda que

o máximo spin encontrado no cromo, e da ordem de 0,40fB á

T = 4,2 K , (f B, magneton de Bohr).

Na figura 5, ilustramos esquemáticamente os dois tipos

de polariza9ão, TSDW e LSDW.
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80 120 160 200 240 280 320 340
TEMPERATURA (K)

40o

'2L
TSF

~10
- 8

.--c:::t 6o
(.)•O 4- -
•••• ~ SOW

~

SOW
2 Longitudional

Transversal

Figura 4(a) Intensidade X Temperatura
Dependência com a temperatura das reflexões
magneticas no cromo antiferromagnetico. I e a
intensidade integrada sob os picos de Bragg, nas
posi~ões dos satelites indicados na Figura 4(b) .
• - Posi~ões (O, O, 1 -$)
o - Posi~ões (O, 1,ê ).
Da Ref. (14).
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-+--r--~ Q(0,1,-0) (0,1,0) (0, I, I)

- 1-
5y ·"2"5TSOW

· ,~-

- 1-
SX= 2' STSOW (O

(0,0,0)

-
Q' I

· ... ,- .... .e....• ZI
0,0,1-6) 1(0,0,1+0)

Figura 4(b) ~
Estrutura magnêtica do Cr AFM, single-Q, no
plano de espalhamento (100) no espaQo reciproco.
Os circulos abertos correspondem aos pontos da
rêde reciproca, e os circulos cheios correspondem
aos satêlites para uma SDW com vetor de onda ao
longo do eixo z. A linha sólida ~ , ao longo

LSDW
do eixo z, indica a direQão da polarizaQão na
fase longitudinal da SDW, enquanto 1/2 S ao

TSDW
longo de x e y indicam o- fato que na fase
transversal de SDW, metade da intensidade de
espalhamento corresponde a polariza9ões ao longo
dessas dire9ões. Da Ref. (14).
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TSOW

-
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-
Sx

-
Sx

(o)

-
Qx

-
Qy

-
5y

121 K(T(3I1K

L5DW

(b) T( 121 K

Figura 5 Ilustra~ões dos dois tipos de polariza~ão, TSDW e
LSDW que ocorrem no cromo antiferromagnêtico.
S - Momento magnêtico ou spin-40

Q - Vetor de onda da ordem magnêtica
(a) - Onda de densidade de spin com polariza~ão

transversal
(b) - Onda de densidade de spin com polariza~ão

longitudinal
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Uma região dentro do cristal que contenha uma SDW com

vetor de onda ao longo de um s6 eixo do cubo, (e sua

polarização apontando ao longo de outros 2 eixos do cubo) nos

chamamos aqui de um "dominio". Experimentos utilizando raio-x e

difraQão de neutrons mostram que o volume de um dominio ~ da

~
pelo par de variâveis (Qi, ~) onde i~j na fase TSDW e

-15
ordem de 10

-16

- 10
3

cm ( 33) • Cada dominio pode ser definido

fase LSDW. Assim, no espaQ~ reciproco na fase TSDW observa-se

espalhamento elâstico nas posiQões:

Posição

(O, O, 1± b )
(O,±8, 1)

(±8, O, 1)

.., ..•
Dominio Magnetico (Qi, Sj)

(Qz, Sx) e (Qz, Sy)

(Qy, Sx) e (Qy, Sz)

(Qx, Sy) e (Qx, Sz) ; e os equivalentes

de simetria cnbica. Deve-se lembrar que neutrons com vetor de

onda ~ paralelo â dire9ão de spin S não sofrem espalhamentó.

Num cristal macroscopico, em geral, encontramos vetores de onda,

Gr, ao longo de todas as três dire9ões do cubo. Tem sido mostrado

(13) que isto e uma consequência da orientação aleatoria de um

grande nnmero de dominios (contendo um so Q), sendo que a

população desses dominios pode-ser drasticamente alterada, quando

se esfria uma amostra atraves da temperatura de Neel sob stress

ou campo magnetico aplicado (14-16). Esfriando o Cr atraves de TN

com campo magnetico, H, suficientemente forte e dirigido ao longo

de um eixo do cubo, produzimos uma amostra "single-Q", isto e,

uma amostra que contem Q somente em uma direção, que e paralela á

direção do campo aplicado. Para campos menores, a amostra

permanece poli-dominios mas com orientação preferida ao longo da

direção do campo (15). A magnitude do campo necessario para
-9

produzir um single-Q, depende da historia metalnrgica da amostra.
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11.3 Ordem das transições

Transição em TN

Investigações em cromo puro e livre

mostram que a transi~ão na temperatura de Nêel

de deforma~ões

ê de primeira

ordem (14-15). Arrot (15), observou em monocristais de cromo puro

de alta pureza uma queda abrupta num intervalo de decimos de grau

na intensidade dos picos antlferromagneticos em (O, O, 1 +$)

quando a temperatura sobe atravês de TN, Figura 6. A existência

de uma transi~ão de 1ª ordem tambêm pode ser observada atravês de

medidas de calor ·especifico, Figura 7, e de expansão termica,

Figura 8. A existência de um calor latente, correspondente ao

pico em TN na curva do calor especifico, caracteriza a transi9ão

como sendo de 1a ordem. O calor latente da transi9ão e da ordem

de 1,4 J/mol. A "descontinuidade" no "strain" observada na Figura

8, tambem indica que a transi9ão e de-1a ordem.

A transi9ão em TN e tambem chamada de uma transi9ão de

1ª ordem fraca. O termo fraca, sendo devido a ausência de

momentos localizados acima de TN. A não existência de momentos

localizados para T > TN, foi demonstrada pela ausência de

espalhamento difuso de neutrons paramagnêticos acima da

temperatura de Nêel, TN (20). O baixo valor da entropia da

transi9ão, 18,3 mJ/mol K, encontrado por Overhauser (21) e

Gopal (17) comparado com o valor = R ln 2 = 2,93 J/mol K,

esperado para um modelo de spins localizados, leva tambêm á

confirma9ão da ausência de spins localizados acima de TN.

Transi9ão de Spin-Flip

A transi9ão na temperatura de spin-flip ê uma transi9ão

de 1~ ordem, podendo ser observada na brusca mudan9a na

intensidade de espalhamentos de neutrons, na temperatura T
SF

12



Figura 4(a). A mudan~a na intensidade de espalhamento pode ser

entendida analizando
2

o termo angular Sen
~ ..

(SAq) na
""

expressao
~

para a intensidade de espalhamento de neutrons, sendo S o vetor

polarizaão da SDW e q o vetor de espalhamento de neutrons.

-
Q
•••
cn
"•
~
c:
~ou-

••••

310 320
TEMPERATCRA (K)

330

Figura 6 - Dependência da Intensidade de espalhamento elâstico
de neutrons (I) com a temperatura, em um cristal de
cromo com monodominio Q. I corresponde ao satêlite
satêli te (O, O, 1 - ã ). Da Ref. (18)
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Figura 7
Dependência do calor especifico com a temperatura
para o cromo (---) e a liga Cr - 0,5% V (pontos).
Da Ref. (17)
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Figura 8 Dependência com temperatura da strain linear,
€= (L293 - LT) / L293 e sua derivada com respeito a
temperatura T, e a expansão termica ~ perto da
transição de Neel no Cr. Strain E: pontos experimen
tais( •••)e transição ideal de 1ª ordem (---) .
Expansão~: pontos calculados + . Da Ref. (19)
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11.4 Origem do ordenamento antiferromagnêtlco no Cromo

Introdu~ão

Estudos de espalhamentos de neutrons em amostras de

cromo mostram que não existem momentos localizados no cromo aClma

de TN (20). Isto implica que o estado antiterromagnêtico do cromo

resulta de intera~ões entre os eletrons itinerantes e não de

àtomosde troca entre momentos localizados emintera~ões

adjacentes.

Alguns modêlos que foram propostos para explicar o

antiferromagnetismo do cromo (desde a constatação de que o cromo

era antiferromagnetico) serão mencionados a seguir.

Modêlos

Em 1962, Overhauser (21) mostrou que quando as

interações Coulombianas num gas de eletrons são tratadas na

aproximação de Hartree-Fock, o estado antiferromagnetico (onda de

densidade de spins) tem energia mais baixa que o estado

paramagnetico. [Esta conclusao tambem foi corroborada por Fukuda,

Iwamoto e Sawada (25)]. Overhauser descutiu o antiferromagnetismo

do cromo conectando-o com tal onda de densidade de spin.

A falha deste modêlo esta no fato de que Overhauser não

levou em conta o efeito de blindagem no seu potencial

Coulombiano.

Neste mesmo ano de 1962, Lomer (22) usando. calculos de

teoria de bandas para estimar a posição da superficie.de Fermi do

cromo não magnético, mostrou que esta posição é tal que a

introdução de uma super-rede antiferromagnética abaixa a energia

dos eletrons de modo a favorecer a estrutura antiferromagnética a

baixas temperaturas.

secção seguinte).

(Este fato sera visto com mais detalhes na
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Em 1966, Fedder e Martin (23), mostraram que o

comportamento antiferromagnetico itinerante do cromo não era

devido á natureza de longo alcance do potencial coulombiano como

estabelecido por Overhauser (21). A natureza de longo alcance do

potencial leva a um potencial efetivo blindado, que em geral

inclui efeitos dinâmicos e estáticos. Usando um potencial

coulombiano blindado, onde a blindagem estática Fermi-Thomas foi

levada em conta, eles mostraram que a instabilidade do estado

paramagnetico encontrada por Overhaúser desaparece, oU seja,

nesta aproxima~ão a SDW não era o estado de mais baixa energia.

Fedder e Martin, propuseram então um modêlo que leva em

conta a blindagem e intera~ões inter e intra bandas. O modêlo

de Fedder e Martin descreve qualitativamente bem as propriedades

termodinâmicas e eletromagneticas de um antiferromagneto

itinerante e, em particular, o calor especifico, susceptibilidade

de spins, modos coletivos e absor~ão eletromagnetica.

Uma excelente revisão das principais caracteristicas do

AFM no Cr e suas ligas e apresentado no trabalho de N.!. Kulikov

e V.V. Tugushev (48), entitulado ~spin-density waves and

itinerant antiferromagnetism in metals~. Nesta revisão a

descri~ão teórica das SDW e baseada nas idêias do modêlo de

~exciton" em isolantes. Diagramas de fase, estrutura eletr8nica

da SDW e propriedades eletr8nicas são discutidas. O modêlo

considera a transi9ão em TN como 2ª ordem.

M.B. Walker (49) prop8s um modêlo fenomenológico para a

teoria da SDW no cromo conseguindo prever qualitativamente

algumas propriedades elasticas e suas correla9ões com o vetor de

onda Q. Contudo a teoria ignora flutua9ões e considera a

transi9ão PM-AFM como 2ª ordem.
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Mais recentemente M. Fujita e C. Mackido (50) fizeram

uso de uma Hamiltoniana para o modêlo de 2 bandas com "nesting"

imperfeito e aproximaQão de campo medio obtendo assim uma soluQão

exata linearizando as relaQões de dispersão de eletrons e buracos

~róximos á superficie de Fermi.

o diagrama de fase e as energias de gap
'"

sao obtidos

corretamente, bem como o efeito de pressão em Cr e suas ligas;

~ontudo novamente o modêlo prevê transiQão de 2ª ordem. A soluQão

envolve a forma sóliton-rêde.

Os modelos antiferromagneticos baseados na teoria de

bandas, são ainda os mais aceitos para explicar o estado anti

nerromagnetico do cromo e descrever os resultados experimentais

de vàrias propriedades do cromo e suas ligas. Aspectos simples da

teoria de bandas eletrônicas serão agora discutidos.

11.5 Teoria de Bandas

A quantidade de movimento Q de um eletron livre

distante de qualquer outra particula e conservada. A energia

desse eletron livre e

2
P

2m

2 2
11. k--------

2m
(11.1),

onde m e a massa do eletron, k e o vetor de onda e h e a

constante

Figura 9 (a) •

de Planck. Esta energia està representada

18
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(a)

Figura 9(a) Energia x vetor de onda, de um eletron livre.

(bJ ,\ ,\ I\ I\ J
/1 I

II

,

'- •• ",.r II I
-2n:

-lt 'R21t-- -Ka a aa

Figura 9(b) Energia de um eletron numa rêde cristalina
unidimensional, com parâmetro de rêde a.
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2n:

Q

-
K

Figura 9(c) o ordenamento magnêtico, com Q = abre
b

novos gaps na estrutura de bandas de um cristal
unidimensional.

Em uma rede cristalina unidimensional, o eletron se

comporta de maneira semelhante, no entanto, a sua energia sofre

descontinuidades quando a sua quantidade de movimento atinge os

valores p =
a

, uu seja o vetor de onda atinge os valores

k =
n1i'

a
. ~ ê o parâmetro de rêde cristalina e rr um numero

inteiro qualquer. Estas descontinuidades estão representadas na

Figura 9(b). Aos intervalos onde a energia ê continua nós

chamamos de bandas de energia.

Num metal, como consequência do Principio de Exclusão

de Pauli, uma das bandas se acha parcialmente cheia,

20
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nivel de Fermi € F (Fig. 9(b)) [o qual representa o nivel de

energia mais alto que estA ocupado], estA contido nesta banda. Na

Figura 9(b) os pontos indicam os niveis de energia ocupados.

Fundamentos do modêlo itinerante para Q antiferromagnetismo

(1) A forma~ão de uma estrutura antiferromagnetica

abre novas descontinuidades nas energias eletrô-

nicas.

(2) Essas descontinuidades reduzem a energia total do

sistema.

A ocorrência de novas descontinuidades, quando do

estabelecimento da ordem antiferromagnetica e evidente. Uma vez

que uma ordem cristalina de periodicidade ª, abre descontinuida-

uma ordem adicional (no caso a antiferro) comdes em k =

a

periodicidade b abrirà descontinuidades em k' =
n:n'

b
Figura 9(c).

Para que ocorra uma reduQão na energia total, o vetor
~

de onda Q, da ordem magnetica deve ser tal que os gaps de energia

ocorram no nivel de Fermi, F, ou seja, Q =
b

= kF onde kF e o

vetor de onda associado com a energia de Fermi. Neste caso então,

os estados eletrônicos que têm suas energias aumentadas, em

virtude da abertura do gap, estarão vazios enquanto que

aqueles que têm suas energias abaixadas estão ocupados,

permitindo que a SDW produza uma diminui~ão da energia total. A

energia total sendo reduzida significa que o estado ordenado e

energeticamente mais favoràvel.

Nocasodocromo,oordenamentomagneticotem

2r(

2]'(
_d ),

periodicidade
Q=----=----( 1 comofoivistonasec<;ão

b
a
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11.2. Na Figura 10(a), mostramos a estrutura de bandas do cromo

na fase paramagnetica, ao longo da dire9ão [100].

(a)

H

H

(b)

,

,

Figura 10(a) - Estrutura de
bandas do Cr paramagnetico;
ao longo da dire~ão [100].

Figura 10(b) - Sec~ão
versal da superficie de
do Cr paramagnetico, no
[100]. Da Ref. (11)

trans
Fermi
plano

Na Figura 10(b), mostramos uma sec~ão transversal da

superficie de Fermi no plano [100], e o vetor de onda da

estrutura magnetica,
~

Q. Q e o vetor que conecta a superficie de

eletrons em torno do ponto r com a superficie de buracos em torno

do ponto H, Figura 10(c).

kz

H- 010
N- 11Or- 000P-III

Figura 10(c) 1ª Zona de Brillouin de uma rêde bcc.
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As duas bandas identificadas por ªe g, na Figura 10, é

que são responsáveis pelo ordenamento magnético. Na Figura 11

nos esquematizamos como ocorre este ordenamento, e por

simplicidade nos assumimos a estrutura magnética comensurável com

a rêde cristalina de modo que no estado ordenado a dimensão da

~ .

zona de Brilhourin na dire~ão de k, é reduzida á metade.

o !9
2

(aI

Ko O

(bl

Ko O
2"

(c I

Ko
2"

Figura 11 Representa9ão esquematica das bandas de energia num
metal antiferromagnetico ..
(a) Fase paramagnetica.
(b) Remapeando para a zona magnetica.
(c) Efeito da intera9ão magnetica.
e - Eletrons.
b - Buracos.
ko - Vetor da rede reciproca.

Na fase paramagnetica as bandas têm as formas mostradas

na Figura 11(a), e a superficie de Fermi e constituida por

"por~ões" de eletrons e buracos de aproximadamente o mesmo
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tamanho (e, b). Em II(b) as bandas se acham remapeadas na zona

magnetica. A interaQãa"magnetica causa o "splitting" das bandas

como ilustrado em 11(c). O resultado e a forma9ão de gaps de

energia nas fronteiras da superzona magnetica. O gap de energia

na superficie de Fermi e dado por (11):

g(T=O) = 1,76 (v/v) k
B

TN ::2,2 k
B

TN 11.2,

onde v e a media geometrica das velocidades de Fermi nas duas

bandas; v e a media aritmetica dessas velocidades e K e a
B

constante de Boltzman.

o que ocorre, e que quando colocamos a modula~ão

periódica da onda de densidade de spin, SDW, o seu efeito

principal e causar uma mistura das ondas de Block cujos vetores t
~

diferem por um vetor de onda Q, da SDW. Esta mistura modifica as

fun~ões de onda e seus parâmetros de energias de um-eletron,

sendo importantequando E= E..A
intera~ãoproduzuma

k
k + Q

mudan~a de

1ª- ordem na energia é.= E.para e+ V, .Se

k + Q
kkk k + Q

alem disso é :: E
k Fermi

a soma das energias e baixada e a

energia total do sistema pode ser reduzida favorecendo o estado

antiferromagneticamente ordenado.

De acordo com o que foi visto nesta sec~ão podemos

concluir que a estrutura magnetica do cromo depende criticamente

da sua estrutura eletrônica, portanto seria interessante estudar

como o magnetismo do cromo e propriedades correlacionadas mudam

quando a estrutura eletrônica e alterada. Uma maneira conveniente

de se conseguir isto e adicionando pequenas quantidades de outros

elementos ao cromo de forma que o nivel de Fermi e as fun~5es de

onda eletrônica possam ser alteradas.

24



Neste trabalho nos estudadamos algumas propriedades de

ligas diluidas de cromo-vanàdio,

discutidas a seguir.

cujas caracteristicas
'"

serao

11.6 Ligas diluidas de Cromo
caracteristicas básicas do AFM

MudanQas nas

o trabalho em ligas diluidas de cromo ~ importante para

auxiliar no entendimento do antiferromagnetismo do cromo puro,

que ainda possui muitos aspectos não entendidos completamente.

Koehler e colaboradores (11), estudaram sistemáticamen-
~

te a dependência do vetor de onda, Q, do momento magnêtico <fU, e

de TN em ligas diluídas de Cr e outros metais de transi~ão. A

dependência de Q, ~> e TN com a concentra~ão de eletrons para

várias impurezas ê mostrada nas figuras 12 e 13.
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Figura 12 Temperaturas de transi~ão e valores do momento
magnetico media em ligas de cromo.
TN - Temperatura de Neel.
T - Temperatura de Spin-flip.
SF

<~> - Raiz-media quadratica do momento por atamo
da liga.

Da Ref. (11)•
.
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Figura 13
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PORCENTAGEM AT(5MICA DE DILUENTE

-:'!>

Dependência do vetar de onda Q, na composi~ão das
2J1'

ligas de cromo. O valor de Q = corresponde a
a

uma estrutura comensuravel. A curva superior das
duas curvas corresponde a medidas feitas perto de
TN, a inferior para temperaturas bem baixas.
Da Ref. (11).
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Das figuras 12 e 13 podemos observar que; Mn, Tc, Rw,

~

Rh e Re, aumentam os valores de Q, TN e <~>. Esses elementos se

situam â direita do cromo na tabela peri6dica, (Figura 2), e

possuem mais eletrons livres/àtomo do que o cromo. Note tambem

-.
que para a concentra9ão de 1% Mn, o valor do vetor de onda Q muda

para
a

cristalina.

tornando a estrutura AFM comensuràvel com a estrutura

A adi~ão de V, Nb e Ta que possuem razão eletron/àtomo

menor que a do cromo, (Figura 2), diminuem os valores do momento
~

magnético <~>, de TN e do vetor de onda Q.

Vamos agora tentar' entender um pouco essas mudan~as

olhando particularmente as ligas diluidas de Cr-V.

o ~istema Cromo-Vanàdio

o vanàdio se situa a esquerda do cromo, na tabela

periódica, (Figura 2).
3

Sua estrutura eletrônica é [Ar] 3d
2

4s ,

possuindo portanto 1 eletron/ãtomo a menos que o cromo. Sua

o
estrutura cristalina é bcc, com parâmetro de rêde a = 3,02 A, que

e muito proximo do parâmetro de rêde do cromo. As ligas de Cr-V

formam uma solU9ão sólida, com o ãtomo de vanãdio substituindo

o átomo de cromo. Nas ~lgas diluidas de cromo-vanàdio as

p.ropriedades cristalinas são muito pouco afetadas devido á

semelhan~a de estrutura cristalina, parâmetro de rêde e densidade

desses metais. No entanto a estrutura eletrônica e as

propriedades magnéticas que dela dependem são fortemente afetadas

quando fazemos as ligas, como veremos a seguir.

27



Fedder e Martin (23), usando o modêlo de duas bandas,

mostraram que a temperatura de Neel tem uma râpida dependência

com a concentra9ão de eletrons que pode ser expressa por

TN = To e
1

À
11.3,

7,0

. 61}

z
f-5J)c:
..J

o

1,0IIn-o2.03.0 1.0-V
PORCENTAGEM AT~MICA DE OILUENTE

14 - Ln TN como uma~u09ão da concentra9ão de
de eletrons em ligas de V e Mn.

o
3.0

Figura

Figura 15 o momento magnetico relativo como uma fun9ão de
temperatura de Neel relativa, para algumas ligas
de cromo. Da Ref. (11).
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onde To ê uma funQão que depende da estrutura de bandas, e ~

depende da concentraQão de eletrons sendo expresso por

2 2

À = 'ô V( o) Irc

2

/ 21\' v , onde r o elemento de matriz para

eletron na mesma banda; V(.o)ê o potencial mêdio Coulombiano

2

4~ e
blindado, dado por ------- na aproximaQão de Fermi-Thomas; v ê a

2

q F
T

mêdia aritmêtica das velocidades de Fermi nas duas bandas.

TN,comapresenta uma relac;:ãolinearmomento magnetico ~,

Figura 15, e portanto sua dependência com a concentrac;:ão de

o

diluente e compreendida da mesma forma.

Os resultados apresentados nas Figuras 12 e 14, para a

dependência de TN e <f> com a concentrac;:ãode diluente, estão de

acordo com este modêlo de 2 bandas.

No caso particular do vanàdio, nota-se que TN cai

rapidamente quando aumentamos a quantidade de V ate que para uma

concentrac;:ão de aproximadamente apenas 4% V a liga não apresenta

mais ordem magnetica, Figura 12.

De acordo com resultados de difrac;:ãode neutrons nessas

concentrac;:ão

ligas ( 13) , T tambem
SF

de eletrons,

tem uma forte dependência com

mas esta dependência ainda não

a

entendida.

Variac;:ão
~

do vetor de onda ~ nessas ligas - Como foi

visto na secc;:ão11.5, o vetor de onda Q da SDW conecta porc;:5esde

eletrons e porc;:5esde buracos da superficie de Fermi, e

estão representados na Figura 16 pela linha cheia. Quando

fazemos a liga com vanàdio, diminulmos o nómero de eletrons, de

modo que a superficie de eletrons diminui (linha pontilhada) e a

de buracos aumenta (pontilhada), consequentemente causando uma

29
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~
diminui~ão de Q (pontilhado) como ilustrado na Figura 16.

,-,, ,
~~ ,

~ ,, \, \
" Buracos ,, \, \

O' \ • ,- - -» H J, I
~ •.. "

,/, ,,----,

Q, da
fazemos

razão
ex. V.

Figura 16 Ilustra9ão da varia9ão do vetor de onda
estrutura magnetica do cromo, quando
ligas com elementos que possuem
eletron/àtomo menores que a do cromo, por

cromo puro
---- ligas
O vetor~, conecta a superficie de eletrons em
torno do ponto (no espa90 reciproco) e a super
ficie de buracos em torno do ponto H.

Uma situa9ão inversa ocorre quando fazemos as ligas com

elementos que possuem razão eletron/ãtomo maiores que a do cromo.

Neste caso, a superficie de eletrons aumenta, a de buracos

diminui e Q aumenta podendo tornar-se comensurãvel com a

estrutura cristalina.

o estabelecimento do ordenamento magnetico no cromo e

suas ligas, causa uma drãstica diminui~ão na densidade de estados

num intervalo de energia g, do nivel de Fermi e este

comportamento é refletido nas propriedades de transporte. Outras

propriedades como constante elãstica, susceptibilidade magnética,

atenua~ão ultrassônica tambem são marcadas pela ordem magnética e

serão vistas no Capitulo IV.
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CAPITULO 111

"Tecnicas ~ Procedimentos Experimentais"

Neste capitulo discutiremos as técnicas para realizar

as medidas experimentais. Apresentaremos uma descriQão dos

métodos usados para medir variaQões na atenuaQão ultrassônica, o

valor da velocidade do som, susceptibilidade magnética e

resistividade elétrica. Mencionaremos também os métodos de

crescimento,

medidas.

caracterizaQão e preparaQão das amostras para

111.1 Medidas Ultrassônicas

Técnica do Pulso-Eco

A técnica de pulso-eco é bastante usada para medir a

velocidade e atenua~ão de o~das elàsticas. Um pulso é transmitido

para a amostra através do transdutor. Quando o pulso chega á face

oposta é refletido e volta para o transdutor. Ao chegar novamente

á face onde está o transdutor, uma parte da energia do pulso é

transformada em eco de RF e outra parte é refletida, recome~ando

o processo.

A- medida de atenua~ão nos dá a quantidade de energia

absorvida por ciclo pelo cristal e ela ê proporcional ao

decremento relativo da amplitude de dois ecos considerados.

A medida de velocidade de fase da onda elástica nos dá

informa~ão sobre as constantes elásticas do cristal. As técnicas

de medidas de atenua~ão e constante elástica são descritas a

seguir.
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111.1.1 Medidas de constantes elâsticas

As constantes elâsticas nas ligas estudadas foram

<lieterminadas a partir de medidas de velocidade da onda

ultrassônica utilizando o mêtodo da superposi~ão de pulsos (30).

o arranjo experimental utilizado para essas medidas ê mostrado na

Figura 17.

CClIfT'AOOR

r-- - - - - - - ------ -----,

I
MATEc-eeoo ISINC. INT.

I
r - - -- -----,I

atrob.

I I II
I

Gerador. Mo-IOlei I••• , IR.e.ptor
WIDED

Gerader 11I.Dec:aIII.Divid." ~ + IIINT.SlNC. EX- du lador d."PI.,-.- d.I
EapoMIICi.I

MATEC-122B I I
I

PUIIOI I
MATEC-1IOY IPullol IMATEC-1204

I
I

IIL_______ J .'.~I.L _______ J VIDEO
M"'t.,

Ellt.- •...••.-- t raftldutor
rA••0Itr.1

e.rodor

-c.•. I1z.OSClLOSaPtO TEKTR~" --

X rI I!L-

T.

Figura 17 Sistema para medidas de velocidade
superposic;ão de pulsos"
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o gerador MATEC 6600 e Plug-In 760V fornece pulsos de

RF, de aproximadamente 630V pico a pico, com duração de

0,5 - 100 ~seg, ajustaveis continuamente. A razão de repetição de

pulsos é dada pelo divisor decimal de frequências, MATEC 122 B.

O pulso. de RF é usado para excitar o transdutor que

converte o pulso elétrico em onda mecânica que se propaga através

do cristal. O mesmo transdutor recebe os ecos que são refletidos

na extremidade oposta da amostra. Uma série de ecos é então

gerada, amplificada e mandada para o osciloscópio. Um ecograma

tipico e mostrado na Figura 18(a).

O gerador de CW, MATEC 110, e operado numa frequência

f =
1

T
onde T e o tempo entre dois ecos consecutivos ou

quaisquer outros dois ecos escolhidos. Esses ecos para parecerem

estacionarios na tela do osciloscopio devem estar sincronizados

com a fase do CW, alem disso os ecos devem ter tempo de decair

totalmente antes que um novo pulso seja gerado, isto e, a razão

de repetiQào dos pulsos deve ser muito menor que f. Para isto o

MATEC 6600 e sincronizado pelo divisor de frequências, MATEC 122B

que divide a frequência do CW por um inteiro (10 - 100 - 1000);

isto significa que um pulso de RF vai ser gerado a cada

(10 - 100 - 1000) ciclos do sinal CW. Este sinal dividido, ainda

e usado para sincronizar o osciloscopio.

O MATEC 122B possui um sistema de estroboscopio que e

ligado ao eixo z do osciloscopio, permitindo intensificar duas

regiões do trem de ecos, Fig. 18(b). Atraves de dois "delays",

ajuste de amplitude e largura dessas regiões conseguimos que so

dois ecos fiquem visiveis na tela. Ajustando corretamente a

frequência CW, o nivel de trigger e a velocidade de varredura

conseguimos superpor os dois pulsos; Figura 18(c).
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Figura 18(a) Ecograma correspondente a um pulso de
propagando na dire9ão [100] da
Cr-0,67% V

10 MHz
amostra

--.,
1
I"
1 "I
11\ nI' , •
.1 'I J ,

," "" I I't
PORTA I

-
" '" ~

'''111'1.
I, " • I ,.:I , I , I •.1 .

PORTA 2

Figura 18(b) - Trem de ecos
mostrando os dois ecos escolhi
dos intensificados

Figura 18(c) - Os dois ecos
escolhidos estão superpostos



I
i\

Figura 18(d) Radiofrequência ciclo a ciclo

Atraves desta superposi9ão, Fig. 18(c), podemos obter

uma medida grosseira da velocidade dada por

21
V = P t (111.2) ,

onde I e o comprimento da amostra; t e o tempo lido no frequenci

metro Nordmend, e p = 1 para ecos consecutivos, p = 2 para ecos

alternados e assim por diante.

Maior precisão e obtida quando se olha a parte interna

dos ecos, isto e, o RF, Figura 18(d), que possuindo frequência

muito maior darão maior precisão.

Quando algum parâmetro externo e aplicado á amostra,

causando uma mudan9a na velocidade, os ecos saem da superposi~ão

exata, devendo a frequência CW ser reajustada para obtermos

novamente a superposi~ão exata; e então o novo valor de t e lido

no frequencimetro e o novo V calculado por (III.2).

Nos nossos experimentos o parâmetro externo variado foi

a temperatura T, e medidas de velocidade em func~ão da

temperatura foram feitas.
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OsvaloresdaconstanteelâsticaC(T) foram
11calculados a partir da rela~ão

2
C (T) = r v (T)

(II1.3),11 L

onde f e a densidade de massa da amostra e V e a velocidade para
L

ondas longitudinais propagando na dire~ão [100].

111.1.2 Medidas de varia~ão da atenua~ão com ª temperatura

O· arranjo experimental para .medidas de atenua~ão

ultrassônica ê mostrado nas figuras 19(a) e (b).

Este sistema funciona comparando logarltmicamente as

voltagens de pico de quaisquer dois ecos no trem de ecos. O

primeiro "delay" e o pulso de RF que excita o transdutor ..sao

sincronizados pela razão de repetição do gerador e receptor

MATEC 6600. O primeiro "delay" (do MATEC 2470A) e usado para

determinar quando a "porta" deve se abrir para obter o primeiro

eco selecionado. Um segundo "delay", sincronizdo pela salda do

10. delay e usado para determinar quando a "porta" deve se abrir

para obter o segundo eco escolhido. Um sistema de estrobosc6pio,

(do MATE C 2470A), ê aplicado ao eixo z do oscilosc6pio,

intensificando na tela os dois ecos escolhidos.

Cada seletor de ecos e um "AND GATE" que deixa passar

um nnico eco e rejeita o pulso. inicial e os demais ecos. Os dois

ecos selecionados são independentemente amplificados (pico a

pico) para produzir uma voltagem DC entre 10 e 100V. A voltagem

DC produzida pelo 10. eco selecionado ê transformada e mantida a

uma voltagem de 100V por meio de um controle automàtico de ganho

(A.G.C.) derivado do 1Q eco selecionado. A introdu9ão do A.G.C.

desta maneira ê necessària para manter a opera9ão na região

linear do sistema de recep9ão e de leitura.
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A diferen~a entre as voltagens De (cada uma exatamente

igual á amplitude de pico de um dos ecos) e obtida num

amplificador diferencial logaritmico. A voltagem resultante e

mostrada num medidor, calibrado em dB e mandada para o eixo y do

registrador xy, HP 7046A; ao eixo x do registrador nos conectamos

a saida do termopar, de forma a obtermos um registro automático e

continuo da atenua~ão em fun~ão da temperatura.

111.1.3 Precisão nas medidas de velocidade ~ atenuacão

Medidas absolutas de velocidade
.•..

sao feitas com o

objetivo de determina9ão das constantes elasticas, enquanto que

medidas relativas visam constatar sua varia9ão com algum

parâmetro, por exemplo a temperatura. O metodo de superposi9ãO de

pulsos (30) que utilizamos nas nossas medidas, e bastante preciso

em medidas absolutas de velocidade. Esta precisão e da ordem de

4
duas partes em 10 o que vai depender ainda da precisão com que

medimos o tamanho das amostras (ver equa9ão (111.2)).

As medidas de atenua9ão ja não são tão precisas quanto

as de velocidade por varios motivos:

(1) A medida e comparativa apenas entre dois ecos

escolhidos. Essa medida e feita na suposi9ão que

a mudança na atenuação entre dois ecos quaisquer

varia da mesma maneira em todo ecograma.

( 2 ) Perdas por difração e não paralelismo podem

contribuir para a atenuação sem que isso possa

ser detectado pelo sistema.

(3) Varia~ões na atenua~ão devido ao acoplamento não

poderão ser distinguidas pelo sistema, somando-se

a atenua~ão da amostra.
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Algumas precau~ões a serem tomadas e que minimizam

esses efeitos:

(i) Usar acoplamento que não varie durante a varia~ão

da temperatura.

(ii) .Garantir um bom paralelismo, fazendo o polimento

como descrito no apêndice 2.

Esses dois itens podem ser verificados antes de cada

medida, atraves da observação de todo o ecograma e não somente

pelos dois ecos intensificados.

(iii) Repetir as medidas, comparando-se vàrios pares de

ecos escolhidos ao acaso.

Todos esses cuidados foram tomados durante a elaboração

deste trabalho. As variações nas medidas de atenuação realizadas

de acordo com item (iii) s'o da ordem de 10% •

.
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Figura 19(a) Sistema para registro automàtico de atenuação
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rIr. 2 Técnicas de medidas de susceptibilidade magnética e

resistividade elétrica

Um esquema da fonte de indutância usado para a

realizaQão dessas medidas é apresentado na Figura 30.

A teoria de funcionamento da fonte de medidas de

susceptibilidade magnética diferencial, baseia-se na

possibilidade de ligar-se um par de bobinas seGundàrias idênticas

em serie e oposi~ão de fase, Figura 20; de forma que os sinais

nelas induzidos se cancelem môtuamente, produzindo salda nula.

Introduzindo-se um nôcleo magnetico (ª amostra) em .um dos

secundários, um sinal será detectado pelo Lock in. Esta tensão

induzida pode ser decomposta em duas componentes: uma parte
o

indutiva e outra resistiva, as quais estão 90 fora de fase entre

si. A parte indutiva corresponde á indutância môtua do conjunto

que e proporcional á susceptibilidade magnetica da amostra. A

componente resistiva e proporcional á resistividade do material

da amostra e surge em virtude das correntes de Foucault induzidas

na amostra.
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Figura 20 - Esquema da ponte de indutância

Legenda:
1 - Gerador (Lock-inl
2 - Sintonizador (Lock-inl
3 - Bobina de modula~ão (PrimArio)
4 - Bobinas "de Pick-up" {Secundàrios}
5 - Dekatran
6 - Dekapot
7 - Indutor padrão
8 - Transformador de entrada
9 - Resistência padrão
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111. 3 As amostras

111.3.1 Crescimento das amostras

Policristais Diversas amostras de cromo contendo

vanàdio foram preparadas para

susceptibilidade magnetica ede

deconcentrac;:ões

utilizac;:ão em medidas

resistividade eletrica.

Para a obtenção de amostras policristalinas nos

construimos um forno a arco, Figura 21, que trabalha numa

atmosfera de argônio, cujos detalhes e funcionamento se encontram

diferentes

descritos no apêndice 1. Para a prepara~ão dessas amostras n6s

partimos de grânulos de Cromo MARZ-grade, 99,996% puro, adquirido

da Mater~als Research Corporation, Orangeburg, N.Y., e de Vanâdio

granulado, 99,7% puro adquirido da Alpha Division, Ventron

Corporation, Danvers, MA. Os grânulos de Cr são colocados nas

canaletas de cobre e o vanâdio espalhado sobre o cromo da maneira

mais uniforme possivel. A mistura e fundida diversas vezes,

(3 a 4 vezes) com a amostra sendo virada a cada fusão. Para

garantir uma boa homogeneidade as amostras eram quebradas em

pequenos peda~os depois de cada serie de fusão, e fundidas

novamente. As amostras obtidas têm forma aproximadamente

cilindricas de diâmetro em torno.de 1 em e comprimento de 10 em.

Essas amostras eram então cortadas em diversos peda~os com

dimensões apropriadas para medidas de susceptibilidade e

resistividade. A homogeneidade na concentra~ão das amostras,

preparadas dessa forma parece ser boa, uma vez que medidas de

susceptibilidade e resistividade feitas nos diferentes peda~os de

cada amostra, apresentam os mesmos resultados em magnitude e

tambem nos valores das temperaturas de transi~ão, TN, ·que são

deduzidas das anomalias, em TN, nessas propriedades.
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Figura 21 Forno a arco utilizado para obten~ão de amostras
policristalinas.
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Monocristais

As amostras monocristalinas, utilizadas nas medidas de

atenua~ão ultrassônica e constante elàstica, foram crescidas no

Departamento de Ciências de Materiais da Rice University,

Houston, V.S.A., por P.C. Camargo, F. Brotzen e J.A. Ehlert.

A alta pressão de vapor do cromo e vanàdio torna

dificil o crescimento de monocristais desses metais e suas ligas

por metodos convencionais (ex. fusão por zona com feixe

eletrônico). A dificuldade e agravada pela necessidade de

cristais relativamente grandes que são exigidos em medidas de

constante elàstica (26).

A tecnica utilizada para a ohtenQão dos monocristais de

Cr-V, a partir de amostras policristalinas obtidas de acordo com

a descriQão anterior, consiste no refinamento por zonas atraves

da combinaQão de induQão RF com aquecimento por passagem de

corrente eletrica atraves da amostra. Essa tecnica resulta na

eliminaQão de impurezas bem como no crescimento de cristais

relativamente grandes e homogêneos. Um esquema da parte interna

deste sistema e mostrado na Figura 22. Detalhes do funcionamento,

operacão e sistemâtica de crescimento são encontrados no artigo

de P.C. Camargo et aI (27). Um sistema semelhante foi contruido

no DF UFSCar, o qual pode trabalhar tanto com induQão RF como com

feixe eletrônico.

A homogeneidade das amostras foi verificada usando um

"ETec Xray microscope", para determinar a quantidade de vanádio e

cromo atraves de ambos os extremos da amostra. As variaQões das

composiQões em todas as amostras eram menores que 0,01%.
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--Base Movel' de Cobre

Figura 22 - Detalhe da parte interna do crescedor de
monocristais de Cr-V.
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111.3 .•2 Caracteriza~ão dos Monocristais

A simples obten~ão de um monocristal não e suficiente

para a sua utiliza~ão nas medidas experimentais. Antes, e preciso

caracteriza-Ios identificando planos e direcões.

o . procedimento para a caracteriza~ão das amostras

constou de'duas etapas:.metalografia e raio - X.

Metalografia

A amostra e embutida em baquelite condutor o que

servira de suporte para o polimento, Figura 23.

o processo se inicia com o polimento das amostras com

lixas d'agua na seguinte sequência:

10.)

Lixa de grana 240

2o~)

Lixa de grana 320

30.)

Lixa de grana 400

40.)

Lixa de grana 600

Cada

grana e usada ate que observando a superficie

da

amostra no microscopio, não se observa nenhum risco da lixa ante-

~ior. Depois das lixas d'agua, nos ainda polimos as amostras com

alumina 0,5 ~m e a seguir alumina 0,03 )Am. No final deste

processo obtemos uma superficie lisa e brilhante sem nenhum risco

quando observada no microscópio.

Apos o polimento e feito um ataque eletrolitico com

solu~ão contendo 10g de acido oxalico em 100g de agua

~estilada. As tensões e correntes usadas neste ataque são
_ o

~espectivamente 3V e 250mA, a uma temperatura d~ 51 C. O tempo de

cada ataque e de aproximadamente 60 segundos. Um esquema da

cklula usada nos ataques eletroliticos e mostrado na Figura 24. A

cada ataque a amostra e lavada em agua corrente, sêca com secador

de. cabelos'e observada no microscópio ate obtermos o efeito
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desejado. As superficies de duas de nossas amostras, a saber

Cr-l,5% V e Cr-l,O% V, são mostradas nas Figuras 25 e 26.

BAKELITE

SUPERFICI E A SER
POLIDA

AMOSTRA

Figura 23 Montagem da amostra no baquelite condutor usado
para a metalografia

CATOD0óDE
AçoIN X" - \' r+

FONTE DC

SOLUCÃO DE

ÁCIDO OXÁLICO
A 10%

AMOSTRA_
-=: (ono do t -=- .....

BASE AGITADORA

MAGNÉTICA CI CONTROLE

DE TEMPERATURA

AGITADOR

MAGNETICO

Figura 24 Celula eletrolitica
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(a)

(b)

Figura 25 Superficie da amostra Cr-l,5% V,
ataque eletrolitico.
(a) Ampliada 50x.
(b) Ampliada lOOx.
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Pigura 25 Superficie da amostra Cr-1,5% V, ap6s polimento e
ataque eletrolitico.
(c) Ampliada 400x.
(d) Ampliada 1000x.
O "etch pit" e a intersecQào da deslocaQào com o
plano [100], (28).



(a)

(b)

'_ .•.~~---._~-~-.--.-~-~ _.~_.~~.-~----~---------~---~--~-'

Figura 26 Superficie da amostra Cr-l,O% V,
ataque eletrolitico
(a) Ampliada 50x.
(b) Ampliada lOOx.
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Fizura 26 Superficie da amostra Cr-l,O% V, após polimento e
ataque eletrolitico.
(e) Ampliada ~OOx.
(di Ampliada lOOOx.
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As superficies dessas amostras, como pode ser observado

nas fotos, apresentam contornos de baixo ângulo (28), isto e,

fronteiras entre grãos com orienta9ões ligeiramente diferentes.

Apesar da existência desses grãos, o cristal ainda e considerado

um monocristal, o que serâ confirmado pelos resultados de

raios X, apresentados a seguir.

A observa9ão experimental de fronteiras de baixo ângulo

e obtida atraves de ataques eletroliticos com solu9ões adequadas

(âcido oxâlico no caso do cromo) que atacam localmente os metais

onde as desloca9ões cortam a superficie. Esses pontos são

chamados "etch pits", (ataque preferencial), e podem ser

observados nas Figuras 25(c) e 25(d). A separa9ão entre os "etch

pits" determinam a rota9ão angular da rêde de um lado da

fronteira em relacão â do outro, Figura 27.

deslocaQão na fronteira

- vetor de Burger de uma

- ângulo de desorienta9ão

asentre

desloca9ões

- distância

o
o o

o
o

o

Z~oiõ-I,JAI 4

••·I•..r&-

Figura 27 IlustraQão da rotaQão da
rêde. Da ref(28).

Raio .::K

Apos a metalografia as amostras foram analizadas com

raio X, utilizando o Mêtodo de Laue (29) para a identificaQão dos

p.lanos cristalogrãficos. Em cada amostra foram feitos diversos

"Laue" em cada uma das faces, em pontos diferentes com o intuito

de verificar se havia varia~ão no padrão de difra~ão, devido á

'"?;) •..



presen0a de grãos com orientaQões diferentes. No entanto,

obtivemos fotos idênticas, dentro da ....
preclsao do metodo

l+ ou - 0,5%1, para diferentes pontos em uma mesma face;

Figura 28. Isto quer dizer que a misorientaQão dos grãos mostrada

pelos resultados de metalurgia é menor que a precisão do metodo

Laue, utilizado para verificaQão dos planos cristalogràficos.

Destas anàlises com raio X encontramos que todas as

ligas apresentam um crescimento preferencial na direQão [100],

c0m exceQão da liga Cr-0,2% V, cuja direQão de crescimento
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Face perpendicular

á direQão [110]

(a)

Figura 28

(b)

Resultados dos "Laue" feitos em pontos diferentes
em uma mesma face da amostra Cr-O,2% V.
(a) corresponde a raio-X tomado no ponto 1
(b) corresponde a raio-X tomado no ponto 2
Resultados id@nticos foram obtidos para as demais
amostras.



111.3.3 Prepara~ão das amostras para medidas

Para medidas de ultrassom é preciso que as amostras

possuam duas faces perfeitamente paralelas. Este paralelismo . é

conseguido utilizando as politrizes e técnicas descritas com

detalhes no apêndice 2. Ap6s o polimento e obten~ão do

paralelismo desejado, (o qual é medido com um "apalpador" da

Mitutoyo, que dA uma
...

preClsao de 10 microns) , segue-se o

acoplamento dos transdutores. As faces da amostra e transdutor

são previamente limpos com acetona PA e uma pequena gôta do

acoplante é colocada sobre uma face da amostra. O transdutor é

então colocado e pressionado de modo homogêneo sobre o acoplante,

de forma a obter um filme acoplante o mais fino e uniforme

possivel entre a amostra e o transdutor. Este conjunto e então

levado para uma mesa de testes, onde testamos o acoplamento. Se o

acoplamento e satisfatorio, (ecograma com decaimento exponencial

para todas as frequências, com aproximadamente 10 a 15 ecos), o

conjunto e ajustado ao suporte de amostras e levado ao criostato.

Os transdutores utilizados são de quartzo fabricados pela Valpey

Fish, 10 MHz, corte x ou y. Frequências maiores são obtidas

excitando os harmônicos, isto e fn = fo(2n + 1) ; n = O, 1, 2, ...

onde fo = 10 MHz.

Os acoplantes utilizados foram cascopox, nonaq,

polyetilenglicol. Tivemos vàrios problemas com acoplantes, e

os detalhes são discutidos no apêndice 3.
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111. 4 Os ~~rtes de amostras ~ criostatos

Durante este trabalho foram construidos três suportes

de amostras sendo que um foi usado em medidas ultrassônicas,

outro para medidas ultrassônicas com campo magnético, e um

terceiro (construido por W.A. Ortiz e F. Talarico) para ser usado

em medidas de resistividade elêtrica e susceptibilidade

magnêtica. A necessidade de termos dois suportes diferentes para

medidas ultrassônicas ê que as medidas sem campo magnêtico foram

feitas no DF-UFSCar utilizando um criostato de vidro, descrito

mais adiante; enquanto que as medidas com campo magnêtico foram

feitas no DFCM-IFQSC (no laboratbrio de luminescAncia do Prof.

Michel Aegerter), necessitando portanto se adaptar ás dimensões e

geometria do criostato que contem a bobina supercondutora.

As conexões eletricas desses dois suportes são as mesmas, mudando

apenas as suas dimensões; o desenho de um porta amostra e

apresentado na Figura 29(a). O suporte para medidas de

resistividade eletrica e mostrado na Figura 29(b).

Criostato

Para as medidas de atenua~ão ultrassônica e velocidade

utilizamos o mesmo criostato construido (W.A. Ortiz e

F. Talarico)" para medidas de susceptibilidade magnética e

resistividade elétrica. Um esquema deste criostato é apresentado

na Figura 30.
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flan.e de latllo
pl fixar no cri
to

Contacto Elétri
pl Transdu for

(a)

Conexa'o BNC
J:-1PI Ulfrolloml

Flange delat50

Porta Amostra
de Cobre

(bJ

Porto
Amostra Tecni I

~I
Figura 29 (a) Suporte de amostras utilizado em medidas

ultrassônicas.
(b) Suporte de amostras utilizado nas medidas de

resistividade elétrica e susceptibilidade
magnética.
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TERMO r:.R

AQUECEDOR

,
GAS HELIO

BOMBA DE VÁCU O

,
GAS HELIO ,

BOMBA DE VACUO

CAMISADE VÁ

PRIMÁRIO

/,.
SECUNDARlOS

O

IL-FOI L • AOUECEDOR

PORTA -AMOSTRA

Figura 30 Esquema do
ultrassônicas,
magnetica.

criostato utilizado para medidas
resistividade e susceptibilidade

o crias tato e de vidro e e composto por dois Dewars: um

Dewar externo com diâmetro = 30 mm e o interno com diâmetro

= 16 mm. O Dewar externo abriga as bobinas de modula<;:ão. O

e imerso num banho de nitrogênio para garantir

estabilidade termica durante as medidas.

O Dewar interno possui um sistema de homogeneiza<;:ão de

temperatura do espal;o experim.ental, graQas a um "coil-foil" sobre
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o qual foi enrolado um aquecedor de manganina, com resistê~cia

de 32 OHMs.

O nosso sistema de medidas e acoplado a um controlador

de temperatura proporcional e um gerador de rampa para garantir

razões de aquecimento e resfriamento iguais em cada medida.

111.5 Sistemãtica nas medidas ultrassônicas

O processo de medida com ultrassom foi sistematizado

para que todas as amostras (em todas as frequências quando for o

caso), fossem examinadas da mesma maneira. A sequência de passos

é a seguinte:

(1) Faz-se vàcuo na camisa e na câmara de amostras.

(2) Coloca-se nitrogênio no reservatório, no qual

tambem se encontra a referência do termopar.

(3) Quebra-se o vàcuo, introduzindo gàs helio na camisa

e câmara de amostras. Isto e feito para evitar

choque termico e permitir. a troca de calor entre a

amostra e o nitrogênio, resfriando lentamente a

amostra.

(4) Uma vez resfriada a amostra, faz-se vàcuo novamente

na camisa e na câmara de amostra. Nesta temperatura

fazemos o ajuste de sintonia, largura de pulso, do

ganho e recep9ào, para a obten9ào de um bom

ecograma com decaimento exponencial e linha de base

bem definida.

(5) A temperatura da amostra então, ê elevada atravês

do forno de Manganina, resistência = 32 OHMs, pela

qual passamos uma corrente de algumas centenas

de mA.
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· A razão de variaQão de temperatura nessas amostras e

muito importante, sendo que os resultados só se repetem para

raz5es menores ou iguais a 0,3 R/minuto, como serâ discutido no

próximo capitulo. Com o fim de se obter um controle preciso de

tais razões de variaQão de temperatura foi construido um

controlador ~roporcional de temperatura e um gerador de rampa que

foi acoplado ao controlador de temperatura permitindo que tanto o

aumento e a diminuiQão da temperatura fossem feitos na mesma

velocidade. Isto ê muito importante para a observaQão da presenQa

de histeresis.

Uma descriQào completa e detalhada do controlador

proporcional + rampa e apresentada no Apêndice 4.
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CAPITULO IV

"Resultados ~ Discussões"

Neste capitulo apresentaremos curvas experimentais para

a atenuaQão ultrassônica e constante elàstica como funQão da

temperatura nas ligas de Cr-V obtidas no laboratório de ultrassom

da UFSCar. Em seguida apresentaremos nosso modêlo teórico,

proposto para descrever as anomalias nessas propriedades em torno

da transiQão de Nêel. As curvas teoricas, obtidas usando este

modêlo, comparadas com as experimentais são discutidas.

Finalmente apresentaremos de forma qualitativa alguns resultados

de medidas de atenuaQão em funQão da frequência, de resistividade

elêtrica e susceptibilidade magnêtica no sistema Cr-V.

Medidas da atenuaQão ultrasoônica e constante elãstica

CI1, nas ligas de Cr-V foram feitas no intervalo de temperatura

: 100K - 320K. As têcnicas utilizadas estão descritas no

capitulo 111.

Neste trabalho foram usados os monocristais: cromo

puro, Cr 0,2% V, Cr - 0,5% V, Cr 0,67% V, Cr - 1,0% V e

Cr - 1,5% V [nota: % significa % peso], crescidos na Rice

University (Houston - Texas - USA), por P.C. Camargo e outros. Os

detalhes da tecnica utilizada na preparaQão desses monocristais

são descritos no trabalho de P.C. Camargo e colaboradores (27).

As caracteristicas das amostras estão na tabela l,

abaixo.
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COMPOSICAO DENSIDADE

3
(gjcm )

COMPRIMENTO

(mm)

ORIENTACAO

Cr Puro 7,225,00[100]

Cr - 0,20% V

7,209,60[110]

Cr - 0,50% V

7,207,00[100]

Cr - 0,67% V

7 ,217,20[100]

Cr - 1,00% V

7,2111,00[100]

Cr - 1,50% V

7,227,40[100]

IV.1 Resultados de atenuaQão

C11 para !.Q. MHz

~ constante elástica

Os resultados para a atenuaQão ultrassônica são

mostrados nas Figuras 31 - 36. Com a finalidade de confirmar os

resultados, todas as medidas foram feitas utilizando pares de

ecos diferentes. Alem disso as medidas foram feitas para

temperatura subindo e descendo, e uma histeresis de

aproximadamente 0,2K (para f = 10 MHz) foi observada; sendo o

valor de TN menor para temperatura descendo. [Para frequências

mais altas, 30 e 50 MHz foi observado uma histeresis da ordem de

1 - 2K]. Durante os experimentos notamos que a reprodutibilidade

das medidas dependia da razão de aquecimento e resfriamento, de

forma que todas as medidas aqui apresentadas foram realizadas com

razões de varia~ão de temperatura menor que 0,3K/min, para a qual

a reprodutibilidade dos tra~os e perfeita e o efeito da

histeresis e reduzido aos valores acima.
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Figura 31 Atenua9ão longitudinal, [100], como fun9ão
temperatura no cromo puro; f = 10 MHz.
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Figura 32 - Atenua9ão longitudinal, [110], como fun9ão da
temperatura em Cr - 0,2% V; f = 10 MHz.
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TEMPERATURA (K)
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Figura 33 Atenua~ão longitudinal, [100], como fun~ão
temperatura em Cr - 0,5% V; f = 10 MHz.
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Figura 34 Atenua~ão longitudinal, [100], como fun~ão
temperatura em Cr - 0,67% V; f = 10 MHz.
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Figura 35 Atenua~ão longitudinal, [100], como fun~ão
temperatura em Cr - 1,0% V; f = 10 MHz.
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Figura 36 Atenua~ão longitudinal, [100], como .fun~ão
temperatura em Cr - 1,5% V; f = 10 MHz.
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Das anomalias encontradas na constante elâstica, Fig,

39-43, e atenua~ão ultrassônica nos determinamos as temperaturas

de Neel nas ligas estudadas, Os resultados são mostrados na

Figura 37.

TN(Cr-0,20% V) = 287 K

TN(Cr-0,50% V) = 259 K

TN(Cr-O,67% V) = 245 K

TN(Cr-1,00% V) = 210 K

TN(Cr-1,50% V) = 165 K

320

280

240

200-
::.= 160-
z

I- 120

80

40

o

Figura 37

0.4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0
CONCENTRACÃO DE"VANÁDI O (%)

Dependência de TN do cromo com a concentra~ão de
vanàdio.

A transi~ão de spin-flip nas ligas só foi observada em

uma das ligas estudadas, Cr - 0,5% V, e estã em torno de 45K.

(Obs: A amostra de 0,20% V só foi medida ate a temperatura de

200 K não tendo sido encontrado TSF até esta temperatura).

Os resultados das medidas de atenuaQão ultrassõnica,
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mostram que tanto no Cr puro. como nas ligas, a propagaQão da onda

de som apresenta comportamento singular na vizinhanQa da

temparatura de Neel. No entanto, essas anomalias são distintas no

cromo e nas suas ligas, e tambem são fortemente dependentes da

concentraQão de vanàdio: enquanto no cromo puro a atenuaQão

â medida que a concentraQão de vanàdio

se desenvolve logo acima de TN.

representa

apresenta

diminui

depressão

nas ligas o pico

umae

absorQãode

Esta depressão

background) , a

do osciloscopio

aumenta,

ao

telana

relaQão"amplificaQão" (em

observada claramente

enorme pico em TN;

uma

ser

um

pôdequal

durante os experimentos.

Nas figuras 38 a, b e c nós apresentamos as fotos dos

ecogramas da amostra Cr - 0,67% V para três temperaturas

distintas. A Figura 38(a) corresponde a uma temperatura abaixo de

TN; a Figura 38(b) corresponde a uma temperatura imediatamente

aClma de TN, e a Figura 38(c) corresponde ao ecograma para T

acima de TN. Note que as atenuaQões nas fases ordenada e

desordenada são diferentes. A medida que a temperatura aproxima

de TN, o efeito de "amplificaQão" pode ser perfeitamente

observado (Fig. 38(b» com o ecograma mudando ràpidamente da

Figura 38(a) para 38(c). Este fato foi observado em todas as

ligas; entretanto no cromo puro, quando a temperatura aproxima de

TN, o ecograma desaparece e a atenuaQão e total.

Os resultados para a constante elàstica Cll no cromo e

nas ligas, com exúeQão de Cr-O,20% para a qual foi medido C',

estão apresentadas nas Figuras 39 - 43. Podemos observar que as

anomalias na constante elàstica em TN, não apresentam a mesma

dependência dramàtica na concentraQão de vanàdio, que apresentam

as anomalias na atenuaQão. Isto serà discutido na secQão

seguinte.
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(a)

illalSperto de TN (b)

(c)

FÜ;ura 38 Ecograma de Cr - 0,67% V a temperatura T abaixo de
T~ (a), logo acima de T~ (b) - 20K acima de T~ (c)
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Figura 39
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Constante elãstica Cll versus temperatura do cromo
puro~ f = 10 MHz. Da Ref. (43).
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Figura 40
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Constante elâstica,C' = 1/2 (C11 + C12 + 2C44),
versus temperatura, do Cr - 0,2% V. f = 10 MHz.

73



3,80

3,75-
N
E
O!

"",

~ 3.70Q
N,
a---
u' 3.65

3,60

120 150 180 210 240 270 300
TEMPERATURA (K)

330

Figura 41 - Constante elástica C11 versus temperatura, do
Cr - 0,67% V. f = 10 MHz.

74



3,90

3,85

-
N
~ 3.80

••••••

c:>.o
N
O-
~ 3.75
(.)

3.70

120 ISO 180 210 240 270
TEM PERATURA (K)

300 330

Figura 42 Constante elàstica Cll versus
Cr - 1,00% V. f = 10 MHz.
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Figura 43 - Constante elãstica C11 versus temperatura, do
Cr - 1,50% V. f = 10 MHz.
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Enquanto a atenuaQão ultrassônica nas ligas de Cr-V,

representam dados novos, a atenuaQão no cromo puro jà ê conhecida

( 31 ) , (32) hà bastante tempo. O modêlo de dominios têrmicamente

ativados ( 33) , (34) descreve o comportamento da atenuaQão no

cromo puro na fase ordenada, mas não explica o pico em TN.

Simpson e colaboradores (35), estudaram a atenuaQão ultrassônica

no cromo puro em torno da transiQão de spin-flip, T • e
SF

propuseram um mecanismo envolvendo mudanQa de polarizaQão da SDW

nas fronteiras de dominios para explicar a anomalia em T : mas
SF

nada dizem a respeito da anomalia em TN. LL&thi and Pollina (36)

estudaram o comportamento da atenua~ão ultrassônica perto da

transi~ão de fase magnetica em vàrios materiais: terras raras (Gd

e Dy), ferro e antiferromagnetos de Heisenberg ideais (EuO e

RbMnF), isolantes (MnF ), ferro e antiferromagnetos itinerantes

CNi e Cr). O comportamento critico desses materiais (com exce~ão

do Cr) perto da transi~ão de fase magnetica foram explicados em

termos das teorias de Kawasaki (37) e Laramore Kadanoff (38). No

entanto, eles não puderam descrever o comportamento anômalo da

atenua~ão no Cr perto de TN, e afirmam:- "Devido á natureza

especial do comportamento magnetico do cromo, especialmente sua

transi~ão de fase de 1ª ordem, nenhuma tentativa serà feita para

analizar nossos dados" (36).

Em vista da ausência de modêlos teóricos que expliquem

o pico de atenua9ão no Cr puro em TN, e tambem dos comportamentos

tão distintos entre a atenua9ão do cromo e a de suas ligas perto

da transi9ão de Neel, fomos lavados a desenvolver um modêlo

fenomeno16gico para tentar explicar esses comportamentos.
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o modêlo proposto é baseado na termodinâmica de um

sistema magnético sob campo acustico aplicado; e descreve bam os

comportamentos de atenuaQão nesses materiais perto de TN. O

modêlo é apresentado na secQão seguinte.

IV.2 Modelo Teorico

Introdu~ão

Trabalhos teoricos sobre o cromo têm mostrado que

flutuaQào de spins acoplam fortemente com o sistema de fonons e

são de importância fundamental no estudo das propriedades fisicas

do cromo na temperatura de Neel (39).

Neste trabalho nos estudamos o efeito do ordenamento

magnetico e das flutuações da densidade de spins na atenuação

ultrassônica e constante elãstica do cromo e suas ligas diluidas

com vanadio. O processo de interação entre a onda elàstica e o

sistema magnêtico ê tratado de um ponto de vista termodinâmico e

um modêlo simples ê introduzido para calcular o coeficiente de

atenuaQào ultrassônica e a constante elastica como funQão da

temperatura.

Modêlo

Objetivo - Descrever atraves de expressões matemàticas o

comportamento da constante elàstica Cll e atenuaQào ultrassônica

associada, proximo da temperatura de transiQào de Nêel.

Problema - Temos uma onda acàstica longitudinal se propagando ao

longo da direQão-~, num monocristal que possui ordenamento AFM

expontâneo abaixo de TN. Queremos entender como a velocidade de

atenuaQão dessa onda são afetadas pelas suas intera~ões com

sistema de spins durante o ordenamento AF~, ou seja, em torno de
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Tratando Q problema e~ l-dimensão

A equaQão de onda que descreve a propagaQão e

2

? _~_~_= q~_ . (IV. li

dt2 é) x

onde, f ê a densidade de massa

(j e a "stress" aplicada e

li e o deslocamento das particulas.

A deformaQão causada pela passagem desta onda e

, (IV. 2 )

onde, é é chamada "strain" (taxa de deforma<;:ão).

Essas duas equa<;:ões não são particulares do nosso

sistema. Afim de resolvê-Ias para nosso problema particular

precisamos conhecer:

(A) As rela<;:ões entre as variâveis mecânicas,

magnéticas deste sistema;

térmicas e

(B) Como se dâ o processo de ordenamento AFM e as equa~ões que

governam este ordenamento uma vez que queremos a solu~ão de

(IV.!) enquanto o sistema estâ se ordenando, isto e, na

vizinhanQa de TN.

(A) ObtenQão das rela~ões entre variâveis mecânicas,

mag:neticas.

Seja o sistema

o-'d~ -l~ -JYldH

f__
IdS
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A variaQão da energia interna deste sistema ê

dU (S ,E. , H) = Tds + (j dto - rldH , (IV. 3 )

que:

Trabalhando com essa equaQão (Apêndice 7) encontramos

() (ê, H) = C S + e H
s s

, (IV. 4)

M(E,H) = e t + X H

s s
, (IV. 5 )

é a susceptibilidade magnética expontânea da

e a constante elàstica adiabàticaonde, C = i)f~€.-- )S,"

e = _ aH

- ~e--)s,u

'X = ~':!-)

(7" SI€.

e a constante de

elà.stica

subrede.

interaQão magneto-

(B) Q Processo de ordenamento magnético ~ as eQuaQões Que o

governa

Iniciando com o sistema na fase desordenada (T)TN), á

medida que a temperatura abaixa em direção á TN, flutuaQões

locais e/ou inomogeneidades formam centros de nucleaQão

favorecendo o ordenamento AFM local de spins, Fig. 44(a); essa

região ordenada vai crescendo, Fig. 44(b), e uma corrente de

portadores de ordem magnética, Jm, devido á mudanQa na densidade

de portadores de ordem magnética local f lU, ê então estaQelecida.

P (t) pU)
t )0

ta.)
Po

(6) AFM

x

Figura 44



o processo de crescimento da região de splns

magneticamente ordenados e governado por duas contribuiQões

principais:

(i) uma corrente de "arraste" proporcional ao campo

magnetico intrinsico local, H, onde H e um campo de subrede

atuando na fronteira entre as regiões PM/AFM.

(ii) uma corrente de difusão devido ás flutuaQões na

densidade de spins na fronteira entre as regiões PM/AFM. Esta

corrente pode ser escrita como:

Jm =f YmH + D !_~~oX
, (IV ~6 )

onde,~ e a mobilidade da fronteira entre as regiões PM/AFM,

Ym = rmo +f m' sendo fmo a densidade de equilibrio de

portadores de ordem magnetica (sem

ultrassom) .

r m' e a perturba~ão em m

induzida pela onda de som.

D e o coeficiente de difusão.

Esta corrente deve satisfazer a equa~ão da continuidade:

div(hn) =
ofm

'O t
, (IV.7)

Precisamos ainda definir a densidade de portadores de

ordem magnetica fm,
~

que està relacionada com a magnetiza~ão M, e

e dada pela equa~ão de Poisson{*l,

...,

d i v ( :1 1 = - f fi , (IV. 8)

l(:l:) A escala de tempo envolvida no processo de flutua9ào de

-10
splns (10 s) é muito menor que a escala de tempo da onda de som

.• 1C 1
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nas nossas medidas (10 s para 10 MHz), de modo que podemos

considerar a troca de energia entre a onda elástica e o sistema

magnetico atraves de uma sequência de estados de quase

equilibrio. Tambem a taxa de aquecimento ou resfriamento

(0,3 K/min) e baixa o suficiente para permitir que a troca de

energia acima mencionada ocorra á temperatura constante. O uso de

razões mais rápidas torna dificil a reprodutibilidade das

medidas. Então, para baixas taxas de aquecimento, a mudanQa na

densidade Pm. e pequena e nôs podemos usar a equaQão de Poisson

para calcular a magnetizaQão M.

Note que as considera~ões acima sobre as escalas de

tempo trata o processo envolvendo spins como isotermico e as

ondas elàsticas como adiabàtico. Portanto podemos separar as

ff:lutua~õestermicas dos spins, das flutua~ões de spins induzidas

pela onda ultrassônica.)

Agora jà dispomos de todas as equa~ões necessàrias para

~esolver o problema; slo elas (IV.I),

(IV.5), (IV.6), (IV.7) e (IV.a).

( IV. 2) , ( IV. 3 ) , ( IV. 4 ) ,

acàstico

Considerando

e que o campo

uma onda

vai

i(wt - kx}
plana \.l= 'U..' e

modular Pm, M e H da forma

i(wt - kx)

Y=Y+Y.e onde ~ e a perturba~ão de primeira ordem

induzida pela onda de frequência w e vetar de onda k e Yo contemJ

as flutua~ões termicas.

Podemos justificar essa suposi~ão da seguine forma:

A temperatura de transi~ão, TN, e extremamente sensivel â

pressão; isto e
dTN _----- -
d'P

- 5,6 K/Kbar (Cromo puro)(51l;

dTN
----- = - 5,1 K/Kbar (ligas)(52l;
dp



o campo acustico, cria regiões de pressão e rarefaQão,

e essas pressões para valores tipicos utilizados nos nossos

experimentos são da ordem de 10 atm, sendo capazes de causar

variaQões em TN da ordem de 0,1 K, isto significa que bem proximo

da transiQào o campo acnstico e capaz de modular o cristal em

regiões com fronteiras PM/AFM.

N6s resolvemos as equaQões (IV.1 a IV.8) acopladas e

encontramos para a velocidade do som (*) neste material (veja

detalhes dos cálculos e aproximaQões no apêndice 7):

(IV.9)

2 wc w 2

~ + (---- + ----)w wo

w

+ -------------------]
2 wc w 2

~ + (---- + ----)w wo

2

O +

w

wo

wc w
(---- + ----)
W wo

R i ~
wc

onde usamos as seguintes definic;ões

- frequência de relaxac;ào para a corrente associada
ã propagac;ào da ordem magnetica.

frequência de relaxac;ào associada ás flutuac;ões da
da densidade de spins.

O=-( 1 - IVd/Vs\ ) - e o fator que determina se a onda e atenuada
('(>0) ou amplificada ( «O).

wc =-}A- fmo/'J
2

wo = Vs /D

Vs = w/K velocidade do som.

Vd - - velocidade da fronteira entre as regiões PM/AFM

R

-rH
2 o

= e /2Cll;t. - constante do material relacionada á amplitude de
intera~ão magneto elástica.

Substituindo (IV.3), (IV.2) em (IV.1) temos:

2 oH
-K C1l + e ---- =

Ox

2

fw note que se não houvesse acoplamento

magnetoelástico, isto e, se e = 0, a solu~ão desta equa~ão seria

2 2 \~ IG'K Cll = f" => Vs = H/R = yCll/f => Vs = \io = ~Cll /f
o

dá a constante elástica C1l para um metal normal.

que nos
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A equa9ão (IV.9) e uma equa9ão complexa do tipo

Vs

= Vo (1 + ~ icL
+ --- )- -

K

Vs' + Vo
io(

(----)
K

(IV.I0)

onde oZ. representa a atenuaQão ultrassônica e Vs' e a velocidade

do som modificada em rela9ão á Vo pela intera9ão magnetica.

Comparando as partes real e imaginária de (IV.9) e

(IV.lO) temos que a nova constante constante elástica Cll
o

(modificada em relaQão á Cll ) e dada por

( IV • 11 )
2

w

+ ----)

wc

(----

w2

'O + wo w wo

--------------------------]
2 wc w 2

~ + (---- + ----)

[1 + R

2

= f Vo
Cl1

w wo

o coeficiente de atenua~ão ultrassônica e dado por:

Vo 2 wc w 2

O + (---- + ----)w wo

o( = R
w

wc

~ ----
w

, (IV.12)

Como foi feito .Q. ajuste entre as curvas teoricasU111l ~WillJ.. ~ os

restiltados experimentais.

As medidas experimentais nos dão~ e Cl1 emofunQão da

temperatura, T. Para poder comparar os resultados experimentais

com os valores te6ricos, precisamos conhecer a dependência de Vd

com T. Como esta dependência não ê conhecida, em primeira

aproximaQão nos consideramos que na vizinhanQa de TN, Vd varia

linearmente com T, isto ê, Vd = aT onde ª ê tal que descreve o

intervalo de temperatura que as medidas foram feitas.
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2

Vd .

Vs

Nas

...

~=
11 - ~---\ ) nosexpressoes

e~~o=-----
Vs

D

substituimos Vs por Vo. (Note na equaQão (IV.9) que Vs = cte x

termo que depende de Vs, e portanto precisamos de um valor

inicial para Vs para calcular o novo Vs).

Os parâmetros ajustâveis foram wo e HC.

A secQão seguinte ê dedicada á discussão de corno o

~odêlo teorico se compara com o experimento.

ComparaQão dos resultados ~ discussões

Nôs fizemos um programa (apêndice 6) que compara as

curvas experimental e teôricas (equa~ão IV.12) para a atenua~ão

Ulltrassônica na tela do computador. Nôs ajustamos os parâmetros

NO e wc atê obter o melhor ajuste. Os resultados deste

p~ocedimento, para cada amostra, estão mostrados nas Figuras

46(a) - 49(a).

Para verificar este procedimento, usamos os mesmos

parâmetros (sem nenhum ajuste extra), para calcular a constante

elástica teôrica dada pela equa~ão (IV.!!) e a compara~ão com as

curvas experimentais são mostradas nas Figuras 47(b) - 50(b).



15,10

(aI

11 1I

320,0 330,0 340,0

.'."
••••••

•••••••••••• I \ ••••••••••
•••••
c::

280.0 290,0 3001)

Eu"
Q
Q9,I0-
O
lc(o•
~
~
l.tJ
•••

-< 6,10

TEMPERATURA (OKI "

(bl

e 3,61u"
c:

;3059
!l!o--
u= 3.51

3,43

.--1 I I I I I I
185.0 210.0 235,0 260,0 285.0 310.0 335.0

TEMPERATURA (0" I

Figura 47 Parte (a) mostra a atenuaQão longitudinal do Cr na
direQão [100], para ondas de 10 MHz. A linha cheia
representa a curva teorica. As cruzes (+) os pontos
experimentais.
Parte (b) mostra a constante elàstica Cll. As
flechas indicam um intervalo de 10R em torno de
TN = 3llR. A linha pontilhada mostra a dependência
com a temperatura da corrente elàstica para um
metal normal usada para calcular VolT) (como
explicado no texto).
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Parte (a) mostra a atenua~ão longitudinal na
dire~ão [100], para Cr - 0,67% V, para f = 10 MHz.
A linha cheia representa a curva teórica. As cruzes
(+) os pontos experimentais. As flechas indicam um
intervalo de 5K em torno de TN = 245K.
Parte (b) mostra a constante elàstica C11. As
flechas indicam um intervalo de 10K em torno de TN.
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Figura 49 Parte (a) mostra a atenuaQào longitudinal na
direQào [100], para Cr - 1,00% V, par~ f = 10 MHz.
A linha cheia representa a curva teórica. As cruzes
(+) os pontos experimentais.
Parte (b) mostra a constante elástica C11. As
flechas indicam um intervalo de 10K em torno de
TN = 210 K.
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Parte (a) mostra a atenuação longitudinal na
direção [100], para Cr - 1,50% V, para f = 10 MHz.
A linha cheia representa a curva teorica. As cruzes
(+) os pontos experimentais.
Parte (b) mostra a constante elástica C11. As
flechas indicam um intervalo de 10K em torno de
TN = 165 K.
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Da relaQão de Kramers - Kronig existente entre as

equalj:ões ( IV. 11) e ( IV. 12) , era de se esperar que este

procedimento de verificar, desse bons resultados, no entanto,

devido as diferenQas dramàticas entre a atenuaQão no cromo puro e

nas suas ligas com vanàdio, a relalj:ãonão e obvia.

Devemos notar que o acordo entre os valores

experimentais e teóricos e excelente num intervalo de temperatura

de + 5K em torno de TN, onde o modêlo reproduz tanto a atenuaQão

como a constante elàstica. Tambem a forma das curvas de constante

elástica são semelhantes no cromo e suas ligas, enquanto a

atenua~ão nas ligas A bastante diferente. TambAm está claro que a

anomalia na constante elástica desaparece depois que se completa

a magnetiza~ão. O presente modêlo reproduz bem este fato, mas a

largura de linha teórica e sempre menor que a experimental. O

fato da largura de linha experimental ser maior, pode ser

atribuida a imperfei~ões cristalinas introduzidas pela

substitui~ão de Cr por V, e possivelmente pelo desvio da rela~ão

linear entre a velocidade de arraste e a temperatura, longe de

TN. Para as ligas, o minimo na constante elástica ocorre na

tempearatura de NAel e coincide com o ponto de inflexão na

atenua~ão como indicado nas Figuras 47 a 50. Devemos notar ainda

que, longe da região de transi~ão, a constante elástica depende

d;eT como num metal parama,gnetico. Isto dá maior suporte á tese

que as flutua~ões de spins são contribuições mais importantes

para os comportamentos anômalos da atenuação ultrassônica e

constante elástica no pequeno intervalo de temperatura perto de

T~. Portanto o papel da contribuição da difusão na equação

(11,1.12) ê essencial para o entendimento das "principais

caracteristicas'tde propagação do som no cromo e suas ligas.
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A tabela 11 mostra os valores da frequência de difusão

wo, a frequência de relaxaQão wc e a constante de difusão D para

cada amostra.

TABELA 11

wc

4Hz)

Cr

6

4,4 x 10

Cr - 0,67% V

4

7,00 x 10

Cr - 1,0% V

4

3,00 x 10

Cr - 1,5% V

3

3,00 x 10

wo 51098
(Hz)

2,51 x 104,00 x 101,25 x 104,00 x 10

D

2
6123

(m Is)
2,0 x 101,23 x 103,90 x 101,23 x 10

TN(K)

311245210165

Pode-se notar que wc diminui com o aumento da

concentra~ão de vanàdio. Esta e de fato a varia~ão esperada uma

vez que wc e proporcional à densidade de magnetiza~ão não

perturbada, ~mo , que diminui quando vanàdio e adicionado ao

cromo. Entretanto, uma anàlise completa deve tambem incluir a

dependência com a concentra~ão da razão)t/~o, a qual não e

conhecida.

A constante de difusão D, mostra uma dependência não

usual com a concentra~ão de vanàdio, pulando cinco ordens de

grandeza do cromo para Cr - 0,67% V. Ent~etanto, de uma liga

para outra, existe urna pequena varia~ão de D com a concentra~ão.

Em monocristais de cromo puro o coeficiente de difusão D e o

comprimento de cor:c'elaQão r são grandes. A introdw~ão de

lmpurezas, V neste caso, quebra a periodicidade quimica, diminui

Q1v -'-



a correlaQão de spins e abaixa a temperatura de transiQão. Os

dois primeiros efeitos são responsàveis pela dràstica variaQão

dos valores de D do metal puro para o caso das ligas; enquanto o

àltimo efeito causa o aumento suave de D nas ligas. [Nós

pretendemos investigar ainda mais este efeito e fazer vàrias

amostras com concentraQões abaixo de 0,67% V assim como estudar a

dependência da atenuaQão com a frequência ultrassônica w).

Nossos resultados indicam que o coeficiente de difusão

D, ou a correlação de spin r, ê a quantidade que determina a

ordem da transiQão. No caso do cromo puro hà um grande número de

spins fortemente acoplados a medida que a temperatura aproxima de

TN. Neste sentido a transiQão e de 1ª ordem, uma vez

que o seu comprimento de correlaQão e comparãvel ao tamanho

do cristal. A adiQão de vanãdio diminui o comprimento de

correlaQão, definindo então blocos menores de spins fortemente

acoplados. Como uma consequência de comprimentos de correlaQão

menores com o aumento da concentraQão de vanãdio, a transiQão

muda de brusca para continua, isto ê, muda de 1ª ordem para

2ª ordem. Este fato ê tambêm demonstrado no·trabalho sistemãtico

de Fawcett e colaboradores (19), sobre expansão têrmica do cromo

e suas ligas. Eles observaram que 0,2% V ou 0,4% Mo faz a

anomalia na expansão têrmica em TN mudar de brusca para conti-

nua. Estes resultados estão representados nas Figuras 51 a - d.
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No cromo puro o movimento das fronteiras de

magnetiza~ão retira energia dos fonons, enquanto que nas ligas a

lI!agnetiza~ão pode "carregar" a onda elà.stica.

o coeficiente de difusão ou comprimento de correla~ão

de spins determina a ordem da transiQão. As frequências de

relaxaQão wc e wo determinam a forma da linha a uma dada

frequência.

Essas frequências podem tambem ser usadas para calcular

outras propriedades flsicas, as quais serão mencionadas na secQão

de sugestões para trabalhos futuros.

IV.3 Outros Resultados

.IV.3.1 "Dependência da atenuaQão com ª freQuência"

A dependência com a frequência ultrassônica, do

coeficiente de atenuaQão ~ , equaQão (IV.ll), sugere que medidas

~e atenua~ão x temperatura, para diferentes frequências devam ser

feitas. Iniciamos então este estudo, mas em virtude de problemas

técnicos e da escasses de tempo, ele não foi totalmente

concluido. Apenas alguns resultados preliminares são apresentados

nas Figuras 52 - 57, para 30 MHz e 50 MHz. Problemas com

acoplamento e/ou qualidade dos transdutores,

wara frequências mais alta~.

Observa~ões:-

não permitiu irmos

Podemos notar em todas as ligas (com exceQão da 1,0% V)

«!lue ao aumentarmos a frequência ultrassônica, o comportamento da

atenuaQão em torno de TN muda, e tende para o comportamento da

~terruaQão no cromo puro; isto e, cresce" o pico de absurQão,

desaparecendo a "amplificaQão" 10.150 acima de TN que existia em

10 :lhz.
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Aparentemente, a largura da transi9ão aumentou para

frequências mais altas, o que está de acordo com os resultados de

Luthi (36), que estudou a atenuaQão x temperatura no .Cr puro,

para diferentes frequências. Quanto á dependência da temperatura

de transiQão TN com a frequência, nada podemos afirmar. Cada

medida.foi repetida quatro vezes, sendo que as formas das curvas

se repetiram perfeitamente·em todas elas, mas no entanto os

valores de TN sofreram variaQões de medida para medida.

Pnssivelmente essas variaQões em TN, sejam devidas á falta de

controle da razão de variaQão de temperatura, [problemas de

Qltima hora com o gerador de rampa e controlador de temperatura

não nos permitiu um controle preciso da razão de varredura de T,

durante essas medidas]. Po~tanto, se as varia~ões em TN forem

devidas á mudan~as nas frequências, o problema de controle de

temperatura deve ser eliminado, e então essas varia~ões

analizadas cuidadosamente.

As medidas de atenua~ão x temperatura para diferentes

frequências deverão ser repetidas, com controle de varredura de

T, pois acreditamos que elas possam dar maiores contribui~ões

para o entendimento da atenua~ão no cromo e suas ligas, bem como

serâ um bom teste para o nosso modêlo teórico.

Uma outra abserva~ão que pode ser feita nesses

resultados e que para 10 MHz, em todas as amostras, o nivel de

atenua~ão para T < TN e maior. que o nivel de atenua~ão para

T > TN, Figuras 32 - 36, com exce;~o da Figura 33. No entanto,

para frequências mais altas ocorre o oposto, como podemos

observar nas Figuras 53 - 57.
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Figura 52 - Atenua9ão longitudinal, [110], versus temperatura
em Cr - 0,2% V, f = 30 MHz.
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Figura 53
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AtenuaQão longitudinal, [110], versus temperatura
em Cr - 0,2% V, f = 50 MHz.
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Atenua9ão longitudinal, [100], versus temperatura
em Cr - 0,67% V, f = 30 MHz.
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Figura 55 AtenuaQão longitudinal, [100], versus temperatura
em Cr - 0,67% V, f = 50 MHz.
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Figura 56 - AtenuaQão longitudinal, [100], versus temperatura
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Figura 57 - Atenua~ão longitudinal, [100], versus temperatura
em Cr - 1,50% V, f = 50 MHz.
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IV.3.2 Medidas de susceptibilidade magnética e

resistividade eletrica

Essas medidas tiveram como um dos objetivos testar o

sistema de medidas de susceptibilidade magnetica e resistividade

eletrica, construido pelo Prof. Wilson A. Ortiz, DF-UFSCar, que

não teve tempo de testar totalmente o sistema em virtude de sua

viajem para fazer pôs-doutorado nos EUA. O funcionamento perfeito

dessas tecnicas de medidas e importante pois pretendemos usa-Ias

de maneira rotineira na caracteriza~ão de metais de transi~ão e

suas ligas, que fazem parte do nosso projeto de propriedades

fisicas de metais de transi~ão e suas ligas (DF-UFSCar). Este

sistema foi descrito com detalhes no capitulo 111.

Medidas de susceptibilidade magnetica

Como foi dito antes no capitulo I, a liga Cr-V

constitui o sistema binario menos conhecido entre as ligas bcc.

Dados de susceptibilidade magnetica nessas ligas ainda não

existem na literatura. [Dados de X x T para o cromo puro estão

disponiveis (44), e se encontram apresentados na Figura 58]. Esta

ausência de dados de X x T na literatura para essas ligas,

aliada ao fato de que esses dados possam trazer mais

esclarecimentos sobre o comportamento magnetico do cromo, nos

levou a utilizar as nossas amostras de Cr-V, para testar o

sistema de medidas.

Os resultados destas medidas no cromo puro e nas ligas

de Cr-V são apresentados nas Figura 59 - 62.

Des$es resultados podemos concluir que o sistema de

medidas, se encontra operando satisfat6riamente, visto que
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està em unidades

conseguimos reproduzir (qualitativamente) a curva de ?t x T

obtida por Fawcett (44) para o cromo puro.

O comportamento de ~ nas ligas e muito semelhante ao do

cromo puro: o ordenamento magnetico e marcado por um pequeno pico

em TN.

A "subida" que ocorre em torno de 100K, observada nas

curvas para todas as amostras, necessita ser investigada com mais

detalhes. Nas nossas curvas de ?C x T, as retas pontilhadas

correspondem á medidas feitas com o sistema vazio, isto e, sem o

porta amostras, pois a principio supusemos que aquela subida

deveria ser alguma resposta do sistema.

Devemos notar ainda que a escala de

arbitràrias. Para poder colocar os valores reais, necessitariamos

fazer uma calibração do sistema com um material padrão cuja curva

de X x T fosse bem conhecida. Isso infelizmente não foi feito

devido á falta de tempo.
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Figura 58 Susceptibilidade magnetica versus temperatura no
cromo puro. Da Ref. (44).

lOcJ:



1

120
1

150
1

180 210 240
TEMPERATURA (K)

1
270

1
300

Figura 59 Susceptibilidade magnetica x tempera~ura da amostra
em Cr puro.
Linha cheia - Cromo.
Linha pontilhada - Sistema vazio (sem porta amostra

inclusive)
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Figura 60 Susceptibilidade magnêtica x temperatura da amostra
em Cr - 0,2% V.
Linha cheia - Cr - 0,2% V.
Linha pontilhada - Sistema vazio.
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Figura 61 Susceptibilidade magnética x temperatura da amostra
em Cr - 1,0% v.
Linha cheia - Cr - 1,0% V.
Linha pontilhada - Sistema vazio.
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Figura 62
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Susceptibilidade magnetica x temperatura da amostra
em Cr - 1,5% V.
Linha cheia - Cr - 1,5% V.
Linha pontilhada - Sistema vazio.

108



Medidas de resistividade eletrica

O estabelecimento do ordenamento magnetico no cromo,

causa uma drástica diminuiQão na· densidade de estado, num

intervalo de energia i do nivel de Fermi. Este comportamento e

refletido nas propriedades de transporte, asquais são marcadas

por anomalias na transiQão. As temperaturas de transiQão, TN,

podem portanto ser deduzidas destas anomalias. Na Figura 63

apresentamos algumas curvas de resistividade eletrica

retiradas do trabalho de Trego e Mackintosh (21) e da Ref. (45)

sobre propriedades de transporte em ligas diluidas de cromo.

Nos repetimos as medidas de resistividade elétrica nas

ligas de Cr-V, com o objetivo de testar o sistema e deixàlo

operacional. Os resultados de algumas medidas de J x T, estão

apresentados nas Figuras 64 - 67. Comparando os nossos resultados

com os da Figura 63, podemos concluir que o sistema de medidas de

resistividade elétrica està funcionando satisfatôriamente para

medidas de baixa resistividade.
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Figura 63 Resistividade elétrica x temperatura em ligas
diluidas de Cr. (a) Da Ref.(45). (A) 0,1; (B) 0,5
(C) 1,0; (D) 1,5; (E) 2,0; (FI 3,0.

(b) Da Ref. (24).
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Figura 65 Resistividade eletrica x Temperatura no Cr - 0,2% V
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Figura 66
Resistividade eletrica x Temperatura no Cr - 1,0% V
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Figura 67 Resistividade eletrica x Temperatura no Cr - 1,5% V
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CAPITULO V

Conclusões ~ sugestões para trabalhos futuros

Conclusões

Os resultados de medidas de atenua~ão ultrassônica

em 10 MHz, nas ligas de Cr-V mostram que o comportamento da

propaga~ão da onda de som nessas ligas difere bastante do

comportamento no cromo puro, sendo que uma "amplificaQão" pôde

ser observada logo acima de TN, nas ligas.

A anomalia na constante elâstica em TN e bastante

reduzida nas ligas.

Essas medidas nos permitiram determinar a dependência

de TN com a concentra~ão de vanâdio (concentra~ão eletrônica), e

a constata~ão, atraves da extrapola~ão de nossos dados,

concentra~ão de 3,3% V acaba com a ordem magnetica.

que uma

Resultados de ~ e Cll juntamente com o nosso modêlo

teórico nos levou a concluir que a adi~ão de vanâdio ao cromo

muda a transi~ão em TN de 1ª ordem no cromo puro para 2ª ordem

nas ligas .

o modêlo teórico desenvolvido, apesar de simples sugere

um mecanismo que pode explicar as anomalias encontradas na

constante elâstica e atenua~ão ultrassônica perto da transi~ão de

fase, o que foi o objetivo buscado.

Encontramos que a atenua~ão nas ligas na vizinhan~a de

í'y
..i. _ ~ , para frequências maiores que 10 ~Hz (30 e 50 MHzl tem um

comportamento semelhante ao da atenua~ão no Cr puro para 10 ~Hz,

n~cessitando este fato ser estudado mais detalhadamente.

A determina~ão das curvas de atenuaQào s temperatura, e

algumas constantes elâsticas x Temperatura, e as de

susceptibilidade magnética x temperatura, para as ligas de Cr-V,
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bem como o modêlo teórico constituem as contribui9ões originais

deste trabalho.

Sugestões para trabalhos futuros

Medidas de atenua9ão longitudinal, nas ligas, em

fun9ào da frequência (menores e maiores que 10 MHz).

Estas medidas permitiram verificar em que

frequência o efeito de amplifica9ão come9a a desaparecer, bem

como constituiria um bom teste para o modêlo teórico proposto,

ajudando a esclarecer um pouco mais os mecanismos de interaQào

entre a onda elàstica e o sistema de spins.

Usar as frequências wc e wo, (este trabalho), para

calcular o coeficiente de expansão térmica dessas ligas (calculo

ja iniciado) e comparar esses resultados teoricos com os valores

experimentais (19).

Medidas quantitativas de susceptibilidade magnética

nas ligas, e calculo de

parâmetros wo e wc.

(ja iniciado) utilizando os mesmos

Medidas de atenuação para ondas transversais nestas

ligas.

Medidas de atenuação e constantes elasticas

longitudinal e transversal x temperatura com campo magnético
~ ..•

aplicado em amostras multi Q e single Q e testar o modêlo de

dominios (15).

Investigação de spin flip nas ligas.
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APENDICE 1

Forno a Arco

Na figura A.1.1 e A.1.2 estão ilustrados a tampa e a

base do forno de fusão a arco que projetamos e construimos, no

DF-UFSCar, para a preparaQão de amostras metàlicas. Policristais

de Cr-V, contendo 0,1% V, 0,05% V, 0,2% V e 0,5% V foram prepara-

das neste forno. Algumas dessas amostras, a saber 0,2% e 0,5%,

foram usadas posteriormente na prepara~ão dos monocristais de

mesma concentra~ão utilizados neste trabalho de tese; as demais

foram utilizadas em medidas de susceptibilidade magnetica e
o

resistividade eletrica. A temperatura de fusão do Cr e 2130 C.

A seguir apresentamos um roteiro detalhado da utiliza~ão do forno

a arco, para que outras pessoas possam eventualmente vir a

utilizã-lo, como jã tem sido feito por algumas pessoas do

DEMA-UFSCar.
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TAMPA DO FORNO A ARCO

Cabo

acrílico_ L-Sarda dt
água

Ydcuo

I~

, Uandrll

Figura A.1.1 Tampa do forno a arco, utilizado na produção de
monocristais metàlicos. A tampa ê de latão,
sendo o cabo onde seguramos de acrilico.
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.'

Figura A.l.2

BASE DO FORNO A ARCO

Base do forno a arco. A parte externa da base e
de latão, e a parte que contem as canaletas e de
cobre.
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Roteiro para ª utilizaQào do forno ª arco para a
preparaQào de amostras metàlicas

Limpeza do sistema

Limpar com papel, toalha e acetona a base, canaletas

e campânula.

Passar graxa de vàcuo em todas as vedaQões.

Colocar material a ser fundido na canaleta.

Fechar a campânula e apertar bem as juntas.

Colocar tela protetora.

Repetir umas 5 vezes o seguinte procedimento para

limpeza do sistema:

i) Fazer vâcuo no sistema com bomba primâria

deixando bombear ~ 5 minutos.

ii) Parar de bombear, fechando as vâlvulas

apropriadas e injetar argônio ultra-~uro ate uma

pressão de 250 Torr. Recome~ar o ciclo.

Fusão

[Não execute esta parte e nem fique perto se você

estiver usando lente de contacto].

Fechar o vàcuo.

Introduzir argônio ate 200 Torr.

Abrir registrnp para circula~ão de âgua, para

resfriamento, e certificar-se que tanto o cabo como

a base estão sendo refrigerados.

Apontar o eletrodo para a base sem tocar.

Colocar mAscara protetora.

Regular a amperagem desejada (utilizamos para fundir·

nossas amostras = 100AI.
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Com a màscara no rosto acionar a amperagem.

Crie o arco eletrico, com um toque suave do eletrodo

no eletrodo da base. (Não fique segurando o eletrodo

de encontro â base).

Fundir o titânio.

Fundir a amostra, passando o arco diversas vezes ao

longo do material na canaleta. (Fique no màximo uns

3 minutos com o arco ligado).

Fundir novamente o titânio e levantar o eletrodo.-

Desligar a amperagem.

Retirar a màscara de proteção.

A amostra deve apresentar uma superficie limpa e

brilhante.

Aguardar de 5 a 10 minutos para efetuar nova fusão.

- ·'Apóso uso limpe o forno.
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APENDICE 2

"Polimento para medidas com ultrassom"

o polimento das amostras utilizadas nas medidas

ultrassônicas foi feito em duas etapas.

1) Ap6s o corte da amostra na dire~ão escolhida, a

face cortada era colada com cêra de abelha em um cilindro de

aluminio, o qual por sua vez era introduzido num guia como

indicado na Figura A.2.1.

-.

CILINDRO DE
ALUUINIO

\

eUIA DE
INOX

/

PLACA DE
VIDRO/'

Figura A.2.1 Esquema da montagem utilizada
inicial' das amostras usadas
ultrassônicas

no polimento
em medidas

o conjunto "guia + cilindro + amostra" e colocado sobre

uma placa de vidro, que se encontra numa politriz que se

movimenta sobre um eixo fora de centro para evitar que as faces

sejam polidas circularmente.



o abrasivo utilizado foi carborundum, umedecido com

óleo "Tellus 11" para permitir um perfeito deslizamento da peça

polidora. O polimento dura ate que a face polida se torne

paralela á face colada no cilindro, como mostrado abaixo. O tempo

de polimento das nossas amostras, nesta 1ª etapa, foi de

aproximadamente duas horas.

esta face e colada no
cilindro de aluminio.

este peda~o deve
desbastado (polido),
que esta face fique
leIa ao plano [100].

ser
para

para-

2) Após esta 1~ etapa de polimento as amostras são

novamente polidas, desta vez em politrizes como a da

Figura A.2.2. Essas politrizes foram construidas no DF-UFSCar, e

são capazes de polir simultâneamente as duas faces opostas com

-3
paralelismo melhor que 10 rd.

Nós usamos essas poli trizes em sequência, com

carborundum de granas 500, 1000 e 2000 misturados com óleo

"Tellus 11".

o tempo de polimento das amostras nessas mãquinas foi

de aproximadamente uma hora.
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PLACAS ~

PARALELAS

I
,

'"-P BA IXA ROTAÇÃO,I

DISCO DE ACRíLICO

"""'USAOO COMO GUIA

Figura A.2.2 Politriz utilizada para polimento simultâneo de
duas faces opostas
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APENDICE 3

Acoplantes

Acoplante é a substância qulmica que colocamos entre a

amostra e o transdutor, e que permite a transmissão das ondas

elâsticas emitidas pelo transdutor para a amostra. Algum tempo

foi gasto até encontrarmos os acoplantes ideais para as nossas

medidas de atenuaQaQão e constante elâstica.

As medidas de atenua~ão foram feitas utilizando ondas

longitudinais. Algumas medidas com ondas transversais também

foram feitas. Procuramos então um acoplante que servisse tanto

para ondas longitudinais como transversais, o que evitaria uma

anàlise dupla dos resultados. Para isso o acoplante deveria se

solidificar á temperatura ambiente (liquidos não propagam bem

ondas transversais) e permanecer aderente á superficie da amostra

e do transdutor até a temperatura de nitrogênio liquido. O

acoplante deve ainda possuir baixo coeficiente de expansão, para

evitar varia~ões de espessura do filme no intervalo de medidas, o

que levaria a varia~ões na atenua~ão, mesclando-se á atenua~ão do

material. Outra caracteristica que o acoplante deve possuir é ter

baixa impedância acustica.

Procurando satisfazer a essas caracterlsticas nos

utilizamos três tipos de acoplantes nas nos!~s medidas:

Para medidas em 10 MHz, tanto para ondas longitudinais

como transversais utilizamos "Cascopox" (5 minl. Nas medidas em

frequências mais altas não utilizamos cascopox, pois não

conseguimos um filme suficientemente fino para a obten~ão de bons

ecogramas a essas frequencias. Utilizamos então outro acoplante,

~Jonaq desidratado, para as medidas em 30 e 50 MHz. o

inconveniente do nonaq ê que ele ê liquido á temperatura
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superpõem dificultando a anàlise

ambiente, e só se solidifica em torno de 220K, dando um pico de

absor~ão nesta temperatura; o qual foi devidamente levado em

conta nos resultados apresentados. Nonaq foi usado, em todas as

amostras com exceQão na Cr = 1,0% y, cuja temperatura de Neel,

fica próxima da transi~ão liquido - sólido do nonaq, de modo que

os dois efeitos (2 picos) se

dos resultados.

Para esta amostra utilizamos um terceiro acoplante, o

Polyetilenglicol - 1000, o qual e solido a temperatura ambiente.

Para o acoplamento, o polyetilenglicol é aquecido tornando-se

liquido permitindo a obten~ão de um filme fino o suficiente para

obten~ão de bons ecogramas em 30 e 50 MHz.

Com nenhum dos três acoplantes conseguimos ir ate

frequências mais altas como 70 e 90 MHz. Este fato pode ser

devido á:- alta atenua~ão das amostras nestas _ frequências, ou

qualidade dos transdutores ou ainda acoplamento não ideal.
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APENDICE 4

Projeto ª- construção de um controlador
proporcional de temperatura

Algumas medidas tais como: constante elàstica pelo

metodo da superposiQão de pulsos (26), ou atenuaQão tomada ponto

a ponto com o gerador exponencial, podem se tornar mais precisas,

(principalmente nas transi~ões) e tambem podem ser facilitadas

quando se usa um controlador de temperatura; o que permite manter

uma dada temperatura para a aquisi~ão de dados a cada T.

Durante um experimento pode-se controlar a temperatura

do sistema investigado por uma variedade de metodos e com vârios

graus de eficiência. Uma medida desta eficiência e a largura da

região de temperatura que conseguimos controlar, e quão pequena e

a flutua~ão de temperatura obtida em qualquer temperatura nesta

região. Em termos gerais o controle de temperatura requer um

balanQo efetivo dentro do espa~o experimental entre o

fornecimento e perda de energia térmica.

Este controlador foi projetado para operar na região de

temperatura de 77K - T ambiente. O sensor usado é um termopar de

cobre-constantan, que leva a informaQão de quanto e quando o

circuito de ~útênciadeve aquecer ou não o sistema que està sendo

monitorado.

O circuito de alimentação de carga utiliza a tensão de

uma fonte de 3óV, regulàvel.

Os circuitos integrados do controlador são alimentados

por uma fonte de voltagem constante, ± 12V.
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QIAGRAMA DE BLOCOS

FONTE DE VOLTAG EM

CONSTANTE ±'12V

AEGULA DOR DE

FONTE

VOLTAGEM

EXTERNA35V

COMPARAOOR DI FERENCIAL

,

I
SENSOR+ I

I AMPlIFICADOR
, CI RCUITO DE-POTENCIA

2) Descri~ão do controlador

Funcionamento bàsico o sinal retirado do sensor e

comparado com o sinal programado pelo usuàrio, o qual corresponde

a temperatura que se quer manter constante.

Enquanto o nivel do sensor (saida do amplificador)

estiver acima do programado o sistema estarâ aquecendo

proporcionalmente a diferen~a dos dois niveis. o sistema

aquecendo provoca uma diminui~ão no nivel do sensor e isto

continua até que os d~is niveis se igualem.

Quando o nivel do sensor ficar abaixo do nivel

programado o comparado r desligarâ o sistema de aquecimento

fazendo com que o nivel do sensor volte a subir e o ciclo

recomeQa.
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SIIAL
PR08RAIIA

SElSOR --

• ~ PÓSmVA --AQUECESAlDA '"
PROPORCIONAL.

'NEUTIVA -- 110AQUECE

3) Descrição dos Blocos

3.1) Com'Parador

o amplificador operacional utilizado como comparador

~LM307) trabalha como um diferenciador com ganho proporcional a

diferança entre as entradas.

o "capacitor de realimentação serve apenas para que a

passagem de positivo para negativo e .vice-versa não

instantânea mas ~prese~te uma excursão de sinal.
~4~

sej~

Quando V
2

) V a salda e positiva e ao contràrio quando
1

V < V a salda e negativa.
2. 1

A salda positiva aciona o estàgio de potência para que

o sistema aqueQa a carga, passando atraves dela uma corrente

proporcional a V

negativa.
s

e deve deixar de aquecê-Ia quando V

129

s



3.2) Circuito de notência

SAíDA DO
CO.PARADOft

2.21
11914

--

TIP 122

Este estâgio de potência permite que a carga seja

aquecida somente quando a saida do comparador for positiva. O

transistor de potência deve ser acoplado a um dissipador de

calor.

3.3) Sensor

470P

TERMOPAR

REf'E1EIIC

510

200

o sensor utilizado e um termopar de cobre constantan

cUJa salda e ligada a um amplificador operacional LN í25.

~este estàgio de amplifica~ão o sinal do termopar e

amplificado 1000 vezes e sua polariza~ão ê invertida.
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3.4) Regulador de tensão

Usado para a obten~ão de +5V ligado a um helipote onde

sera ajustado o nivel do sinal (proporcional a temperatura que se

deseja manter) que sera comparado com o sinal do termopar.

+2

'0

IK5

SAíDA +5Y
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+12

TER".
REf.

200

111' .

~ .._. _._...__ ...~__.. •._,;, •.,.__ ..__4- ""''''''~~--__

\controlador proporcional de tempe-

ratura para operar na faixa de .

j77K até ambiente.
I

.--".------.- ...-.

1000pF
2.5V

-12V

+12V

Ponte de tensão constante,

±12V, para alimentação

dos C.I.

132.



Este foi o projeto original do controlador. Mais tarde,

devido ã necessidade de um controle na razão de aquecimento e/ou

resfriamento da amostra (cap TIIe IV) em registros continuos de

atenua~ão, acoplamos a este CT um gerador de rampas que nos

permite subir e descer a temperatura sempre numa mesma razão. Por

motivos de maior precisão nas medidas da temperatura mudamos a

referência do nosso termopar do gêlo para o N liquido, de modo
2

que a nova configura~ão e a mostrada na Figura A.3.

o gerador de rampa, gera um sinal do tipo

e IOY
G)o
a••-
g OY

TEMPO

cujo tempo de varredura pode ser ajustado em passos ou

continuamente. Quando acoplado ao CT como ilustrado na Fig. A.3,

conseguimos escolherointervalodetemperaturaquequeremos

varrer,

oqueequivaleaescolheronde(emquevoltagem)

comeQamos

subirarampaeondeparamosdesubir.

Utilizando

estesistema deCT+rampa, nosfizemosas

medidas,

comrazõesdeaquecimentoerefriamentodaordemde

Q,3 K/min, e nos intervalos apropriados ã cada amostra.
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slIe
••

srar

Rampa

ItEF.
'RltM •. --

.M4

•

acoplamos
termopar

Figura A.3 Mudan~as essenciais nas liga~ões quando
a rampa ao CT e mudamos a referência do
do gelo para N liquido.

2
Note: Inversões na entrada do LM 307.

Inversões na ref. e termopar com rela~ão a
terra.
Mudan~as nos valores de algumas resistências

O que não estA expllcito nesta Figura ê porque não
foi mudado em rela~ão â Figura A.3.
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APENDICE 5

Efeitos do campo magnetico na atenuaQão ultrassônica

~ constante elãstica em ligas de Cr-V

Além do~ estudos apresentados neste trabalho, foi

tambem iniciado um estudo do efeito do campo magnético sobre as

constantes elàsticas e atenuaQão ultrassônica, bem como da

dependência da temperatura de ordenamento com o campo magnetico

aplicado. Com isto um teste experimental do modêlo de dominios

têrmicamente ativados (15) deveria ser conduzido.

o campo m~gnêtico foi produzido pelo sistema de bobinas

supercondutoras, Spectromag - 4 (Oxford Instruments), pertencente

ao laboratório de luminescência do Prof. Michel Andrê Aegerter.

Infelizmente impedimentos que ora surgiram devido a problemas com

nossos equipamentos, ora com falta de He-liquido e ora pela não

d~sponibilidade do equipamento, não permitiram a conclusão destes

estudos.

No entanto, visto que muito tempo foi gasto nesse vai e

volta de equipamentos (USP - UFSCar), e dado a importância deste

estudo, apresentamos. aqui alguns resultados obtidos bem como o

modêlo de dominios.
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o modelo de dominios termicamente ativados

Introdw;ão Um modêlo baseado na existência de

dominios de polariza9ão no cromo antiferromagnetico, foi

introduzido em 1966 por Werner, Arrot & Kendrick (15), para

descrever a atenuaQão ultrassônica na fase antiferromagnêtica

transversal (TSDW) do cromo, isto e, para o intervalo de

sequalovetoraoperpendicularmente

temperatura 123K - 311K. Nesta fase, TSDW, os spins se orientam

. ~
da ordem magnêtlca Q,

alinha ao longo de um dos eixos do cubo, figura abaixo.

(100]

Desta for~a podemos ter seis tipos de dominios

i,nj

...•
caracterlzados por: Q

~
, onde i = 1, 2, 3 e A • 1nJ = , 2, 3

~j, corresponde ás possiveis

polarizaQões do spin sendo

que para cada i, temos

dois possiveis nj t i.

A atenuaQào ultrassônica está relacionada ao processo

de relaxaQào associado ás transiQões entre as duas possiveis

polarizaQões existentes para cada Q.

Modêlo de dois niveis Vamos assumir que temos um
-+

unico Q,
~

"single Q", através de todo o cristal. Isto pode ser

conseguido experimentalmente esfriando-se o cristal atraves de

,,'\, sobumcampomagnetico,Hsuficientementealtoaolongode~-" , ,
FC

...l;P

um
doseixosdocristal.Destaformaumúnico

(~,paraleloao
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campo aplicado, se forma por todo o cristal. O campo pode ser

retirado e o "single
~
Q" mantido independentemente da

temperatura desde que não ultrapasse TN.

"single Q"

~
Quando temos um single Q, podemos ter dois tipos de

dominios:

~
5

(I) (2)

Devido a agita~ão termica essas polariza~ões vão

flutuar em torno de cada eixo "fâcil". Vamos então assumir o

seguinte:

1) A energia necessâria para criar ou mover uma

fronteira de polariza~ão e pequena.

2) A barreira de potencial para rota~ão de polariza-

Qão de transversal para longitudinal e muito grande

acima de T
SF

3) A energia de anisotropia tem u~a simetria de 4-fold
~

no plano normal a Q e e minima ao longo dos

eixos ...



Tomemos um dominio de volume ~ V, cuja polarizaQão e

mostrada abaixo.

Amaneiramais simples de se ecolher umaenergiade

anisotropia satisfazendo [3] e(15): 2

E

=K.~ V senl 26, onde K é chamadaconstantede
A anisotropia

Como se vê os dois eixos <010> e <100> são

energéticamente equivalentes e correspondendo ao minimo de E, o
A

que equivale a dizer que metade dos dominios teriam polarizaQão

ao longo de <010> e metade ao longo de <100>.

Vamos agora aplicar um campo magnético H ao longo de

<010>. A energia magnética criada devido a este campo é dada por

( 15 )

E =

H

1

2

2
sen Q onde !SX = X..l. - j(

Ii
e
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A energia total do sistema e dada por E
T

= E

A

+ E

H

90 O
e (GRA"S)

90 o
e (GRAUs)

Vamos assumir K Jv > K T de modo a podermos usar a
B

aproxima9ão de dois estados (niveis).

Ao aplicar o campo H, estamos perturbando os estados

com polariza9ão ao longo de <010>, isto ê, estaremos aumentando a

energia destes estados e os spins vão tentar rodar sua

polariza9ão para <100> que corresponde ao estado de mais baixa

energia. As popula9ões dos dois tipos de dominios irão variar, e

no equilibrio t~rmico a fra9ão de dominios com uma

polariza9ão ~ dada pela distribui9ão de Boltzman

dada

- -------------------------
E

n
1

1 + exp

1

2

- A~H 1jv
[-------------]

2 K T
B

dominios com polariza9ão

longo de <100>

e

ao

2

exp [_=_~_~ 8 V

E 2 ------]. K T
n = B

2 ----------------2 ----

exp [_=_~~_H á V
2 K--~----]

B

domínios com polariza9ão ao

longo de <010>

E E
vamos reescrever n como: n

2 2
=

1

2
{1 - tan h

2

~~ H 8 V
------------}

4 K T
B

1
para H = O; n = n =

1 2
e para H = CO

139
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o tempo de relaxaQão para um dominio num dado estado ê:

1
~

1

1( = ------------

.- ------------,
1 W

2W
100 - 010

010 - 100

onde W ê probabilidade de um dado dominio mudar sua
100 - 010

orientaQão de <100> para <010> em um segundo.

Vamos agora aplicar uma stress ao longo de <010>.

Esta stress causa uma deforma~ão e associada a ela existe uma

energia de deformaQão. A diferenQa de energia de deformaQão entre

as duas possiveis orienta~ões de um domínio devido a stress

aplicada e

Em = Em cr' 6 V onde Em
J.s - ln- ------.---

1n

JL - e uma dimensão do dominio deformados
(strained)

uma dimensão do dominio sem

deforma~ão

Se a stress varia no tempo com uma frequência w, isto

e, se ela e do tipo cr= ~o exp[iwt], podemos escrever para H

constante, que a varia~ão da popula~ão n ser!
2

dOn d n n
2

2d Em 2
------ = ------ ------ + ------ d t

d Emd t t

onde n
2

=
1

2
fi - tan h
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d n
2

d t
= t m d V i w ~o

n (1 - n )
2 2

K T
B

exp [iwt]

E
n - n

2 2
- ---------

onde 'l = t (1 - n ).
1 2

A deformação total do sistema ê dada por:

t: = (NQde dominios que rodaram a polarização x
T

m) + deformac;ão
elâstica

E _ 1
... - (---

2

E

n ) + S11ct
2

(I )

Como o s6lido ê anelàstico, esta deformac;ão vem com um

certo atraso ~m rela~ão a stress aplicada. Este atraso pode ser

representado por cl> e e dado por:

parteimaginâria da deforma~ão

tan~ = --------------------------------
parte real da deforma~ão

isto porque se escrevermos (f' = (Jo exp [iwt], então

E, = E o exp [i(wt -~ )] = ( € - i E ) exp [iwt ]
1 2

e tan~ =

E.2

Separando (1) em suas partes real e imaginària temos

rh -1i = tan

f..m2 áv n2 (1 - n2) w t
K T S11 2 2

B 1 + w ~

A atenua~ão o<. ê dada por 01.. =

velocidade do som no material; então

w

2v tan t onde
v a

2
Em Sv n (1 - n ) w~

2 2
0<=

2 K T 811 v
B
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Parte Experimental

O estudo do efeito do campomagnetico na transiQào

paramagnetica antiferromagnetica, foi iniciado utilizando a

amostra de Cr - 0,67% V (amostra de mais baixa concentraQão que

possuiamos na epoca).

Ondas longitudinais de 10 MHz, propagando na direQào

~= [100], foram geradas e a atenuaQào medida atraves do sistema

automatico de registro descrito no Capitulo 111.

Campos magneticos paralelo e perpendicular á direQão

[100] foram aplicados á amostra através do sistema Spectromag-4.

Um esquema simplificado deste equipamento é mostrado na Figura

k~5.~. O sistema é constituido por um criostato com um par de

bobinas supercondutoras, montadas como na Fig. A.5.2. O magnéto

super condutor consiste de um enrolamento de fios de Nb-Ti

colados numa matriz de epoxy.

São as seguintes as caracteristicas do magneto:

Campo central - até 50 KGauss.

Homogeneidade do campo - 1 cm de diâmetro.
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Suporte de
Amostra

Bobinas

Amostra

Jane Ia de
Quartzo

Camara de Amostra

Figura A.5.2 - Esquema do criostato mais bobinas do Spectromag-4;
Oxford Instruments, Inc.
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Medidas e Resultados

A principio, aproveitando a oportunidade de que neste

sistema tinhamos a possibilidade de medidas ate a temperatura

4,2K, tentamos esfriar (sem campo) a amostra ate 4,2K á procura

da transi~ão de spin-flip, T • No entanto o acoplante usado
SF

(cascopox) não suportava esta temperatura e o acoplamento se

rompia. Dada a urgência com que deveriamos conduzir estas

medidas, não foi tentado outros tipos de acoplantes e iniciamos o

estudo com campo magnetico.

Procedimento:- A amostra e aquecida inicialmente a

aproximadamente 15K acima da temperatura de Transi~ão. Liga-se o

campo magnetico, H , elevando-o ate o calor desejado, e
Field cooling

então sob esse campo aplicado a amostra e esfriada ate ± uns 30K

abaixo de TN; numa razão de 0,3K/min. Com isto estávamos tentando

produzir uma amostra "single-Q" .• o campo de medida, Hm,

ajustado ao valor desejado e a amostra e então lentamente

aquecida, (0,3K/min) e a atenua~ão registrada.

Medidas com T1 e T~ bem como Hm' e Hm~ para Hm// e Hm~

a [100] foram feitas.

Resultados

Medidas de atenua~ão na liga CR - 0,67% V com campo

magnetico aplicado, Hm ate 4,8T, mostram que TN não e alterada,

isto e, TN(Hm = O) = TN(Hm ~ O).

A intensidade da tranGi~ão,
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a altura do pico - antipico, não mudou para nenhum valor do campo

aplicado. O valor da atenua~ão nas fases ordenada e desordenada

tambem permaneceu praticamente o mesmo, ver Figura A.5.3 e

explica~ão no caption.

De acordo com o modêlo de dominios apresentado, a

atenua~ão na fase ordenada,

efetuadas com campo magnetico.

deveria diminuir para medidas

Se este modêlo de dominios de polariza~ão (desenvolvido

para descrever a atenua~ão no Cr puro, se aplicar ã nossas ligas,

podemos supor que os campos aplicados não foram suficientes para

produzir tal efeito. Pode-se observar na Figura A.5.1, que no

... -.
cromo puro para q ~ Q

~
e Hm 11 q, a atenua~ão de onda

longitudinal, (50 MHz) em T = 129K cai de 17 dB/cm para H = O,

para aproximadamente zero em H = 30 Kgauss.
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....•••

20 30 40
H IK gaussJ

50

Figura A.5.3 Medidas de atenua~ão longitudinal, [100] na liga
Cr - 0,67% V em fun~ão do campo aplicado.
A amostra foi inicialmente esfriada atraves de
TN com campo magnetico aplicado a dire~ão
[010], com isto pretendiamos produzir um
single-Q. As medidas foram realizadas â uma
temperatura fixa T = 220,4 ± 0,1K, (fase ordena
da) com campo aplicado paralelo â dire~ão [100].
Essas medidas foram feitas para H t e H ~. Esses
resultados deverão ser repetidos para as outras
amostras e então deverão ser interpretadas com
base no modêlo de domlnios.
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Uma outra"observaQào foi feita nas 2 series de medidas

realizadas

H
Field cooling;

com campo

= 39 Kgauss,

magnetico e que para

~ ~ ..,
perpendicular a q, portanto Q l q, o

~ ..
valor da atenuaQão para Hm l q era maior (13,5%) que o valor da

" .., . ..,
atenuaQão para Hm II q.

Do que foi apresentado podemos dizer que os resultados

são poucos para que se possa afirmar algo sobre os efeitos do

campo magnetico na transiQão PM - AF dessas ligas, bem como sobre

a validade do modêlo.

.Necessitamos,portanto, retomar as medidas e se

possivel com campos maiores que os 39Kgauss utilizados; (isto

serà possivel com o sistema de bobinas supercondutoras

recentemente adquirido pelo DF UFSCar).
~

Vàrias combinações de q,

H e Hm deverão ser feitas e todas as amostras serem medidas.
FC
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APENDICE 6

Programas para calcular ~ plotar atenuaQão e

constante elâstica te6rica ~ experimental

___ 5 VD EM LIGAS DE C~OMO·vANAOIo
IMPLICIT R~AL*8(A H O II

INrEGER*2 JF,NE

LOGICAL-l TEXTo(a0),NAMEC4~)

R~A~*4 XOIM,YDIM
REA~.4 XE(100~),VE(1~00)fXECC1~00),C11(1~00),A2Cte00'

OIMENSION ALFA(1000)fVOC10~0),GAMA(1~00)fAL1(1000),ALeCl~00),e~(1000'

OIMENSION B12(1000),P(100~),VO(1~000),XEt(1000),VE1(1000)
DATA. IC/ÇlI

TYPE 100

FORMAT ('$ NOME 00 ARQUIVO COM A ATENUACAO=')

ACCEPT 11~,I!,CN.MECI),!=1,II'

FORMAT (Q,40A1)

CALL ASSIGN C2,NAME)
READ (2) TEXTO

REAO (2) XOIM,VOIM,NE
NP:lNE

00 10q0 I=l,NP

REAO (2) Jf,XECI"YECI)
XE1(I)a OB~ECXE(I»

vEleI). 08~E(yE(I»)
CONTINUE
TYPE 101

FORMATe'! NOME 00 ARQUIVO COM CONST. ELAST ••-)
ACCEPT '110,It,CNAME(t),Ia1,II)
CALL ASStGN C3,NAME)
00 1-1,1 Ql00

IF(I.EQ.l) REAOC3,700) NPT
~EAOC3,800,ENO=1), XECCI),Cl1(I)

2

ENO 00

TYPE*,'ENTRE 05 VA~RESI Cl,C2'

REAO (S,*,ENO=\000), C1,C2
TVPE*,'ENTRE os VALORES: O,61,Ft'
REAO (5,*) O,Bl,F'~
Ct10=2.~E12
RO=7.2
W:ll.P0

DELTA=(C2·Cl]/NPT
DO 3 I=l,NPT
VO(I)=SQRT(Ct1.~*CtlCI)/RO)
P(I)=~/(2.VO(I))
vP(I)=(Cl+(I·l,.OELTA)*VO(I)
Aa(I).O*1.0E10/Cl1~/Cl1(1)
GAMA(1).1.00 • VO(I)/VOCI)
82CI):(Fl/VQ(Il**?1*(VDCI)**2)
~12(I)=(81+82(I))**2
AL1(I)=PC!).A2(!)*GAMA(I)*Bl
AL2(1)=((GAMA(I)**2)+~12(I))
ALFA(I'= AL1CI)/AL2CI)
CONTINUE
IFC!C .NE. 0) THEN

CALL CL!::AR
CALL CLGRAF

EI~D1F'

CAlL PLOT(1,1,NP~XE1,YE1,1,1)CALL PLÜT(1/1,NPT,VD,ALFA,~,1)
1C=1
GOT01
CONTINUE.

CALL CLf.AR

C A l.l..• CVi R hF
TVPE 1l~~'i1

14.9
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1100 FQRMAT('$ SA~VA OS DADOS PARA O PL.OTTER [V/N] 1')
ACCEPT 1200, IV ,"

1200 FDRMAT(lA4)

IFCIv ,Nf., 'Y') GO TO 20~0

CALL SHXMNCNPT,VO,XMIN,XMAX)

DELTX I CXMAX-XMIN)/NP

xEt (1): XMIN
DO 4 11 1,NP

IFCI.EC,NP) GO TO 4
XE1CI+t) : XE1(I' • nELTX

CONTHlUE

TYPE 400 .

ACCEPT *,XMIN,XMhX,YMIN,VMAX

~00 FORMAT('$ ENTRE OS MtNIMQS E MAXIMQS DA ESCALA

l"REAL" XMIN,XMAX,YM!N,YM'~')

CALL ESCALA(XEt,VEl,NP,1000,XMIN,XMAX,YMIN,YMAX)

100 FORMAT(I5)
&10 FORMAT(2E15.7)

DO II1,NP

IF (I.EQ.l ) WRITE(4,700'NP
WRITEC4,800) XE1CI),YE1(I)

END 00

CAlL ESCAlA(VD,ALFA,NPT,1~0~,XMIN,XMAX,YM!N,YMAX)
DO 5 I'l,NPT

IFeI.EQ.1) WRITE(a,700)NPT
WRITEC4,80~) VDCI),ALFACT)

CONTINUE
STOP
ENO

SUBROUTINE SMXMNCN,X,XMIN,XMAX)
IMPLICIT 'R~AL*8 CA •• H, O••Z)

DIMENSION ~(N)
)cMIN D X(1)
XMAX • X(U
IXMIN Ir 1
IXMAX I: 1

00 1 1 = 2, N

IF CXcI) 1..1 XMIN) THEN•••
XMIN = XCy)Ix M I'N- I I

ENDIF
Ir' (XCJ) • GT.l(MAX) THEN

IO·fu li X (l)
pMAX = r

ENOIF

1: CONTINUE
RE:TURN

ENO

SV8RQUTINE ESCALA(XX,YY,NPE,T.OTM,xMIN,XMAX,YMIN,VMAXl

IMP~ICIT REAL*8(A~H,O·Z)
OIMENSION XX(IOIM),VY(IOTM)
P'T'MIN li 1.0(+38
PY~AX = ~ 1.0E+38
DO I=t,NPt.

IF ( PYMIN ,GT, YYCl) ] PY~IN = YY'I)
IF C PVMAX .~T. YYCI) ) PYMAX = YY'I)

END DO
DIFMIN = PYMIN • YMIN

DIfX : XMAX - XMtN

A~ : 1.000
Ir ( úlf1 .~T. ~.0 ) AL = -l,DOO
PASSQ li A85(UIFX)/NPE
RA7AO = PASSO/(ÃX(?] ~ XXC\))
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600 FORMAT(I1)
00 I =1 ,NPE .',

xxtI) = XMIN + AL*(I-l)*PASSO

A = CyHA~ • YM!N)/CPVMAX • PVMIN)

PLY ~ YYCI) .PYMIN
YY(I) • A * PLY • YM!N

TYPE *,I,XX(I),YYCI)
ENO DO

800 FORMATC2E15.7)

700 PORMATCIS)

RETURN

ENO

"
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c
c CONSTANTE t:.LASTICA EM LIGAS"DE CR",V

IMP~lCIT RéA~.8CA"'H,O.Z)

INTEGEfhl2 JF, NE

LOGICAL*l ffXTO(80),NAME(Q0)

REAL*q XDIM,YOIM

REA~*4 XE(10~0),YE(1000),XEC(1000){Cl1(10~0)'Â2(100~)J
OIMENSION ~ETA(1~0~),B12(1000),B2(1~00"VD(10e0).GAMA(\000)
OIMENSI0N ~~1(10~0),A~2(lJ00),CEC100~),G(100~),
1VO(1000),XE1(1~00),VE1(lJ00))
DATA 1C/01

TYPE 100

100 'ORMAT ('$ NOME 00 ARQUIVO COM C.ELASTICA EXP.=')
ACCEPT 110,lI,(NAME(I),ral,II)

110 fORMAl (Q,40Al) .
CAlL ASSIGN (2,NAME)
REAO (2) TfXTO

REAO (2) XOIM,VOIM,NE
NPINf. .

00 1 I~1,NP

READ tê) JP,XE(I),VECI)
XE1CI)- OB~E(XE(I)'

~Eltl)~OB~E(YE(I))
1 CONTINUE

TVPE 101

101 FORMATe' S NOME DO ARQUIVO COM CONST, ELAST,")
ACCEPT 110,Il,(NAME(I],I=1,lI)
CA~~ ASSIGN(3,NAME)
00 1.1,1000

IFCI.EQ,l) READ(3,100)NPT
REAOC3,800,ENOD113, XEC(I),CI1CI)

ENO DO eu
11 TYPE*,'ENT~E 05 VA~ORES:Cl,Ca'

REAO (5,*,ENO = 1000) Cl,C2
a TYPE*,'ENT~E OS VALORES:D,Bl,f'

REAO (5,*) 0,B1,F
C110~ 1110E12
RO=7.2
OELTA.(C2~Cl)/NPT._
00 3 IlIl,NPT
A2(1) • 0/(C11(1)*C110)
VOeI) • SQRT(Cll~*Cl1(I)/RO)
VD(I)8CC1+(1-1)*OtLTA,*VOCI)
GAMACI).1.P.0 • VO(I)/VO(I)
B2CI):aCrl/VOCI,**2)*(VDCI)**2)
812 (I) lIfH+t;2 (1)
G (I) =GAt·U (I) **2
aL1CI)=G(I) + (Fl/VOCI)**2)*C VOCIJ**2 )*812(1)
A~2CI)=G(I)+B12(I)**2
BETACI). 1.0U0+ A2CI)*BL1(I)/AL2(IJ

CECI)· (VO(I'**2)*RO*(6~TA(!)**2)
3 CONTINUE

IF (lC .NE. 111) THEN
CAL.L. CL.tAR

CAI..!.CL.GRAF

ENOIF

CAL.L P~OT(1,1,NP,XE1,YE1,1,1)
CAL!. PL.OT(1,1,NPT,VO,CE,0,1)
tC=!
GOT011

U:l00 CONT INUE
CALL CL.~AR
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CAL.LCL.GRAF

-TYPE 1100

1100 FORMAT('$SA~VA OS DADOS PAR~ O PLOTTER eV/NJ ?')
ACCEPT 1200,IY . "

1200 FORMATC1A4J

IFCIY ,NE. 'V') GO TO 2000"

CAL.~ SMXMN(NPT,VD,XMIN,X~AX)
DELTX:CXMAX~XMIN)/NP

xEl (1):1 XMIN

00 41 I~ltNP

" I~CI .EQ.NP ) GO TO 41
XE1(I.l) IXE1(I) • DELTX

41 CONTINUE

TYPE 400

400 FORMATC'S tNTRE OS MINIMOS E MAXIMOS DA ESCAL.A

1 ?RfAL! XMIN,XMAX,YMIN,YMAX= ')

ACCEPr *, XMIN,XMAX,YMIN,YMAX

CALL. ESCAL,A(XE1,YE1,NP,1000,XMIN,XMAX,YMIN,YMAX)
700 FORM4TCiS)

8~0 FaRMATcaEl~.7)

00 Ia1,NP
IF(I.EQ.l ) WRllE(4t100) NP

WRITE(4,800) XE1(I),VE1(I)

5
2000

END 00

CAL.L ESCALA(VO,CEtNPT,1000,XMIN,XMAX,VMIN,YMAX)
DO 5 1111,NPT

IFCI.EQ.l) WRITEC4,700)NPT
WRITf(4,800) VOCI),CECI)

CONTINUE
STOP
ENO

SU8ROUTINE SMXMNCN,X,XMIN,XMAX)
IMPLICIT R~AL.a CA.H, O~Z)
OlMENSION X(N)
XMIN • XClJ

XMAX li X C 1J "

lXMIN li 1

IXMAX • 1

00 1 1 = 2, N
U" (XCI) ,I..T, XMIN) THEN

)(MI N· = )( C 1)
IXMIN li I

ENDIF
IF (XCI) ,GT, XMAX) THEN

XMAX • X (I)

IXl'1AX • I
ENOIF

1 CONTINU~
RETURN
ENO

SU8ROUTINE ESCA~A(XX,yy,NPE,IDIM,XMIN,XMAX,YMIN,YMAX)
IMP~ICIT ~~A~*8(A.H,O~Z)
OIMENSION XXCIOIM),YYCIOIM)
PYMIN = 1,t:..•.38

PYMAX : • 1.E+38
DO I-l,NPE

IFCPYM!N ,GT, YY(I) ) PYMIN = YYCI)

Ir ( PYM~X,LTt YV(I) ) PYMAX : YY(I)
fND 00
DIFMlN : PYMIN ~ YMIN

OIFx = XMAX ~ X~rN

A~ = l~~QU

IF ( UIFx .LT, ~.~no ] AL = -1,000
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",PASSO I A8S(OlFXl/NPE

RAZAO I PASSO/CXX(2) ~ XX(1) )
600 'FORMATCI7) ."

DO 111,NPE "

xxtI) • XMIN + AL*CI~l)*PASSO

A = (yMAX ~ yMIN)/(PYMAX • PYMIN)

p~y ~ YYCl) • PYMIN

yvtI) ~ A* PLY+ VMIN

TVPE .,I,XX(I),VY(I)
END DO

800 FORMATC2E15,7)
700 FORMAT(IS)

. RETURN

END
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APÊNDICE 7

!:Relações Terreodinâmicas

·Se.jao sistema

As relações terrnodinâmicas para este sistema podem ser

~btidas do diagrama:

s

(1

T

Vamos exemplificar como obtemcs as equações de Ma~well

d:este diagrama:

Escrevendo cs potenciais

CZ)

cJu=TdS + cr'dE -Md~ :::> T=g~ )E.t+;cr':~~)s,~
dF ;: - SdT -t J-\dt-\ - éd(f"

dG:: ....Sdr - E dli ~.1-\d t1

dU )j M= -õH 5,E.

T d S - Ed<r - H d H

Pctenc:i:~.!du·

d6"'= aa:) d 5 ~ d<J) dE: + d~\ d 1-\05 8, ~ dé 5,14 "H )s,€
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De (1) temos substituindo temos

d~ _ (d (ÔU) .) ds CfJ) dE (Q.. (dO \ \ d j.t- ~ 8E 5,H EII+ -+ a€ 5,1+ t' õH a€.. Js,~)s,é

trocando a ordem das derivadas,

mas de (1)

Q.u. ) -:. T e.OS é,14

d(J=- -ªI) d586 SH/

- ( 6 )

dU ) = dI)(3 5" éf~ ai S,'"j(I ) I

a<r' ) - <311 )

:::
e.

a:H S/E. - - ~ S~
-

;

Comparando (5) e (6) obtemos ~ das relações de Maxwell

deste sistema

(ccnstante de interação

magnetoelástica )

de (6) para um processo adiabático (nosso prol:lerr.a)ds = O temos a

eqeaçao para cr ( e, H)

(j(~ ,I~') ~ dG:) E.dE $1-1,

lG6

+e-W-



definindo (constante elástica adiabática)

temos a equação de estado:

+~) dw8H se.·,
(a)

mas de (1) temos

T~ e 2º termos de

~:_~)'ÔH Sê/

( a)

, substituin~J nos

d~ = ':..(~ (~) \ ds- (-ª-(~) ) dE + OM) dU'ô5 e H S/E )EI 1-\ 'õé B' f-t s/E 5, H 9- H s,é.

trocando a ordem àas derivadas

de (1)

OU\ =ToS )E, ~
e

~) == ()a E. .s, ti

(h) d H = - QJ:) cl 5o H 5,é + d f1) d+1'O H S/é

usando as definições Q.11:= '\/ ed H f-

(definida

anteriormente)



e para um processo adiabático temos a equação de estado:

M ( é, H) = - e € -+ 'X H

e comparando (a) e (b) outr~ relação

de Maxwell

Usando os outros potenciais dF ,.d6 e di-' e procedendo

de maneira análoga nós podemos obter outras equações de estado, e

outras relações de Maxwell que estão resumidas abaixo.

Potencial Potencl.al

kb: ; -SdT ...•\fdé - Md+l

.- •.-~---~-.- ~

RelaçÕes de Maxwell
dE; .:'-s.d-r -€d(]' ..•.Nd"1Relações de Maxiel1

i\V.be.r?~ fv· LN~

õ'"1 ) ;: as )fY·~eJ· \~
ar) _ ~)0"', t1, ~

!:!, € ,Tõ-b e,H 9ft T.€

I,~.~
::?,['",t1
M s,•.•.• -ãS 0;"

..
-

() '" ) - - ~(j 1 â:!:) :: - 0111.§: t:1. 5
B,~/T.;i' "t, H - e ~ ,/.I

'lê,""
.?,<r'/'i2>14 s,cr Ô 5 ,U

é),,) - itS 1
àE.) _ aH),g',H I§

H )ê.Te:r 8, H - - SE. I~Ij§.,H
S/~, ""a 14 s,cr' - ~ S,J.I- -

d~.:Tds -Ed'3"- I-td.+t

Relações de MaxtNell•

~J ~·.rNi>J àS ) 8é 1-
.~, !--l, é

.:r,!j I <rOM i/:r ~ EFr )J1

as ) Oli.)

5,1:, é
I/~,~ôtJ T, 1'1 :. - t?1 V, '\

,s, ~)~

T)~I(j

OE.) _8S ).8T v)M-

-g;r - M
"
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Cálculo de Cll e ~

Conjunto de equações a ser resolvido.

(1)

( 2 ) é =

(ji ans:id:ranD q.E a amlaIl te elástica
~ ã ILtftJPio ci:sta are é C11)

( 5 ) Com

( 7) =

Vamos assumir uma onda plana , de

frequência vJe vetar de onda ~ , e que

(8)
fm ~~me 1- f lTI I =P .p i (<.L)t - K.~ )

•.•.•0 + "'0'\\ e

( 9 )

l-'\=Ko "\- \v\ \ .::Mo t-Y\ \ e. I (li;t - LoL~ )

( 10)

j+ ::1-\0 +J..\l=J-\o.u \(wt - lL-x. )
-+- , e
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Substituindo (3) e (2) em (1)

( 11)

Derivando (5) em relação a x temos

;:7Jm = }J- ~J1'IO~ +fPm' ~ ~ }.l.Uotd. + J;-JlI ~ -t ~ fT"l ~ +t" aPmo 41J) Ôç~8x, J ôx, 8"- / í)~ / av / 8x.. a;(. O'i.. 1.

4- () alP"'lJ-
~.-:.. 2.

Considerando apenas termos de 1ª ordem, e que p~ e Jto
no... esc:n.ICLcle ~ cio aL 1'"C!~t'1 " ••••.oS Ct "os

variam muito pouco com o 1º, 3º e 7º termos, isto é

( 12)

de (6) e (7) nós temos que

auhstituindo em (12) temos:

e- ~M = - P,.,,'
8~

de (9) temos:

dl-\ .::- i K ~

at-1= ~<U H)
-

âJ(., ôt

(72M

2
::-j(.~
Ôx..2..
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e~ (,tU tjj(f.llo+J()(l)-~ 'X.;"'.J1k.)'~.;()/l-l) =/J-P •• o~&~ z. 8:t. r / I ô>t-

JÚn~d,.,do Q. X e.

<ffie (11) temos

e ~ .:::~ ;;ZtJv _e~ 9êl..
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;;

c.' [I
\W t ~"}J.1+o t J)/f..l.I

.• (ic.c t))u~ 1lOt z.)

l(W t kflto )+ Li) ~ ~-

i (wi 't..rllo ), i.O "- z1~o

Sioostituindo - --

j (eu .• tyUo ) + t.D t L

~ (~+ "-r Ho) + J() ~l fI/mo
')Go

C·O
iw (I • f /10t)

-,
Ú)'l.

-'I

ri ~ el.
kO ~ w2.+

-
Wl.

- -
jl(2. f

j. ( ~ Uo 1<- 10 t?. úJ1.~):.Pmv

c:,o 'X o
l\J I+ - + -z ):;eu w o

chamando .
)

~e~c..s .

C'V
. ,2-

to j llJ(I - ~:)

]
V,b 2. ~

\..:...;

[I' e2
Luc

I, - .f
C,\°Xo

\ ~ (, - ~~ ) ;- ~L0l-l ú..'c...)
l:A ~u

. ")
1.. 1) '-



chamando

--

f ~I+

multiplicando numerador e denominador por

temos

~2-= C:Õ

Ie~~z. ~(~4~) ~À~Wc.

)
I i- . -+ Ct...o Ca.J o lU eu

C,u X\)
(s"l.+GW t~)LCoo eu
-

~

() 2. uJ (uJ t lAJe.. ) , ~ (Jc.,

I~

ili~
It

el
t ---- fvo - -+ A. -, r
-<ú:) tu <v

c;.OXO Õ z + (~.;) -f ~) 2.

para pequenas amplitudes

c,o

7 1+

I""Q.)

')('l l- (~ llX:..'. ') L\) <.vo t W



definindo 9.= e~-
rl c.10 "/0

ternos

02 -f & (J&. t~)Lt..O tuv eu f R

que é a equação (IV.9) da pag. 83
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