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RESUMO

Neste trabalho foi estudado o comportamento dos campos
119hiperfinos magnéticos no sítio do Sn das ligas de Heusler,

RhgMn 9 8GeSn Q2, Rh2Mn6e g 8Sn Q2, Rh2MnPb 9 gSn Q2 e RhgMnSn, usar»

do a técnica de espectroscopia Mflssbauer as temperaturas de 293 K,

77 K e 4.2 K e com aplicação de um campo magnético externo ã tem

peratura de 293 K. Os nossos resultados embora não sejam explica^

dos quantitativamente por nenhum dos modelos encontrados na lite

ratura, quando comparados aos resultados encontrados para os cam

pos hiperfinos nas ligas do tipo X2MnZ (X=cobalto, níquel, co-

bre e paládio; Z=metal sp) se mostram mais proximamente relacio

nados a sistemática seguida pelas ligas de Co que a seguida pe-

las ligas de Ni, Cu e Pd. Esta similaridade encontrada entre as

ligas de Rh e Co não prova a existência de momento magnético nos

átomos de Rh, mas reforça a possibilidade de que estes possam po£

sui-lo. Isto corrobora portanto, a idéia de alguns estudos sobre

o comportamento dos campos hiperfinos magnéticos nas ligas de

Heusler baseadas em Rh, reforçando a idéia de existência de mo-

mento maanético nos átomos de Rh,



ABSTRACT

The magnetic hyperfine fields in the Heusler alloys

RhpMn ggGeSn Q 2 , Rh^MnGe g«Sn Q2, Rh-MnPb ggSn Q2 and Rh
119has been studied by Sn MBssbauer spectroscopy at 293 K, 77 K,

4.2 K and at 293 K with applied external magnetic field. The

results show that when one compare the magnetic hyperfine fields

sistematic with the Heusler alloys XgMnZ (X =Co,Ni ,Cu,Pd andZ =sp

metal), this sistematic is similar to the Co alloys, although

can not explained by the currents models for the Heusler alloys.

This similarity of the Rh and Co alloys do not prove the presence

of a magnetic moment on Rh, but support the possibility of its

existence. Therefore, this possibility can confir the suppositions

in very works about magnetic hyperfine fields studies in Rh

Heusler alloys, that the Rh have a magnetic moment.
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I. INTRODUÇÃO

O estudo das propriedades magnéticas de muitos mate

riais constitui ainda hoje uma das áreas de pesquisa que envolve

uma série considerável de problemas em aberto e que tem sido foji

te de muitos trabalhos de pesquisa experimental e teórica.

Sabe-se que estas propriedades são resultantes de inte

rações eletromagnéticas. Estas interações dão origem ãs proprie-

dades magnéticas da matéria.

A busca de um conhecimento maior e sistemático destas

interações visa a um entendimento o mais completo possível da ori-

gem do magnetismo em sistemas metálicos.

As ligas de Heusler são compostos intermetálicos que

constituem hoje, um dos melhores exemplos disponíveis de siste

mas magnéticos relativamente diluídos. Isto tem motivado o deser»

volvimento de muitos trabalhos teóricos e experimentais buscando

explicar os mecanismos que originam o caráter magnético destas lĵ

gas, para, a partir daT uma compreensão mais geral dos fenôme-

nos magnéticos.

Neste sentido, várias técnicas experimentais (e.g., me

didas de Difraçao de Neutrons, Resistividade Elétrica, Correla-

ção Angular, Efeito Mõssbauer, etc.) têm sido utilizadas para uma

melhor caracterização do comportamento magnético destas ligas.

Em particular, no contexto deste trabalho, nos ative-

mos ãs medidas de Interações Hiperfinas Magnéticas (interação do

núcleo do átomo com o campo magnético local). Trata-se de um es-

tudo microscópico em escala subatômica, onde o campo de prova é



o próprio núcleo de um átomo.

Existe disponível na literatura uma considerável quan

tidade de dados experimentais nesta área. Varias investigações

vem sendo realizadas sistematicamente bem como teorias [• e rela-

ções empíricas têm sido elaboradas e analisadas na tentativa de

elucidar teoricamente os mecanismos de origem dos campos hiperfi^

nos magnéticos induzidos por átomos magnéticos da rede no sitio

de um átomo não magnético. Isto tem levado a diferentes aborda-

gens sobre a origem destes campos. No entanto, o que se tem ob-

servado é que de uma forma geral várias destas abordagens podem

ser relacionadas. De acordo com estas, a origem dos campos hipejr

finos magnéticos i explicada em termos da densidade de polariza_

ção dos elétrons de condução,sendo que a diferença nas abordagens

se encontra na forma de explicar o mecanismo de polarização.

Entre as várias formas encontradas para explicar este

mecanismo, citamos, por exemplo, uma que considera como agentes

principais responsáveis pela origem dos campos hiperfinos magné-

ticos no sitio do átomo não magnético os elétrons de condução e

uma outra que sugere que os campos hiperfinos sejam originados

principalmente pela polarização dos elétrons das camadas inter-

nas do átomo não magnético pelos elétrons de condução.

De todos os estudos e trabalhos experimentais realiza_

dos ate agora tem sido observado que o comportamento dos campos

hiperfinos magnéticos no sitio da impureza não magnética nas lî

gas de Heusier do tipo X2YZ com X = Co difere do comportamento en

contrado para as ligas com X * Ni, Cu e Pd.

Até o presente não está claro porque a sistemática dos

campos hiperfinos nas ligas baseadas em Co ê diferente da siste-



mática seguida pelas ligas que contém Ni, Cu e Pd no sitio X. No

entanto, existem diferenças fundamentais entre estes dois tipos

de ligas por exemplo, temos o fato dos átomos de Co possuírem

momento magnético e os de Ni, Cu e Pd não possuírem momento mag-

nético. Decorre dai o desenvolvimento de um estudo maior onde

vem sendo analisado o comportamento dos campos hiperfinos magné-

ticos nas ligas de Heusler baseadas em diferentes elementos, co

no Rh por exemplo, que busca verificar a sistemática seguida por

estas ligas. Ou seja, constatar se estas se comportam como as b£

seadas em Co o que pode sugerir a presença de momento magnético

nos átomos de Rh ou se comportam como as baseadas em Ni, Cu e Pd

seguindo portanto, a sistemática prevista pelos modelos teóricos

que analisam o comportamento dos campos hiperfinos magnéticos no

sitio de uma impureza não magnética.

Neste trabalho procuramos então comparar o comporta^

119
mento dos campos hiperfinos magnéticos no sítio do Sn em algu

mas ligas de Heusler baseadas em Rh, com o das ligas de Co e do

tipo X~MnZ (X - N i , Cu e Pd) realizando um estudo de revisão so

bre a sistemática dos campos hiperfinos nestas ligas. Especifica^

mente, estudamos as ligas RhgMn ggGeSn Q2, RhgMnGe ggSn ^^

Rf^MnPb ggSn Q2 e Rh-MnSn, onde analisamos o comportamento dos

campos hiperfinos com o átomo impureza entrando no sitio Z (RtuMnZ)

e no sitio do Mn. Desta análise estabelecemos a dependência da

densidade de polarização no sitio de prova Z com a distância ao

átomo magnético (Mn) nas ligas Rh^MnGe ggSn Q 2f Rh^MnPb g 8Sn ^ e

RhgMnSn. Foi verificada uma dependência oscilatória do campo hî

perfino com a distância ao átomo magnético. A liga Rt^Mn ggGeSn 02,

onde o átomo de prova é substituído no sitio do elemento magné-



tico, nos permite estender a curva mencionada acima para distân

cias menores aos Ítomos magnéticos o que, se corroborado por um

maior número de pontos, nos permitirá descrever empiricamente a

dependência do campo hiperfino magnético com a distância do ãto

mo de momento localizado ao átomo sp.

Deste modo, pretendemos contribuir com uma parcela de

resultados que deverão ou não, corroborar as teorias existentes

dentro de um estudo maior que vem sendo realizado em ligas de

Heusler.

No capitulo II apresentamos um resumo sobre o Efeito

Mftssbauer e os parâmetros que esta técnica nos permite medir.

No capitulo III identificamos uma estrutura Heusler

(item III. 1), apresentamos um levantamento histórico da obten-

ção dessas estruturas e um resumo das interações hiperfinas ne£

tas.

0 capitulo IV é dedicado a uma compilação de estudos

teóricos e âs análises fenomenoiogicas criadas para explicar a

sistemática dos campos hiperfinos nestas ligas. Neste capitulo

foi mantida a notação original dos modelos.

No capitulo V são apresentados os espectros e os resul^

tados experimentais obtidos. No item V.1 é encontrada uma descry

ção da montagem experimental utilizada. 0 item V.2 apresenta o

método de preparo das amostras bem como uma discussão sobre a qu£

lidade destas, com base na análise de difração de raios-X, Final^

mente no item V.3 são encontrados os espectros e tabelas com os

resultados experimentais obtidos.

0 capítulo VI foi reservado a discussão e conclusões

obtidas neste trabalho.



Deste trabalho também, em colaboração com o professor

Jha (Cincinnati) apresentamos um artigo ã revista Physical Review

Brief Reports que esta em fase de publicação.



II. EFEITO MOSSBAUER

II.1 Considerações Gerais

t

0 efeito Nftssbauer i um fenômeno físico no qual um núcleo

de um átomo ligado a um sólido emite ou absorve ressonantemente um raio

gama sem recuo, originando uma distribuição de energia regida pe

Io PrincTpio da Incerteza. Decorre daí, que a linha de absorção

(emissão) da transição, W(E), ( i . e . , distribuição de probabilida.

de de excitação (desexcitação) de um n íve l ) , será uma função L£

rentziana centrada na energia de ressonância (figura I I . 1.1) des_

cr i ta pela relação de Breit-Wigner [ 1 ] :

W)-- f/z (II.1.1)

onde E i a energia de ressonância e r é a largura de linha a

meia altura que caracteriza a incerteza em energia.

w(E)

Energia

FIGURA II.1.1: Forma Lorentziana da probabilidade de excítação W(E)

de um nível em função da energia E do gama incidente.



Diz-se que uma radiação é absorvida de forma ressonan-

te quando a energia necessária para excitar o sistema absorvedor

i igual a energia recebida do sistema fonte. Na observação do

processo de absorção ressonante nuclear devemos considerar a pre

sença dos seguintes fatores:

i) energia de recuo dos núcleos emissor e absorvedor de

radiação;

ii) alargamento Doppier por agitação térmica do núcleo.

Oe acordo com as leis de conservação de momento e ener

gia, a emissão de um raio gama com energia E de um átomo livre

deverá ser seguida do recuo do átomo sendo a perda de energia ER

devido ao recuo dada por:

Por outro lado, o átomo absorvedor também recua recebendo a £

ma quantidade de energia de translação ER.

Como é ilustrado na figura II.1.2, para a intensidade

de emissão e absorção em função de energia, o recuo faz com que

a linha de emissão se desloque Dará esquerda de uma quantidade

ER de energia. Deste modo significa dizer que estas linhas estão

separadas em energia de 2ER.
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VER

FIGURA II .1 .2 : Linhas de emissão e absorção, considerando o efeito de recuo

em transições nucleares para núcleos de átomos l ivres .

Assim, para termos absorção ressonante devemos ter uma

superposição de curvas de emissão e absorção, ou seja, termos va

lores comuns de energia aos dois processos. Isto significa mate-

maticamente, satisfazer a condição

( I I . 1 . 3 )

onde f é a largura de linha e caracteriza a incerteza em energia.

Como ilustração cabe comparar as energias de recuo e

larguras de linha nos casos atômico e nuclear para um átomo li

vre, analisando os dados da tabela II. 1.1, para dois casos típi-

cos, o da transição eletrônica da linha amarela do sódio (11Na) e



o da transição nuclear de 23.875 keV do 119Sn [1].

TABELA II.1.1: Comparação entre energia de transição (E ),

recuo (E ) e largura do linha (f).
K

ENERGIA
(eV)

E
0

r
ER

CASO ATÔMICO
(nNa)

2.1

4.A x 10~8

io-10

CASO NUCLEAR
(119Sn)

2.38 x 10A

2.2 * IO"8

2.5 x 10~3

As larguras de linha r são da mesma ordem de grandeza

para ambos os casos, não se verificando o mesmo para as energias

de recuo. No caso atômico as energias de transição são da ordem

de alguns eletron-volts, de modo que a energia de recuo dos áto-

mos, que depende do quadrado da energia de transição, é pequena

não excedendo a largura de linha. Já no caso nuclear a energia

de recuo é bem maior, visto que as energias envolvidas nas tran-

sições são da ordem de keV. Assim, neste caso, a energia de re

cuo é muito grande quando comparada a largura de linha, não per-

mitindo desta forma, que haja absorção ressonante nuclear para

átomos livres.

Uma das tentativas feitas no sentido de observar absojr

ção nuclear ressonante, foi usar o efeito Doppler para compensar

a perda de energia no recuo do núcleo.

Cm 1951, Moon*, tentou obter o espalhamento ressonante
1 98 198

usando a transição de 411 keV do Hg, com uma fonte de Au,

Estas referências são citadas no texto de Danon [1].



10

movida por um rotor. Ele observou que a intensidade da radiação

espalhada ressonantemente aumentava com o aumento da velocidade

do rotor. Sendo a maxima intensidade observada para uma velocida

de de 700 mm/sec. •

Pouco tempo mais tarde, em 1953, Malmfors* usando a mes_

ma transição que Moon, mostrou que a absorção ressonante aumenta^

va com a temperatura.

Outros métodos foram usados para tentar compensar a per

da de energia no processo de recuo; um deles foi usar reações

(P.Y)*.

Nestas reações o raio gama (?) e emitido formando um

ângulo e com a direção da incidência do prõton.

A contribuição para a energia devido ao efeito Doppler

e dada por:

(II.1.4)

de modo que torna-se possível encontrar um angulo o para o qual

o raio gama tenha a energia exata para que possa ser absorvido

ressonantemente.

Em 1958, Rudolph Mõssbauer estudava a absorção resso

nante da transição de 129 keV do 1 2 9 I r , que tem baixa energia de

recuo e largura de linha relativamente grande a temperatura

ente.

Com o objetivo de observar uma menor absorção ressonan^

?Estas referências são citadas no texto de Danon [ 1 ] .
Esta referência é citada no texto de Wertheím [ 2 ] ,
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te devido ao decréscimo da largura de linha com a temperatura,

Mõssbauer baixou a temperatura do emissor e absorvedor de 300 K

para 88 K. No entanto, ao contrário do esperado, ocorreu um au-

mento considerável na absorção.

Mõssbauer interpretou este efeito, conhecido hoje como

Efeito Mõssbauer, a partir da consideração de que estando o áto-

mo "preso" a uma rede cristalina, pode-se ter emissão e absorção

de raios gama sem recuo.

Estando um átomo "preso" a uma rede cristalina que pos_

sui uma energia característica mínima de vibração, EyjD» e pos-

sua este átomo uma energia de ligação a rede, E,,Q , ao comparar

estas energias com a energia de recuo, E R, teremos semiclassica-

mente três situações distintas [2]:

i) '? ED >> E. 1r o átomo se deslocará de seu sitio de
K Lib.

rede ao emitir ou absorver um raio gama não havendo com isso, SLI

perposição das linhas de emissão e absorção;

ii) se E V j B < ER < E L I G , o átomo não será deslocado

de seu sitio, mas dissipará energia sob forma de calor i.e., a

energia de recuo será absorvida pela rede (criação de fonons) com

conseqüente alargamento da linha;

iii) se E R < E L I G < E V j B , a energia de recuo não pode

rã ser dissipada por aquecimento da rede, já que esta não pode

absorver uma energia menor que a energia de vibração, Eyjg . Es-

tando o átomo "preso" na rede cristalina, a emissão ou absorção

de um raio gama fará com que o cristal recue como um todo. Como

a massa do cristal é muito maior que a massa de um átomo, a ene£

gia de recuo E~, que é inversamente proporcional a massa (expres_
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são II.1.2) ficara reduzida do mesmo fator ocorrendo então, uma

sobreposição das linhas de emissão e absorção.

Do ponto de vista da Mecânica Quãntica devemos estudar

a probabilidade do efeito Mbssbauer, ou seja, a probabilidade de

emissão e absorção de um raio gama por um núcleo, sem alterar o

estado vibracionai da rede. Temos então, um processo de criação

de zero fonons. A esta probabiliderfe de emissão ou absorção sem

perda de energia por recuo denomina-se fator-f.

Numa aproximação harmônica considera-se cada átomo do

sólido como um oscilador harmônico que vibra em torno de sua po-

sição de equilíbrio de modo que o fator-f nesta aproximação pode

ser escrito de [3] como:

f = ezp [- (II.1.5)

- - 2 -

onde \ e o comprimento de onda do raio gama emitido e <r > e o

deslocamento quadrático médio de vibração do núcleo.

Da expressão (II.1.5) observa-se que o fator f cresce

exponenciaimente com o decréscimo de r"">, o que significa que

um grande número de raios gamas emitidos por núcleos de átomos

rigidamente ligados no sólido não sofrerá recuo. Deste modo, te-

mos que as medidas de fator-f fornecem informação sobre as liga_

ções interatomicas do sólido.

Usando-se o modelo de Debye para oscilações num sólj^

do [3] podemos expressar o fator-f em termos de variáveis experj^

mentais usuais, como:

(II.1.6)
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onde: jEjt- ^o e a energia de recuo.

JÜíL sendo k a constante de Boitzmann, on ê um
KT D

parâmetro característico do sólido denomi^

nado temperatura de Debye e T a temperatij

ra absoluta do cristal e u> a freqüência de

oscilação do sólido.

No limite de baixas temperaturas, T << eD, conforme cal̂

culado em Cl] temos que o fator-f pode ser expresso por:

Analisando esta expressão observa-se que:

a) A fração de raios gama emitidos cresce a medida que baixamos

a temperatura;

b) quanto mais alta for a temperatura de Debye no sólido, maior

será o fator-f;

c) o fator-f decresce rapidamente com o aumento da energia de
2 ?

transição Mbssbauer, uma vez que Eo = E /2MC .
K O

A descrição feita acima para o processo de absorção sem

recuo, fa> também é válida para o processo de emissão sem recuo,

ffi. De modo que pode ser mostrado que a probabilidade de ocorrer

processo ressonante 5 proporcional a f&fe-

Uma característica importante da técnica de espectros-

copia Mttssbauer e a sua seletividade. Se o isótopo Mõssbauer for,
119

por exemplo, o. Sn, como no caso deste trabalho, só ocorrerá
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absorção ressonante se no absorvedor existirem núcleos idênticos

a este. Um espectro típico de absorção MOssbauer é encontrada na

figura II.1.3.

v(imn/s)

FIGURA II.1.3: Espectro típico de Absorção MBssbauer.

No caso de uma experiência Mflssbauer por transmissão

devemos observar que o átomo emissor deve se encontrar localiza-

do em uma matriz geralmente de simetria cúbica e não magnética

que não provoque o desdobramento dos níveis degenerados envolvi-

dos na transição. No núcleo absorvedor os níveis de energia en

volvidos na transição, em geral, são degenerados. Dependendo do

meio em que este núcleo (absorvedor) se encontre inserido ocor-

rem fatores que deslocam ou desdobram esses níveis (interações

híperfinas, campos magnéticos externos aplicados) o que implica

termos transições de energia diferentes.

Este problema e solucionado introduzindo-se uma velocj^
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dade variável entre a fonte (núcleo emissor) e o absorvedor (ve

locidades da ordem de cm/s são suficientes para varrer todo o es_

pectro dos níveis nucleares) de modo que devido ao efeito Doppler

consegue-se cobrir todas as ressonâncias.

Entre os vários isotopos que apresentam efeito MOssbauer,
119 —trataremos neste trabalho do efeito Mbssbauer no Sn, isotopo

utilizado em nossas experiências, cujo esquema de decaimento e

propriedades nucleares são mostradas na figura II.1.4 e tabela

II. 1.2, respectivamente.

11/2

3/2+

119
Sn

t

245d

118 Sb

E.G. 100Z

23.875 keV

0 keV

38h

118 119FIGURA II.1.4: Esquema de decaimento do Sb para o Sn por captura

de elétron. A transição usada no efeito MMssbauer do
1l9Sn é de 23.875 keV de energia.
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119TABELA II.1-2: Propriedades nucl ares do Sn.

PROPRIEDADES NUCLEARES DO 119Sn

Energia (keV)

Spin e Paridade

Momento Magnético (u.m.)

Momento de Quadrupolo (barns)

Meia vida

ESTADO FUNDAMENTAL

0

i/2+

-1.04621

0

estável

ESTADO EXCITADO

2 £875

3/2+

+0.720

-0.064 ± 0.05

17.75 ns

II.2 Interações Hiperfinas

Estando o núcleo inserido num sólido, e sofrendo in-

fluência de campos elétricos e magnéticos criados pelos elétrons

atômicos ou cargas circundantes temos como resultante perturba-

ções nos níveis de energia nucleares. Estas perturbações são ch£

madas Interações Hiperfinas Nucleares.

No efeito Môssbauer podemos detectar principalmente três

destas interações, que em geral, ocorrem simultaneamente:

i) Deslocamento Isomérico Nuclear;

ii) Acoplamento Quadrupolar Nuclear;

iii) Interação Magnética Hiperfina.

i) Deslocamento Isomérico Nuclear

0 deslocamento isomérico nuclear e originado pela inte

ração eletrostatica entre o núcleo atômico (de tamanho finito) e

as cargas eletrônicas que tem probabilidade não nula de serem en
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contradas na região ocupada pelo núcleo. Em geral, os elétrons

que penetram no núcleo são do tipo s, embora quando levados em

conta os efeitos relativisticos, ~-s elétrons p17. tenham uma contri

buição não nula para a densidade de carga eletrônica no núcleo.

Classicamente podemos calcular a energia de interação

eletrostãtica considerando o núcleo como uma esfera de raio r,

uniformemer+<> carregada e envolvida por uma nuvem de elétrons s

uniformemente distribuída. Desta forma, uma variação na densida-

de de elétrons s alterará a interação.Coulombiana (eletrostática),

resultando dai um deslocamento AE dos níveis nucleares de ener-

gia denominado Deslocamento Isomérico (conforme ilustrado na fî

gura II.2.1).

Est.Exc-

Est.Fund.

EF
F.st. Kxc .

Est.Pund

FIGURA 11.2.1: Descrição esquemátíca do Deslocamento Isomérico

nos núcleos fonte e absorvedor.

Como o volume nuclear em geral é diferente em cada

estado de excitação, o deslocamento eletrostático nos níveis nu-

cleares, AE, também é diferente em cada estado nuclear.

A diferença de energia entre os níveis excitado e fun
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damental no núcleo absorvedor (A) e no núcleo fonte (F) é dada

por [4]:

E =

onde: E : energia de transição sem interação eletrostâtica

Z: número atômico

e: carga do elétron
rexc e rfund : ra*os nucleares para o estado excitado e fuin

damental, respectivamente

|t(O)|p(A): densidade de carga eletrônica no núcleo emÍ£

sor (fonte) e absorvedor, respectivamente.

Num experimento Mõssbauer, geralmente, a fonte e o at>

sorvedor são constituídos de material química e ou fisicamente

diferentes, de modo que experimentalmente, o que observamos i a

diferença entre os níveis de energia deslocados da fonte e do ab_

sorvedor, que pode ser expressa de acordo com [2] por:

SE - f- z** Clfwt- Ifr t) (< C>-<<W>) (II-2-3)

onde E. e E. são a diferença em energia entre os níveis excitado

e fundamental do núcleo absorvedor e do núcleo- fonte, respectiva

mente. Um espectro típico de absorção Mttssbauer com deslocamento

isomérico é mostrado nã fiqura II.2.2.

Em elementos pesados, a densidade de elétrons no nú-
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cleo sofre consideráveis modificações exigindo una correção relâ

tivistica.

Deste modo, segundo [5] a expressão (II.2.3) colocada

em sua forma mais usual será dada por:

onde: ---, .

R, " *•

p _

S(z): termo de correção relativTstica.

Devemos observar ainda que 6E pode ser calculado sem-

pre em relação a um material padrão. Como a densidade de carga

eletrônica no núcleo fonte, j«p(0) |p» varia de acordo com a compo

si cão química do isotopo Mõssbauer devemos escolher uma fonte co

mum aos absorvedores, de modo que |<|»(0)|p seja constante (C).

Desta forma, temos que 6E é função linear da densidade

de carga |*(O)|jj no absorvedor o que de acordo com [5] nos

te escrever a expressão (II.2.4) como:

tr C]S

Sendo que a densidade de carga no núcleo absorvedor é

originada de varias contribuições distintas.

. Basicamente sua origem se deve aos elétrons-s que pene
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tram na região nuclear de modo que a densidade-s total deve ser

considerada como composta da contribuição de camadas s fechadas

internas e una contribuição de orbitais de Valencia parcialmente

preenchidas. Estas são constituídas dos elétrons de vajência do

isÓtopo Mõssbauer bem como dos elétrons ligantes vizinhos neces_

sarios para formar a ligação química.

A contribuição dos elétrons de Valencia a densidade-s

e grandemente afetada por influências químicas como mudança no

estado de oxidação, do estado de spin atômico, etc.

Tais mudanças na camada de Valencia influenciam a dert

sidade-s de dois modos:

1. De forma direta, pois qualquer mudança num orbital-s de

cia muda U(0)|. de forma proporcional.

2. De forma indireta devido a efeitos dos elétrons-s por outros

com momento angular diferente de zero. 0 aumento da densidade

eletrônica p, d e f causa uma menor atração da nuvem elétron^

ca s pela carga nuclear de modo que U(O)|jj diminui.

Ou seja, aumentando o número de elitrons d reduz-se o

potencial Coulombiano atrativo e causa-se uma expansão da função

de onda dos elétrons 3s reduzindc-se portanto, a densidade de carga no

núcleo (o que corresponde a um deslocamento isomerico positivo).

Retomando a expressão (II.2.5) observamos que a medida

de deslocamento isomerico determina basicamente o produto do fa-

tor atômico ||«(0)|J - U(0)|£| pelo fator nuclear R 2 ( ^ ) , sendo

que a razão 6R/R pode assumir valores positivos ou negativos, de

pendendo do isõtopo Mõssbauer.

0 sinal de 6R/R é de fundamental importância na inter*
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pretação do deslocamento isomêrico. Para «R/R > 0, um 6E positj^

vo Indica que a densidade eletrônica no núcleo absorvedor ê maior

do que na fonte. Um exemplo, e o caso do Sn onde temos fiR/R

positivo de modo que um deslocamento isomêrico também positivo

nos indica um aumento na densidade de elétrons no núcleo.

óE aumenta positivamente com o aumento da densidade de elétrons-s,

mas diminui com o aumento na densidade de elétrons p [6].

0 + v(mm/s)

FIGURA II.2.2: Deslocamento Isomerico no espectro Mtíssbauer

(Neste, 6E se manifesta como um deslocamento

do centro geométrico do espectro).

11) Desdobramento Quadrupolar Nuclear

0 desdobramento quadrupolar resulta da inter&vão entre

o momento de quadrupoio nuclear (Q) e o gradiente de campo elé-

trico (GCE) das cargas eletrônicas externas ao núcleo.
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O hamiltoniano que descreve esta interação é expresso

por [2]:

2% =: J~ Q. |/.. (tj..x u ,j ? CH.2.6)

onde Q^. são as componentes do tensor momento de quadrupoio do

núcleo e V.. as componentes do tensor GCE.

na posição do núcleo, sendo V o potencial eletrostático devido a

distribuição de cargas.

Deve ficar claro que a densidade de carga dos elétrons

s do átomo em cujo sitio nuclear o gradiente de campo é observa-

do não ê nula, mas como estes (elétrons s) têm distribuição esfe

ricamente simétrica não contribuem para o gradiente de campo.

0 GCE e um tensor 3 x3 de segunda ordem que frente a

uma transformação conveniente de coordenadas (i.e., escolha do

sistema de eixos principais) pode ser colocado na forma diagonal,

sendo então completamente especificado pelas componentes V ,

V e Vzz. Como o potencial elétrico deve obedecer a equação de

Laplace numa região onde a densidade de carga é nula, a soma de£

tas três componentes e zero. Portanto, apenas duas componentes

são mantidas independentes, usualmente escolhidas como V deno-

tada em geral por"eq"e n parâmetro de assimetria do campo

co na região do núcleo definido por:

7- - i/n (II.2.8)
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As componentes são usualmente escolhidas de modo que

|V221 i |VXX| i |V y y | o que l imita n ao intervalo [ 0 , 1 ] .

Por outro lado, o termo Q_ do hamiltoniano de intera-

ção ê expresso de [7] por:

onde: Q: momento de quadrupoio do núcleo

e: carga do elétron

T: operador de spin com componentes I , I e I
x y z

I: número quãntico de spin .

Oeste modo, realizando os cálculos necessários, podemos expressar

o hamiltoniano numa forma mais simples (com th . na forma diagonal) [2] , d?da

por:

o n d e : l e i são o p e r a d o r e s d e s l o c a m e n t o d e spi n (I - I ±iI ) .+ •• _ x y

Podemos calcular então os autovalores de 3& na base

|lm> (i.e., na base do número quãntico de spin e do número quãn-

tico magnético), usando a relação (II.2.ti).

Do cálculo [2 ] obtemos:

(11.2,12)
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A presença do termo quadrático implica um levantamento

parcial da degenerescincia dos níveis de energia, uma vez que peir

raanecem degenerados aqueles em que nij diferir apenas pelo sinal.
119No caso do Sn, por exemplo, o estado fundamental

(I = 1/2) tem momento de quadrupolo nulo (simetria esférica do

núcleo) e portanto não apresenta desdobramento quadrupolar.

0 núcleo no primeiro estado excitado (I = 3/2) apreseri

ta uma distribuição não esférica e portanto um momento quadrupo-

lar que interage com o 6CE de modo que este estado nuclear terá

autovalores de energia dados por [1]:

(II.2.13)

o que nos dã um desdobramento deste estado em dois níveis separa^

dos em energia por:

k
(II.2.14)

que pode ser ilustrado como:

I

3/2

1/2

23.875 keV

1 2

J3/2±3/2i

3/2±1/2>

1/2±1/2>

FIGURA II .2 .3 : Descrição esquetnátíca do Desdobramento Quadrupolar.
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Neste caso,

cias observadas em um espectro de desdobramento quadrupolar
119 '

i exatamente a separação das ressonãr»

qp do

Sn na fase paramagnetica.

Na figura II .2 .4 e ilustrado um espectro Mflssbauer ca_

racterístico de um desdobramento quadrupolar:

o

•5
uo«
9

AE
Q!

O v/mm/s)

FIGURA II .2 .4 : Espectro MBssbauer típico com desdobramento quadrupolar.

0 tensor gradiente de campo elétrico pode ser conve-

nientemente separado nas seguintes contribuições:

a) Contribuição da distribuição de carga das camadas eletrônicas

ou dos elétrons de Valencia do Ton em questão;

b) contribuição da rede referente a distribuição de carga dos

Tons vizinhos na /ede cristal ina.

Daí, temos que muitas das propriedades do GCE podem ser

deduzidas da simetria do cr i s ta l . Um exemplo, é o caso de um ato
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mo localizado num sitio cúbico, onde temos uma situação de alta

simetria de cargas e portanto GCE nulo.

iii) Interação Hiperfina Magnética "

Níveis nucleares com spin diferente de zero possuem mo

mento de dipolo magnético que interagindo com um campo magnético

efetivo no núcleo dão origem ao desdobramento dos níveis. A inte

ração magnética é descrita pelo Hamiltoniano [2]

(II.2.15)

onde: H -: campo magnético efetivo

jjj: momento magnético nuclear

u : magneton nuclear

g.: fator giromagnetico nuclear.

A energia dos níveis para o caso de estados "puros" |lm>

e dada por:

(II.2.16)

onde: nu: número quãntico magnético

I: número quãntico de spin.

Deste modo, de acordo com a expressão (II.2.16) os ní-

veis de energia são desdobrados em 21+1 subnTveis corresponden-

tes ãs diversas orientações de spin nuclear.
119

No caso do Sn, por exemplo, o estado fundamental de
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spin 1=1/2 é desdobrada em dois subníveis e o primeiro estado

excitado de spin I =3/2 em quatro subníveis. Assim, para o caso

de estados "puros" |lm> poderíamos ter oito transições, que 1imi

tadas pela regra de seleção, que permite transições apenas quan-

do Amj = 0,±1 reduzem-se a se is transições. 0 desdobramento Zeeman

dos níveis nucleares do 119Sn pelo campo magnético no núcleo e

as transições permitidas são mostradas na figura I I . 2 .5 .

I

3/2

1/2

23.875 keV

1 2 3

4 5 6

13/2-3/2>

|3/2+3/2>

v»H

ji/2-1/25

FIGURA II.2.5: Desdobramento Zeeman para uma interação magnética
1191 I 7

no Sn e as possíveis transições.

0 campo magnético efetivo "sentido" pelo núcleo de um

átomo em um metal ou liga metálica magnética e, em geral, produ-

to de diversas contribuições [2].
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(II.2.17)

onde: H^QQ i o campo macroscópico também resultante da

contribuição de outros campos e pode ser expres-,

so por:

H.+ H.

Sendo que H g x t é o campo aplicado externamente que ao

interagir com o campo hiperfino, Hhf, nos permite inferir o si-

nal deste, i.e., se o campo no núcleo e paralelo ou antiparaieio

a direção do campo externo aplicado, o sinal do H L - será positi-

vo ou negativo, respectivamente. H» é o campo de demagnetizacao

e H L 0 R e o campo de Lorentz [2].

H., é o campo hiperfino magnético (campo microscópico)

criado pelos elétrons de condução e pela coroa eletrônica do prcí

prio átomo. Este campo também é originado por várias contribui-

ções [2] de modo que podemos expressá-lo por:

*"• (II.2.19)

0 campo orbital H, i criado nos elementos de transição,

pelos elétrons d não pareados do próprio átomo e pode ser expres^

so por:

onde: y«: magneton de Bohr

L: momento angular
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O campo dipolar magnético, H.. , é originado pela inte_

ração dipolar dos momentos magnéticos do spin, 3, do átomo de

origem e pode ser expresso por:

onde: t: spin em unidades de K

r: vetor posição

y-: magneton de Bohr.

Num metal de estrutura cúbica na ausência de acoplameri

to spin-Õrbita este termo ê nulo.

0 campo de contato de Fermi, H~p, é originado pelo aco

piamento direto entre o núcleo e os elétrons s dependendo assim

da densidade e polarização dos elétrons s, ligados e itineraries,

no volume ocupado pelo núcleo. Podemos expressá-lo segundo [8]

por:

Vi

onde 4>* e 4>* são a densidade de spin dos elétrons s no núcleo

com spin "up" e spin "down" respectivamente. Esta densidade de

spin é originada pela polarização parcial dos elétrons s ligados,

ou itinerantes, devido ã interação de troca s-d com os elétrons

d não pareados do próprio átomo ou de átomos vizinhos.

No caso onde a densidade de spin é originada dos elé-

trons s que tem densidade de carga finita P ( 0 ) no núcleo, a equa_

ção (11.2,22) pode ser expressa por:
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(II.2.23)

onde <S > é o spin efetivo produzido por esses elétrons s.

A contribuição dos elétrons s ligados pode sèr subdivi

dida em duas partes, a dos elétrons s internos em relação a cama^

da d e a dos elétrons s externos a camada d, conforme é ilustra-

do na figura II.2.6 pela interação direta da densidade de spin

das camadas fechadas 2s e 4s cora a densidade de spin da camada

3d no núcleo de Fe.

Hhf * ú
H h£

f *

Fe3d64s2

\ P 3 d ( r )

^ ^

(r)

r(a.u)

FIGURA II.2.6: Densidade de spin nas camadas fechadas 2s e 4s devido a

interação direta com a densidade de spin na canada 3d

no núcleo de Fe (escala arbitrária).
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Analisemos separadamente estas duas contribuições:

a) Elétrons s internos em relação a camada d

Nesta região os elétrons internos de spin "up" são polariza»

dos pelos elitrons-d de spin "up" do átomo originando um campo

hiperfino negativo, i.e.» ocorre um acopiamento de troca atrati-

va de modo que a parte radial das funções de onda são atraídas

em direção ao núcleo.

b) Elétrons s externos em relação a camada d

Nesta situação, os elétrons da camada d polarizam os elétrons-s

(externos) de spin "down" originando um campo hiperfino positi-

vo, ou seja, aqui, ocorre ura acoplamento de troca repulsivo de

modo que a parte radial das funções de cnda são puxadas em dire_

cão oposta ao núcleo.

A polarização dos elétrons itinerantes é oscilante em

função da distância e centrada sobre o átomo que a origina. Esta

polarização dá origem a campos hiperfinos oscilantes com a dis-

tância e, por isso, campos positivos ou negativos sobre dado nG

cleo, dependendo de sua distância em relação à" origem das oscii£

ções.

A contribuição para os campos hiperfinos devido ã pola_

rização dos elétrons s ligados por contato de Fermi, é nula para

átomos não magnéticos, a menos que haja contribuição por intera-

ção de troca direta entre elétrons-s ligados do próprio átomo e

elétrons d de átomos magnéticos vizinhos (superposição de orbi-

tais).

De um modo geral, no caso de átomos não magnéticos ape_

nas a contribuição dos elétrons itinerantes é não nula.
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Neste caso, teremos simplesmente:

(II.2.24)
«
i

De modo que a expressão ( I I . 2 . 1 9 ) do campo efetivo, H .,

reduz-se a:

l Í « f ~ lltoc* \~\cr (eie-a** fi-tcütocs) (II.2.25)

Como a contribuição local pode ser considerada muito

pequena em relação a contribuição por contato de Fermi (i.e., sû

pondo que não haja campo externo aplicado) temos que o Hamilto-

niano de interação hiperfina para este caso fica reduzido a

onde gj é o fator g nuclear e P N é o magneton nuclear.

0 fato do campo hiperfino magnético ser função da £

sidade e da polarização dos elétrons de condução s nos permite

obter informação sobre a polarização e densidade dos elétrons atra_

vês das medidas de campos hiperfinos.

No caso particular deste trabalho, a densidade relati-

va de elétrons no núcleo é determinada pelo deslocamento isoméri^

co, que e um dos parâmetros Môssbauer.

Um estudo mais detalhado das Interações Hiperfinas po

de ser encontrado nos textos de G.K.Wertheím [2], G.M.Bancroft [6]

e N.N.Greenwood [3], bem como em trabalhes realizados neste ins-

tituto como o de M.T.X.Silva [9].



III. LIGAS DE HEUSLER

111.1 Definição

As ligas de Heusler são compostos intermetãlicos magné

ticos de composição estequiometrica X2YZ ou XYZ com estrutura

cristalina L2^ ou C1b respectivamente. Essas estruturas podem ser

descritas em termos de quatro sub-redes cúbicas de faces centra-

das interpenetrantes com átomos A, B, C e D com coordenadas.

A B C D

0 0 0 1/4 1/4 1/4 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4

0 1/2 1/2 1/4 3/4 3/4 1/2 0 0 3/4 1/4 1/4

1/2 0 1/2 3/4 1/4 3/4 0 1/2 0 1/4 3/4 1/4

1/2- 1/2 0 3/4 3/4 1/4 0 0 1/2 1/4 1/4 3/4

Na estrutura Heusler ordenada XYZ, o s i t i o A é" ocupado

por átomos X, o s i t i o B por átomos Y, o s i t i o D por átomos Z e no
»

sTtío C temos a presença de vacâncias. Na estrutura ordenada X~YZ,

os sítios A e C são ocupados por átomos X, enquanto os sítios B

e D $ão ocupados pelos átomos Y e Z respectivamente. Esta estru-

tura também pode ser descrita como uma rede cúbica com os átomos

X ocupando os vertices de um cubo e os átomos Y e Z em posições

alternadas no corpo centrado do cubo, conforme i ilustrado na f^

gura II 1.1,
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À,C(X) 0D(Z)

FIGURA III.1: A estrutura Heusler 12y
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Normalmente, as ligas de Heusler mais estudadas são do

tipo XgYZ onde X é em gera! um metal nobre ou de transição (Cu,

Ni, Pd, Au, Co, Rh, etc), Y normalmente é Mn embora em recentes

estudos Suits [10] tenha feito uma nova série de compostos do tî

po Rt^TSn, onde T é V, Cr, Mn,... ou Cu e Z é um metal do tipo

sp (In, Sn, Sb, Al, etc).

As ligas que contem Mn como átomo Y, apresentam usual»

mente; além do ordenamento quTmico um ordenamento de spins dev^

do ao momento magnético localizado (^4.0 wB) deste elemento, po-

dendo ter acopiaroento ferro ou antiferromagnético. Ocorrendo exce

ções, no entanto, no caso de o átomo X carregar momento magnéti-

co, como no caso das ligas contendo Co que possuem um momento

magnético médio, cujo valor varia de 0.3 vB a 1.0 y».

A distância entre os átomos de Mn (terceiros vizinhos

numa rede bcc) de aproximadamente 4.5 A é suficientemente grande

para que estas ligas constituam sistemas magnéticos relativamen-

te diluídos, o que possibilita a obtenção de resultados bem m£

lhores (com aproximação assintõtica) no estudo das propriedades

magnéticas destas ligas, do que em sistemas magnéticos compactos.

Neste trabalho as ligas estudadas são do tipo XgYZ ori
119de foram realizadas medidas de espectroscopia Müssbauer no Sn.

II 1.2 Resumo da Identificação da Estrutura Heusler e Alguns
Trabalhos Decorrentes

1898: F.Heusler* inicia seus trabalhos em ligas ferro-

Referêncías citadas por Bradley-Rodgers [11].
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magnéticas ternãrias, constituídas por elemen-

tos dia ou paramagneticos.

1903: F.Heusier* descobre uma importante serie de lî
i

gas ferromagneticas contendo Cu-Mn-Al.

Starck e Haupt+ medem as intensidades da magnetic

zação em várias ligas de Heusier contendo Cu-Mn-Al

ou Sn e encontram um máximo na magnetização nas

composições aproximadas Cu2MnAl e CugHn^Sn. Ini-

cia-se desta forma, a análise da estrutura cris.

talina das ligas de Heusier com a utilização da

difratometria de raio-X.

1910: Ross e Gray* reinvestigam o sistema Cu-Mn-Sn e

descobrem um segundo máximo de maior intensidade

magnética próximo da composição Cu-MnSn; mostram

ainda, a alteração das propriedades magnéticas

em função do tratamento térmico. A obtenção da

fase magnética das ligas depende da aplicação de

tratamento térmico conveniente.

Nos anos que se seguem a estrutura cristalina das 1î

gas de Heusier passa a ser investigada através do uso da difrato

metria de raio-X.

1923: Joung* utiliza radiação de molibdênio e concluí

pela existência de uma mistura de estrutura do

^Referências citadas por Bradley-Rodgers [11].
Referências citadas por Webster [12].
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tipo fee e bec na liga Cu^MnAl.

1928: Person utiliza radiação de cromo e mostra que

a estrutura de uma liga ferromagnetica com compp_

sição próxima a Cu«MnA1 £ bec, com átomos de ai ti

minio (Al) formando uma super-rede fee. A célula

unitária se constitui de dezesseis átomos, sendo

quatro de alumínio (A?), quatro de manganês (Mn)

e oito de cobre (Cu). Os átomos de Al formam uma

estrutura fee, com o dobro das dimensões da es-

trutura bec. Assim, como os átomos de Al ocupam

posições determinadas na célula unitária» era de

se esperar que o mesmo ocorresse com os átomos

de Mn. Neste período, não é realizada nenhuma ten_

tativa no sentido de determinar se os átomos de

Mn estão ordenados de modo análogo, devido as dî

ficuldades encontradas em distinguir entre os s_T

tios do Cu e do Mn através do uso de raio-X.

1929: Potter [13] investiga a estrutura de monocris-

tais Cu2MnAl, utilizando radiação de cobre e suas

conclusões ratificam as de Person. Potter acredi^

ta que os átomos de Mn ocupam posições especiais,

semelhantes as dos átomos de Al. Devido a seme-

lhança entre as propriedades magnéticas dessa 1i_

ga e do níquel, conclui que o ferromagnetismo da

liga é devido aos átomos de Mn se encontrarem a£

^Referencia citada no trabalho de Webster [12].
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ranjadas em uma rede fee.

Person dando prosseguimento as suas pesquisas

descobre neste ano que a série de ligas (CuMn)JU

e ferroroagnêtica apenas quando a proporção de Nn

e superior a 19 at.X. 0 arranjo dos átomos de Al

e independente da proporção de Mn presente ãs 1^

gas dentro de amplos limites. Person conclui daT

que a presença de no mínimo 19 at.% de Mn se faz

necessária para produzir uma subrede fec para os

átomos de Mn e para que a liga apresente caráter

ferromagnético. Examina então uma serie comple-

ta de ligas de composição (CuMn)3Al variando as

proporções de Cu e Mn. Análises por difração de

raio-X em ligas com mais de 19 at.% de Mn, após

tratamento térmico prolongado a 210°C, indicam

que as mesmas se decompõem em duas fases: $-Mn e

Cu,,MnAl. 0 máximo ferromagnetismo corresponde a

maior quantidade de CiuMnAl presente nessas li-

gas. Person conclui, finalmente, que o ferromajj

netismo é devido a natureza da estrutura crista-

lina de Cu«MnAl e está ligado ã posição dos át£

mos de Mn nessa estrutura.

1934: Bradley e Rodgers [11] realizam o mais importa^

te trabalho em ligas de Heusler, "The Crystal

Structure of the Heusler Alloys". Este trabalho

Referenda cicada no trabalho de Webster (12).
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tem por objetivo determinar a posição dos átomos

de Mn em ligas magnéticas por experiência dire-

ta, e testar se uma mudança na estrutura» sem IMJ

dança na composição destroi o caráter ferromagné

tico das ligas. Bradley e Rodgers preparam vá-

rias ligas com composição aproximada de Cu^MnAI.

Destas escolhem a de composição Cu2 2
M nn 65^1 15'

uma vez que esta apresenta uma mudança quase com

pleta de estrutura quando submetida a tratamento

térmico. ApÕs um recozimento a 500°C, por 6 ho-

ras e resfriamento lento a estrutura dessa lî

ga corresponde aquela do íCUgAl. e a mesma ê

praticamente não magnética. A mesma liga quando

submetida a resfriamento rápido, a partir de 800°C,

apresenta uma estrutura bcc, com super-rede fee,

e é fortemente ferromagnética. Esses fatos indi-

cam, claramente, que as propriedades magnéticas

são dependentes da estrutura da liga, conforme

sugerido anteriormente por Person. A diferença

entre os fatores de espalhamento atômico de Mn e

do Cu, com números atômicos 25 e 29, respectiva-

mente, é pequena para raios-X e distingüi-los é

bastante difícil. Bradley e Rodgers superam esta

dificuldade fazendo uso da difração de raios-X

com diferentes comprimentos de onda, e observan-

do as anomalias no fator de espalhamento atômico,

que ocorrem quando a freqüência da radiação-X fj

ca próxima ã freqüência de absorção caracterTstj^
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ca do elemento espalhador. A distinção entre os

fatores de espalhamento do Cu e do Mn ê assim

acentuada com a radiação de Fe e reduzida com a

de Zn. Os efeitos anômalos estão assim'evidencia

dos nas diferenças observadas nas intensidades

relativas das linhas de super-rede, impares e pa_

res mostrando conclusivamente que tanto os áto-

mos de Cu como os de Mn estão ordenados. Desta fojr

ma, fica determinada a posição dos átomos de Nn

nas ligas de Heusier. As intensidades das linhas

indicam que a estrutura pode ser descrita em ter

mos de quatro sub-redes fee interpenetrantes A,

B, C e D, chegando-se desta forma a determinação

da estrutura Heusier (figura III.1).

A partir dai desenvolveram-se uma série de trabalhos

teóricos e experimentais que buscam obter a mais completa carac-

terização do comportamento magnético destas ligas. Inúmeros são

os trabalhos encontrados na literatura e destes citamos apenas

alguns.

Do ponto de vista experimental temos trabalhos como

os de Webster [12] que em suas experiências com espalhamento elá£

tico de neutrons tern realizado um estudo bastante completo da ca_

racterização magnética destas ligas. Vários trabalhos de estudo

do comportamento dos campos hiperfinos (via NMR, Correlação Angu

lar e Efeito Mòssbauer) tem sido realizados.

Podemos citar aT o trabalho de Schaf [14] onde é rea

lizado um excelente estudo do comportamento dos campos hiperfi-

nos .
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Trabalhos na determinação da relação de dispersão de

magnons nas ligas CUgMnAl, Ni2MnSn e Pd~MnSn foram realizados por

Ishikawa e Noda [15].

Medidas tradicionais do estado solido, tais como resis_

tividade elétrica, efeito Hall, calor especifico, poder termoelé

tricô e condutividade térmica foram e continuam sendo fonte de

inúmeros trabalhos. Entre os trabalhos de resistividade elétrica

citamos os de Kunzler [16], Schreiner [17] e Ogiba [18] realiza-

dos neste instituto.

Do ponto de vista teórico podemos observar basicamer^

te três grandes linhas de estudo.

A primeira, envolve o estudo da estrutura das ligas.

Citamos ai os cálculos de Soltys [19].

A segunda linha é mais importante, principalmente no coji

texto deste trabalho, e se concentra na estimativa dos valores

dos campos hiperfinos no sitio de um átomo de prova. Citamos aí

os modelos de Jena-Geldart [20], Caroli-Blandin [21] e Blandin-

-Campbell [22]. Ainda nesta linha citamos também o trabalho de

Balabanov-Deiyagin [23] que faz uma analise mais qualitativa do

comportamento destes campos.

Em terceiro lugar citamos os cálculos realizados pelo

grupo de Ishida [24] de estrutura eletrônica das ligas de Heus-

ler.

Desta forma procuramos dar uma visão geral do que já

foi e vem sendo realizado em ligas de Heusier.
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III.3 Interações Hiperfinas nas Ligas de Heusier

O estudo das interações magnéticas interatomicas

vis das interações hiperfinas adquire uma série de vantagens nos

sistemas magnéticos relativamente diluídos como as ligas de Heu±

ler, uma vez que nestas os campos hiperfinos magnéticos nos áto-

mos não magnéticos dependem apenas da polarização e densidade

efetiva dos elétrons de condução s (densidade de spin) no núcleo

destes átomos.

Rtomos de impureza não magnéticos substitucionais a ãt£

nos magnéticos da liga representam uma perturbação magnética,que

altera os campos hiperfinos magnéticos sobre átomos vizinhos, em

relação aos campos hiperfinos magnéticos sentidos por estes na

liga pura.

Se os campos hiperfinos magnéticos forem medidos em ãt£

mos de prova colocados no sTtio dos átomos não magnéticos, tais

que não introduzam perturbações na matriz magnética, pode-se ter

certeza de estar observando unicamente os campos transferidos pe

los átomos magnéticos aos não magnéticos, através de elétrons iti_

nerantes. Estas condições são satisfeitas, em principio, para ãto

mos de prova não magnéticos e com carga de blindagem nula em li-

gas de Heusier.

No estudo dos campos hiperfinos temos basicamente duas variáveis

a determinada densidade e a polarização dos elétrons de condução sendo a pr[

meira determinada pelo Deslocamento Isomérico no Efeito Mõssbauer, uma vez

que este depende da densidade relativa dos elétrons no núcleo.

Dos parâmetros Mõssbauer tiramos ainda informações so

bre o tipo de simetria da estrutura pela medida do Acopiamento
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Quadrupolar. Sabe-se que numa estrutura cúbica o Acoplamento Qu<i

drupolar ê zero.

Numa estrutura Keusler do tipo X»MnY os átomos de Mn e

Y se encontram aiterrradamente nos centros das células cúbicas de

modo que nesta posição o gradiente de campo elétrico é nulo, ou

seja, Acoplamento Quadrupolar zero.
119 -Assim, ume-vez que em nossas ligas o Sn e um átomo

substitucional ao átomo de Mn ou átomo Z, ele também devera* ter

gradiente de campo elétrico zero o que implica termos uma estru-

tura de alta simetria.

As ligas de Heusler têm ainda a vantagem extremamente

importante de permitirem medidas como função de variações grada-

tivas da matriz em termos da carga de blindagem e da distância

(sítios diferentes) de um mesmo átomo de prova. Isto representa

a possibilidade de um estudo bastante completo dos campos hiper-

finos magnéticos em função dos parâmetros do sistema. E, no e£

tanto, essencial obter-se a relação entre os efeitos de polariza^

ção de spin, transferidos de uma matriz para a impureza, e os

efeitos de blindagem que, necessariamente, aparecem num estudo

sistemático mais completo.

Os efeitos dos átomos de prova complicam o entendimejn

to das interações hiperfinas, mas por outro lado, uma vez resol-

vido o problema, oferecem a possibilidade de se obter informação

muito precisa e valiosa sobre o tipo de perturbação introduzida

por uma impureza, no sistema metálico hospedeiro.

Um estudo bastante completo sobre estas ligas pode ser e£

contrado nos trabalhos de Schaf [14], Kunzier [16] e Schreiner [171



IV. ESTUDO DOS TRATAMENTOS TEÓRICOS E FENOMENOLOGICOS PARA CAMPOS
HIPERFINOS MAGNÉTICOS EM LIGAS DE HEUSLER

A análise de campos hiperfinos nos sTtios X, V e Z para

as diversas ligas tipo Heusler (estrutura X2YZ) estudadas, tem

permitido uma compreensão cada vez maior da origem dos fenômenos

magnéticos que aí ocorrem. Conforme já foi visto em capítulo an-

terior, varias são as contribuições para os campos hiperfinos. No

entanto, no caso de um átomo de prova não magnético, em geral ele

raento sp da liga de Heusler, estas são reduzidas a uma única con̂

tribuição, a dos elétrons itinerantes (por contato de Fermi) (ca_

pTtulo II, seção II.2).

Estes elétrons são sujeitos a dois efeitos competiti-

vos. Por um lado são polarizados ao interagir com a matriz,

per outro tem sua densidade fortemente perturbada pelos efeitos

de blindagem.

No caso dos elementos sp, os campos hiperfinos são pre_

dominantemente dependentes em valor e sinal dos efeitos de blin-

dagem local, e em particular da Valencia destes elementos.

Os modelos teóricos que tem sido utilizados para inte£

pretar os resultados obtidos são:

IV.1 Modelo de Daniel-Friedel

IV.1.1 Modelo de Daniel-Friedel revisado por I.A.Campbell

IV.1.2 Modelo de Daníel-Friedei adaptado por Jena-Geldart
para as ligas de Heusler

IV.2 Modelo de CaroU-Biandin

IV.3 Modelo de Blandin-Campbel1
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Um tratamento mais fenomenologico apresentado por Baljj

banov-Delyagin [23] é descrito na seção IV.4.

IV.1 Modelo de Daniel-Friedei

Neste modelo E.Daniel e J.Friedel (D.F.) [25] conside

ram uma matriz ferromagnética (M) contendo impurezas não magnet^

cas (X) de Valencia V = C +Z (C é o número de elétrons de condu-

ção por átomo do metal ferromagnético H e Z é a carga iõnica (de

blindagem)) e uma polarização efetiva e homogênea dos elétrons de

condução, produzida pela interação de troca s-d dos elétrons d

ligados a átomos magnéticos da matriz com os elétrons de cond£

ção supostos de caráter s.

0 acoplamento s-d introduz um potencial perturbador que

produz uma polarização dos elétrons de condução em torno do áto-

mo X, a qual blinda o excesso de carga Z correspondente a dife-

rença de carga entre o átomo dissociado e a matriz.

Num metal ferromagnético puro, a interação de troca

s-d tende a estabilizar a direção de spin dos elétrons uma em re

Iação a outra, na direção de polarização, o que nos conduz a um

deslocamento energético relativo a linha de base das duas semi-

bandas de condução com spin paralelo e antiparaleio aos elétrons

d dos átomos magnéticos da matriz, Temos então um deslocamento

+e (e - energia de troca) para a semi banda antiparaleia (i.e.,mo

mentos magnéticos eletrônicos antiparaleios ã magnetização) e -e

para a semíbanda paralela, conforme ilustrado na figura IV.1.1.
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nt(E). -nt(E)

FIGURE. IV.1.1: Polarização de spin dos elétrons de condução de um metal

ferromagnético. Sendo t a direção do spin da camada d.

Da figura IV.1.1 observamos que o nível de Fermi se man

tem o mesmo para as duas semibandas uma vez que a energia de tro

ca (e) é muito menor que a energia de Fermi, E~.

A interação e lé trons de condução-impurezas não magnet^

cas , no s i t i o destas , pode ser descri ta com base nas seguintes

aproximações:

i ) Os e létrons de condução se comportam aproximadamein

te como elétrons l i vre s com funções de Bloch da forma

(IV.1.1)

onde a função periódica <j> ir) não depende do vetor de onda J(.

No caso de uma polarização positiva, os elétrons de

condução têm sua lei de dispersão dada por:
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(IV.1.2)

ii) a perturbação devida ao átomo X é representada por

um potencial tipo poço quadrado dependente de spin, de raio a e

profundidade V definida em relação a um substrato ferromagneti-

co polarizado uniformemente.

0 valor do raio a ê fixado pela condição k^a =2 (kp é

o vetor de Fermi) que corresponde a um valor levemente superior

ao rafo atômico da matriz M que contém um elétron de condução

por átomo ferromagnetico. A profundidade do poço, V , é determ^

nada pela condição de que a carga eletrônica atraída pelo poço

potencial neutralize o excesso de carga iõnica, Z, do átomo impu_

reza inserido na matriz M.

Como o potencial V é devido a um efeito de carga já

que corresponde a diferença de Valencia entre o átomo diluído X

e a matriz M, deve exercer uma atração igual em ambos elétrons

de condução com spin "up" (st) e sr'in "down" (s + ). A ausência de

um momento d no sitio da impureza tem o efeito de eliminar a in-

teração de troca s-d neste sitio. Oeste modo, no caso de uma po

larização positiva (i.e. numero de elétrons com st maior que o

número de elétrons com s+) o potencial efetivo no sítio da impu-

reza (X) ê mais atrativo para elétrons de spin "down" (antipara_

lelos ao spin dos elétrons d) que para os de spin "up" (parale-

los ao spin dos elétrons d) dado respectivamente por:



48

(IV.1.3)

+€

0 potencial V(r) para a polarização positiva e negate

va e ilustrado na figura IV.1.2.

V(r)'

4

-V
0

0 Ci r

V(r)

(a) sfdt (b)

FIGURA IV.1.2; Poços de potencial para elétrons de condução: a) spin "up";

b) spin "down"; r » 0 corresponde â posição da impureza.

Observamos da figura IV. 1.2, que devido ao des1ocamen_

to da base das duas semibandas de condução, a profundidade do pp_

ço potencial, sentido pelos elétrons de spin "up" serã menor do

que aquela sentida pelos elétrons de spin "down".

Uma vez analisados os efeitos locais originados por pp_

tendais dependentes de spin, resta-nos analisar os efeitos não
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locais provenientes da matriz pela polarização parcial dos elé-

trons de condução.

Com relação a estes, de acordo com Daniel-Friedel, te

mos que a polarização local do spin medido no núcleo do átomo X

inserido na matriz M pode ser de sinal contrário a polarização to

tal dos elétrons de condução desta.

A densidade local de spin no núcleo X, na origem do

sistema de coordenadas é dada por:

(IV.1.4)

II \%>)\ CIV.1.5)

onde * k t(0) e •i(+(0) são as funções de onda de spin "up" e spin

"down" respectivamente.

Da expressão (IV.1.5) temos que a densidade, 6p(0),toir

na-se negativa a medida que a amplitude» 4*^(0), das funções de

onda de spin "down" seja maior, em média, que a referente aos el£

trons de spin "up", o que ocorre quando o potencial do átomo X

é suficiente para ligar os elétrons, corroborando assim, que os

estados ligados de spirt "down" são mais fortemente ligados que

os de spin "up".

Basicamente a densidade local de spin no núcleo do áto_

mo impureza (X) é originada por dois tipos de contribuição, a pr[

meira devido aos elétrons da banda de condução (a qual denomina-

mos <5p'(0)) e a segunda contribuição devida aos elétrons ligados

num estado s pelo poço potencial (que denominamos ôp"(0)).

Deste modo podemos expressar a densidade total de spin

DE
BIBLIOTECA
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eletrônico no núcleo X como a soma das duas contribuições, ou se

5 (°)= 5 'M + S "(o) , (IV.1.6)
t

Temos agora» condições de acompanhar a análise dos ca_

sos limites do potencial V prevista por este modelo.

De acordo com Daniel-Friedel as duas situações conside

radas são:

i) Potenciais pequenos no sitio da impureza (Z pequeno,

o que significa V S e ) .

Neste caso o modelo prevê que os efeitos locais predo

minam sobre os efeitos originados da matriz o que implica um pne

domínio do potencial efetivo dos elétrons de spin "down" (spin ar»

tiparalelo ao dos elétrons d da matriz ferromagnêtica) sobre os

elétrons de spin "up" (spin paralelo). Decorre dai, uma polariza^

ção efetiva negatfva no núcleo da impureza não magnética X e, por

contato de Fermi (vide cap. II),um campo hiperfino negativo (i.e.,

antiparalelo a magnetização da matriz).

A figura IV.1.3 mostra de forma esquemática uma compa_

ração entre a situação inicial dos poços de potencial para elé-

trons de condução e este caso limite.
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(b) V+(r) =V +e

PIGÜRA IV.1.3: (t) Poços de potencial para elétrons de condução:

a) spin "up" <s*d+); b) spin "down" (sldO.

(2) Caso limite quando V Q i c, mostrando a pred£

minincia de V+ sobre Vi.
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ii) Potenciais relativamente grandes no sitio da impu-

reza (Z grande o que significa V >> e).

Nesta situação a dependência em spin do potencial efe

tivo dos elétrons de spin "down" e aproximadamente a mesma que a

dos elétrons de spin "up" (i.e., V+ s v+). Decorre dai que a de_

pendência dos efeitos locais (de blingagem) é suplantada pelos

efeitos (nâ"o locais) da polarização dos elétrons de condução na

matriz devido a maior abundância de elétrons até o nível de Fermi

com spin paralelo, tornando o campo hiperfino positivo.

De forma análoga ao caso anterior, a figura IV. 1.4, mos_

tra uma comparação entre a situação inicial dos poços de poteri

ciai para os elétrons de condução e este caso limite.

Em resumo, temos que, embora as características da mà

triz ferromagnetica sejam importantes na determinação da magnitii

de do campo hiperfino, este é fortemente dependente da Valencia

do elemento impureza (elemento da série sp) no sítio em questão.

0 que ê corroborado pelo comportamento dos campos hiperfinos no

sítio das impurezas sp nos metais de transição Fe, Co e Ni onde

ê conhecido que o sinal deste muda de negativo para positivo a

medida que a Valencia do elemento sp aumenta.

Em virtude das aproximações usadas neste modelo, por

exemplo, polarização média homogênea dos elétrons de condução so

bre toda matriz, potenciais quadrados nos sítios das impurezas

ao invés de potenciais reais, funções de Bloch ao invés de fun-

ções exatas para os elétrons de condução, etc, é fornecida apenas

uma descrição qualitativa dos campos hiperfinos magnéticos sobre

impurezas não magnéticas em metais de transição, embora o modelo

apresente um grande conteúdo físico.
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(a) V+(r) = VQ - E

I.a

V(r)

•I

-Vo

2.a

V(r)

0 tI r

0 (i

(b) V4(r) = V 0 + E

l .b

V(r)

-v 0

2.b

V(r)

31

-v 0

o

0

tt r

a

FIGURA IV.1.4: (1) Poços de potencial para elétrons de condução -a) spin

"up" (s+dO; b) spin "down" (s+dt); (2) caso limite quan-

do V >> e, mostrando que Vt s V+.
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Cora base nas colocações feitas acima, Daniel e Friedel

obtiveram a expressão do campo efetivo criado pelos elétrons de

condução do átomo X tomando como ponto de partida na análise quain

titativa dos campos hiperfinos magnéticos a expressão do "Knight

Shift".

0 "Knight Shift" i o deslocamento da freqüência de re£

sonância nuclear por um campo estático médio originado pelos elé̂

trons de condução na posição nuclear. Ou seja, a aplicação de um

campo magnético H a um metal produz uma polarização da banda de

energia eletrônica que contribui para a susceptibilidade magnetic

ca e para os campos hiperfinos.

A polarização dos elétrons de condução por H da origem

ao campo magnético no núcleo através do termo de contato de Fer-

mi, que é usualmente escrito como:

onde: AH e o campo induzido pelo sistema em resposta ao campo

aplicado H. Na situação microscópica AH é o campo magnet^

co hiperfino.

x é a susceptibilidade de Pauli.

|\|v(0)| é a densidade de elétrons s no nTvel de Fermi no

núcleo.

Uma explicação mais detalhada sobre "Knight Shift" é

dada, por exemplo, por Rado e Suhl [26].

Com o uso da constante de acoplamento hiperfino a , d£

da por:
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onde: gN é o fator g nuclear

VQ magneton nuclear

A
 a densidade de elétrons de Valencia no núcleo,

a expressão (IV.1.7) pode ser colocada na forma

Usando o fator de "Knight", ç,

«„.,.„)
e a definição de magnetizaçao local, nA = HxA, resultante da ori^

entação dos elétrons de condução pelo campo H aplicado, temos:

AH -

No caso do alinhamento MX, nA aparece espontaneamente

devido a polarização dos elétrons de condução pelas camadas d:

f
onde: ón é a polarização global dos elétrons de condução da ina

triz M (i.e., polarização de spin),

e é a energia de troca.
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Daí para o cálculo do campo local sobre o átomo X,

usa-se que:

\ (IV.1.13)

onde 5p(0) ê a densidade de spin no núcleo e ü(0) é a função de

onda dos elétrons de Valencia tomada em primeira aproximação, i.

e., *A(0) = U(0).

Assim, obtém-se a expressão do campo efetivo, H *, no

núcleo X diluído na forma,

dv.1.14)

Observa-se que a densidade <5p(0) é criada pelos efei-

tos de polarização da matriz e efeitos de blindagem do potencial

local da impureza.

IV.1.1 Modelo de Daniel-Friedel revisado por I.A.Campbell

I.A.Campbell [27] ver i f i cou que para uma matriz de Fe

de acordo com os parâmetros adotados por Dan ie l -Fr iede l , resulta

para os elétrons de condução e para a carga de blindagem Z=0, uma

polarização oposta em relação a da matr iz . Daniel e Friedel su-

põem que a banda de condução contém um elétron s por átomo hospe

de i ro , decorrendo daí , tomarem k-a • 2.

Campbell mostrou que este problema pode ser evitado con_

siderando conforme A.Nanath [ 2 8 ] , a p a r t i r da comparação do "Knight
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Shift" e da susceptibilidade de Pau li, uma densidade de elétrons

de condução de caráter s bem menor que um elétron s por átomo c£

mo usado por Daniel-Friedel. De modo a reduzir o caráter s por

átomo de Fe, Campbell introduziu a hibridização s-d na banda

de condução, conseguindo assim, uma descrição qualitativamente

melhor que a original.

A figura IV.1.1.1 reproduzida do trabalho de Campbell

[27] mostra o valor experimental dos campos hiperfinos para a sé

rie de impurezas sp (desde a Ag até o Xe) na matriz de Fe (cur-

va de pontos) e mostra também os cálculos teóricos corresponder)

tes aos campos hiperfinos medidos (curva continua).

0.05 •

-0.05 •

Ag Cd In Sn/Sb Te I Xe
f I I •

IV.1.1.1: Campos hiperfinos magnéticos para a série de impurezas

sp numa matriz de Fe [27].

0 comportamento dos campos hiperfinos magnéticos num
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mesmo sTtio da mesma matriz de Fe como função de Z. da impureza

mostrado na figura IV.1.1.1 ê considerado prova de que a carga

de blindagem contribui decisivamente para o sinal e o valor do

campo hiperfino magnético sobre a impureza. No caso da jmatriz de

Fe haveria a possibilidade de explicar o comportamento dos cam-

pos hiperfinos magnéticos em função de Z- pela contribuição de

outros mecanismos que não a blindagem, como por exemplo» a inte-

ração de troca direta ou superposição de orbitais. No entanto,me

didas dos campos hiperfinos magnéticos sobre as mesmas impurezas

em ligas de Heusler, onde a interação de troca direta e pratica-

mente impossível, mostraram exatamente a mesma sistemática, o que

e interpretado como prova de que a carga de blindagem é, de fato»

responsável pelo comportamento dos campos hiperfinos magnéticos

sobre as impurezas sp.

IV.1.2 Adaptação do Modelo de Daniel-Friedel para Ligas de Heu£
ler por P.Jena e D.J.W.Geldart

P.Jena e D.J.W.Geldart [20] adaptaram o modelo de Da-

niel e Friedel para as ligas de Heusler considerando o comporta_

mento análogo dos campos hiperfinos magnéticos sobre impurezas

não magnéticas (elemento sp) em ligas de Heusler e em matriz de

Ferro. Jena e Geldart consideraram as ligas de Heusler X^MnZ co-

mo matrizes ferromagneticas constituídas basicamente pelos áto-

mos de Mn e elétrons de condução, contendo como impurezas todos

os demais elementos constituintes.

De modo análogo ao do Ferro, são definidas uma polar1_
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zação (homogênea) media efetiva dos elétrons de condução, poten-

ciais quadrados dependentes de spin no sitio das impurezas não

magnéticas e funções de Bloch para descrever os elétrons de con-

dução.

Assim o campo hiperfino num sitio não magnético pre-

visto por Jena e Geldart (J.G.) é expresso de forma análoga a de

Daniel-Friedel como:

2onde o P(0) representa a densidade local de spin no núcleo da im
2 2

pureza. Analisando a e P(0) separadamente, onde o é o fator de

amplificação de Bloch calculado para cada sitio X e Z por ortog£

nalização de uma única onda para orbitais atômico e P(0) é a po-

larização de spin local dada por:

= TifM - T)l(o)

(nt(0) e n+(0) são a densidade de elétrons com spin "up" e spin

"down" respectivamente, na origem do sistema de coordenadas) cal̂

culada numericamente usando resultados padrões para ondas planas

e potenciais quadrados.

0 cálculo de P(0) é realizado supondo que os elétrons

de condução formam uma banda de elétrons livres a qual e desdo-

brada em spin "up" e "down" pelos momentos magnéticos, decorren_

do da?» uma densidade de elétrons de condução, n , no núcleo de
o

prova.
0 modelo prevê então que os campos hiperfinos no si-
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tio da impureza Z, por exemplo, o Sn na liga de Heusler,aumentam

(i.e. tornam-se mais positivos) com o aumento da densidade de el£

trons de condução.

A inspeção de um grande grupo de dados de 'campos h_[

perfinos para ligas de Heusier (e similares ligas magnéticas con

centradas) revela a simples sistemática citada no parágrafo aci-

ma. Geralmente, o campo hiperfino tende a aumentar com dois fato

res:

a) Com a Valencia, V, do Ton não magnético (e.g. a V=1

para o Cu corresponde um H ^ =-175 KOe e a V=4 para o Sn, um

H h f =+200 KOe) C20.31];
3 2

b) com o aumento da densidade média, kp/3w , dos elé-

trons sp nas ligas (i.e., dos elétrons de condução).

Sendo kp, o vetor de Fermi, dado em termos do número

médio de elétrons de condução, n, como:

onde a é o parâmetro de rede.

0 número médio de elétrons de condução por átomo Z, n,

pode ser expresso por [29]:

(IV-'-2-4)

onde li (1 »X,Mn) é o numero de elétrons de condução da camada

externa» N+i é o numero de elétrons externos com spin "down", Nz

i o número de elétrons de condução do elemento Z e P X e ^M são

o número de magnetons de Bohr do momento magnético dos átomos X

•n» -^H-.-m^Hu- iî y/j* NJ
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e Nn respectivamente.

Deste modo a densidade dos elétrons de condução por

itono Z pode ser definida como:

~ W~ ~ÕF (IV.1.2.5)

ou s?ja,

Kl,]

Como exemplo, podemos analisar o caso em que o elemen-

to X ê* Co ou Rh. Neste caso tem sido suposto que N+(Co,Rh) =4.5

enquanto que N+/Mnj =4.7 nas ligas XgMnZ (X =Co,Rh) [30], Toman-

do os valores de N +(r 0 on Mn)
 e considerando que os elementos sp

dos grupos IlI-a e IV-a contribuem com 3 e 4 elétrons de condu-

ção, respectivamente, podemos expressar, nQ, como:

send0 to

Deste modo fazemos a análise das contribuições para a

densidade dos elétrons de condução, a qual representa um fator

importante na determinação da magnitude do campo hiperfino.

Os valores obtidos para os campos hiperfinos magnéti-

cos no sTtio Z (elemento sp) na liga de Heusler X2MnZ corrobo-

ram os de Campbell, indicando haver uma passagem dos campos n£

gativos para os campos positivos quando o elemento Z se encontra

no melo da serie sp como no caso de impurezas sp em ligas de
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Fe e Ni. No entanto, tanto o modelo original de Daniel e Friedel

e o modelo revisado por I.A.Campbell como este último, de certa

forma falham ao considerarem a matriz como meio homogêneo.

Esta falha poderia não ser tão visível no cajo de ma-

trizes de ferro, cobalto e níquel, mas nas ligas de Heusler, on

de existe a possibilidade de colocar um mesmo átomo de prova em

sítios diferentes, ela é imediatamente observada. Suroiram em

seguida novos modelos baseados em oscilações de spin, gerada

por interação RKKY ou Friedel-Anderson, descritos a seguir.

IV.2 Modelo de Caroli-B1andin

Em seu trabalho original B.Carol i e A.Blandin [21]

ca ram a teoria de Friedel-Anderson para explicar a origem dos cam

pos hiperfinos magnéticos em ligas de Heusler, do tipo X^MnZ.

Esta teoria se baseia no espalhamento ressonante de ele

trons de condução, aproximadamente livres, nos níveis d vazios

dos átomos de transição magnéticos, formando estados ligados vir

tuais de Friedel. Desta interação, no limite assintõtíco, resul-

ta uma oscilação na densidade de spin dos elétrons itinerantes

como função da distância.

Neste modelo, Caroli e Blandin (C.B.) consideram os ãto_

mos de manganês (Mn) como impurezas magnéticas isoladas numa ma-

triz não magnética constituida basicamente pelos elementos X e Z.

A banda de condução e tomada como a de elétrons livres,

sendo o vetor de onda no nível de Fermi, kp, dado por uma estiina

tíva do número médio de elétrons por átomo, n.
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A interação elétrons de condução-impureza magnética (Mn)

i descrita pelo espalhamento ressonante de elétrons d itineran-

tes por potencial dependente de spin no sitio do Mn. As ressonâri

cias não d são consideradas insignificantes.

A ressonância d em cada sitio do átomo de Mn leva a

oscilações na densidade de spin dos elétrons de condução, e so-

mando sobre as contribuições de diferentes sítios de Mn a mesma

distancia em torno de um dado átomo não magnético podemos esti-

mar o campo hiperfino neste sitio.

0 excesso de carga a ser blindado nas impurezas (áto-

mos de Mn) é descrito pela soma de Friedel.

•£" f £ ("'WlW + Í~ W) «V.I.D

onde Z representa o excesso de carga iõnica em unidade de elé-

trons (i.e., a diferença entre a impureza e o metal hospedeiro),

• » representa o deslocamento de fase para elétrons com momento

angular orbital L e spin (+) ou spin (-) caracterizando a prese£

ça de impurezas de transição e o termo (2£+1) é decorrente da e)<
i k rpansão das ondas planas e -'- em ondas parciais esféricas em to£

no da impureza, uma vez que o efeito do potencial produzido por

estas (átomos de Mn) e de originar um deslocamento de fase na cm

da de l-ésima ordem.

Caroli e Blandin mostraram então, que a presença de im

purezas magnéticas em matriz não magnética se traduz por um au-

mento de amplitude da parte d (1*2) da função de onda dos elé-

trons de condução. Este argumento se caracteriza por uma varia-

ção rápida apenas do deslocamento de fase ^ em função da ener-
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gia, o que permite, em primeira aproximação, que sejam despreza

dos os deslocamentos de fase para It2.

. A variação da densidade de elétrons (oscilações de Frie_

del) com spin o igual a (-1-) ou (-) em volta da impure2a e descri^

ta assintoticamente (usando sistema de unidades de Hartree onde

= H = m =1) por:

% ^KY (IV.2.2)

que e uma função oscilante centrada no átomo de Mn, onde k- e o

vetor de onda dos elétrons de condução s no nível de Fermi. A po

larizaçac da banda de condução produzida por um átomo de Mn loca_

lizado na origem do sistema de coordenadas sobre o núcleo de um

átomo A situado a uma distância r é dada por:

(IV.2.3)

n(r) depende de dois parâmetros, o vetor de onda kp no nível de

Fermi das ligas metálicas, dado por:

(iv.2.4)

(íí é o volume atômico e n o número médio de elétrons de condu-

ção por átomo) e o deslocamento de fase ^ Q u e caracteriza a pre_

sença da impureza magnética na matriz.

Nas ligas Cu«MnZ onde Z é um metal tri ou tetravalente

(Z «Al,Sn,In), o momento magnético do manganês é da ordem de
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4.0 IIB.

Eir. primeira aproximação é suposto que os nTveis liga-

dos virtuais (nTveis d) dos elétrons de spin {+) e (-) sejam com

pletamente desacoplados (figura IV.2.1).

FIGURA IV.2.1: Estado ligado virtual para os elétrons 3d na liga

Cu2MnZ (Z « Al,Sn,In).

De acordo com a distribuição eletrônica do Mn dada por

ÍAr}3d 4s tem-se que o nTvel ligado virtual correspondente aos

elétrons de spin (+) está completamente preenchido e portanto ape

nas o espalhamento de elétrons com spin (-) é importante. Por i£

so a polarização na banda de condução é dada por [21]:

n. -*«»
(IV.2.5)

A Interação hiperfina magnética produzida por um átomo

de Mn situada na origem do sistema de coordenadas sobre o núcleo

de um átomo A,- situado a uma distância d e definida como sendo:
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ft < Wto l >r A . Jè ri id) („., .„

onde I ê a componente z do spin nuclear do átomo A, n <U(0)| >c
Z O* ' r

i o valor da densidade de elétrons no nível de Fermi nb núcleo A

do metal puro (*(r) é a função de onda normalizada a um da cêl]j

Ia atômica). 0 campo efetivo, devido a um átomo de Mn situado a

uma distância d é dado como:

(IV.2.7)

ou definindo a densidade de spin como,

^4Cd) = < W(o)\l)rÇ\^l(ã ) (IV.2.8)

que e diferente da que se obteve no modelo de Daniel-Friedel, uma

vez que depende da distância d, e que permite expressar então,

(iv.2.9)

Usando o parâmetro de acoplamento hiperfino,
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onde gj = Uj/I e <|i|>A(0)| > é a densidade de elétrons no núcleo

do átomo livre (que, de acordo com Caroli e Blandin, não deve dî

ferir muito daquela verificada na liga) e o fator de "Knight" de

finido por:

obtido das medidas de susceptibilidade de Pauli e do "Knight

Shift" no metal puro, obtém-se a seguinte expressão para o campo

efetivo:

Esta expressão permitiu o cálculo qualitativo para os

campos magnéticos hiperfinos nos átomos não magnéticos dos sí-

tios X e Z, conhecidos na época. Os resultados, de C.B. obtidos

com a expressão (IV.2.13) para os átomos do sitio X são bons. No

entanto, para os átomos no sitio Z, onde os campos são esperados

serem negativos, variando pouco com a carga efetiva do elemento

neste sítio, estes resultados ficam em desacordo com os resulta-

dos experimentais.

A expressão obtida por Caroli e Blandin para os campos

magnéticos hiperfinos nos átomos não magnéticos, não inclui qual^

quer fator dependente destes átomos.

Os autores admitiram que os campos hiperfinos magnéti-

cos no sitio dos átomos não magnéticos são criados dominantemeji

te pelos átomos de Mn, através do mecanismo de polarização de spin

dos elétrons de condução e que os átomos ocupantes dos sítios X
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e Z, sendo da matriz, não poderiam representar impurezas.

Posteriormente, de acordo com a publicação dos primei^

ros dados experimentais dos campos hiperfinos magnéticos sobre

impurezas sp (sitio Z) não magnéticas, incorporadas ast ligas de

Heusler, Pd^MnSn, NigMnSn, CugMnSn e PdMnSn, C.CM.Campbell [31]

mostrou que o campo hiperfino magnético no sTtio da impureza não

magnética, ao invés de ser devido a simples soma das oscilações

da densidade de spin induzidas pelos átomos de Mn, é fortemente

dependente em valor e sinal do caráter do Ton local (carga de blini

dagem dos átomos Z) e em particular de sua Valencia.

Decorreu dai, que no caso do sitio Z, algo fundamental

devia estar ausente no modelo de Caroli e Blandin. Esta falha foi

fortemente corroborada ã medida que surgiram novos dados experi-

mentais.

A dependência do campo magnético hiperfino com a valêji

cia do elemento sp (no sitio Z) é muito semelhante a situação das

impurezas sp num metal de transição (Fe,Co e Ni) onde é conheci-

do que o sinal do campo hiperfino magnético muda de negativo p£

ra positivo a medida que a Valencia do elemento sp aumenta (mode^

Io de Daniel-Friedel). Temos então, que o modelo de Daniel-Fried ei

inclui explicitamente os efeitos de blindagem, mas apresenta co-

mo falha a previsão de campos hiperfinos magnéticos independen-

tes do sítio.

0 modelo de Caroli-Blandin corresponde a um tratamento

aproximado onde os átomos de Mn, devido a sua distância dos ter-

ceiros vizinhos (3 nn) de aproximadamente 4.5 Â, são tratados C£

mo Impurezas diluídas (Isoladas) em matriz com banda de condução

tipo sp.



69

A distância entre os átomos de Mn (terceiros vizinhos mais j^

mos) é suficientemente grande para permitir o uso de aproximação aaüi..LÓ-

t i c a , válida em geral para sistemas magnéticos relativamente diluidos (as

l igas de Heusler constituem um dos melhores exemplos destes s is temas) .

Uma vez que e s t e tratamento envolve aproximação do ti^

po cr i s ta l virtual onde todos os átomos da l iga são substituídos,

em primeira aproximação» por átomos médios ( h i p o t é t i c o s ) , a par-

t i r daT, desenvolveu-se a idéia de olhar todos os átomos reais

da l iga de Heusler como impurezas, com carga de blindagem igual

a diferença entre o seu número de e lé trons e o átomo médio.

Dai, o fato deste modelo reproduzir bem os valores ex

perimentais para átomos no s í t i o X e discordar no caso de átomos

no s í t i o Z, foi atribuído por muitos pesquisadores a diferença de

número de e l é t rons .

IV.3 Modelo de Blandin-Campbeii

Neste modelo, A.BIandin e I.A.Campbell [22] consideram

as l igas de Heusler ( t ipo X^YZ), como matrizes contendo duas im-

purezas.

Uma das impurezas, a não magnética, é constituída de

átomos Z e a outra, maanética, const i tuída de átomos Y, ou s e j a ,

Mn basicamente. A matriz t const i tuída por metais nobres ou de

transição, local izados no s í t i o X, sendo e s t e s , geralmente, e l e -

mentos da coluna do cobalto (Co), níquel (Ni) e cobre (Cu) na ta_

bela periódica. 0 tratamento teór ico considera pares isolados de

impurezas sp e.Mn num metal de e lé trons l i v r e s coc vetor de Fer-

mi, kp•
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Supondo a impureza nio magnética (Z) situada na origem

do sistema de coordenadas e a impureza magnética (Y) numa posição

dada por R , Blandin-Campbell (B.C.) trataram a interação dos el£

trons de condução com o par de impurezas magnéticas através de um

poço potencial independente de spin no sitio da impureza não ma£

nêtica e dependente do spin no sítio da impureza magnética.

O modelo equaciona o problema considerando que a con-

tribuição da polarização dos elétrons de condução para os campos

hiperfinos nos sítios sp colocados em metais magnéticos seja di£

cutida em termos de um modelo RKKY estendido (o modelo RKKY é ba

seado na interação magnética entre momentos localizados via elé-

trons de condução por um mecanismo de troca indireta) no qual o

Mn interage com os elétrons de condução fortemente perturbados

pela blindagem de carga da impureza Z, ou seja, inclui explicita,

mente o efeito da carga no sítio sp.

Desta forma uma impureza não magnética situada na ori^

gem tern um potencial esférico independente de spin (tipo poço qu£

drado) definido por V (r), onde V(r) = 0 para r >r e V(r) = -V

para r <r (r e o raio do potencial) que introduz nas funções

de onda (parciais) dos elétrons de condução (livres), desiocamejn

tos de fase, 6, que são calculados de forma exata.

0 efeito sobre os elétrons de condução produzido pelo

potencial dependente de spin do Mn, situado a uma distância $

da origem, e calculado com aproximação de Born através de uma in

teração de troca s-d efetiva.

(IV.3.1)

onde: s -*• spin dos elétrons de condução

I •*• spin do Mn.
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Para uma impureza polarizada ao longo do eixo z, <S >,

a polarização dos elétrons de condução produzida na origem é i ^

tica a produzida por um potencial que é uma casca esférica de

raio R .
o

(IV.3.2)

onde a - ±1 para os elétrons de condução de spin S z = ±1/2 e E =

« Jao<$z>/4irR'. O campo hiperfino no sitio central depende só da

densidade de spin era r = 0 , e portanto, só do espalhamento s.

Assim, o problema de encontrar a polarização na origem

e convertido num problema de potencial esférico, cuja solução e

a densidade total de spin, obtida no sitio do átomo Y (impureza

magnética) origem do sistema de referência e dada por:

Al - / ; ) d ^ te- nfttafto*(*>*&*2&)t<t* dv.3.3)

onde <t>.(0) ê a amplitude da função de onda (na origem) do vetor

de onda k, na presença do potencial V(r).

Esta expressão, que representa a polarização RKKY em

um meio fortemente perturbado, é exata dentro da hipótese origi-

nal do problema (hospedeiros de elétrons livres, potencial cen-

tral de alcance limitado, J pequeno) e se reduz a expressão usual

do RKKY, quando o potencial de blindagem da impureza não magnêti

ca V(r) e nulo em todo espaço, de modo que ó^ = O e <t>k(0) = 1//4n.

Devemos observar que apenas as funções de onda s, 4>k(0) e os de±

locamentos de fa.se 6 Induzidos por V(r) contribuem de forma efe
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tiva para os campos magnéticos, uma vez que estamos interessados

apenas na polarização na origem.

Blandin e Campbell tomam um valor fixo de kp dado em

termos do número médio de elétrons de condução por átomo, n, (i.

e., kp = j (48* n) ' ) e a carga de blindagem efetiva U e f ) do

átomo Z e tomada como a diferença em relação a esta medida, isto

e,

- T) (IV.3.4)

(Z = Valencia do elemento impureza), usam então, a expansão em

série de potências de R da qual tomam apenas o primeiro termo

que integrado por partes nos dá como resultado para a polariza-

ção,

(IYi3>5)

onde 2í = irZQÍ/4.o eT

Uma vez obtida a expressão da polarização devemos ob-

servar aqui que Blandin e Campbell tratam a interação dos ele

trons de condução com o par de impurezas Mn e átomo sp como um

problema de dupla perturbação subseqüente, onde uma delas é dev^

da a carga local do átomo sp e a outra é devida a carga e momen-

to magnético locais do átomo magnético (Mn). Assim, enquanto a

Interação dos elétrons de condução com o momento magnético loca-

lizado no Mn, produz oscilações na densidade de spin, aquela como

potencial do átomo sp (não magnético) produz um fator de fase,

*o» proporcional a carga de blindagem efetiva, Z f.
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Oeste modo temos que 26 = uZ ,/4 é o deslocamento de

fase do argumento do coseno produzido no espalhamento dos elé-

trons de condução sobre o átomo sp em que Z e f e a diferença en

tre o elétron espalhado e o espalhador.

Temos então que o valor da função polarização de spin

(expressão (IV.3.5)) para uma distância fixa R , a partir da im-
o

pureza magnética oscila em função do defasamento, 26 , variando

o valor dos campos de negativo para positivo ao longo da série

de elementos sp, isto e, a medida que as camadas sp são preenchidas

o campo torna-se mais positivo (26 vai de zero nos metais nobres

a 2ir nos gases nobres).

0 campo hiperfino magnético, H ., por definição resul-

ta da densidade de elétrons s no núcleo e da polarização destes,

o que significa dizer que é proporcional a soma dos termos cor-

respondentes a todos vizinhos magnéticos

(IV.3.6)

Como esta expressão envolve duas incógnitas, a polarj_

zação e a densidade de elétrons s, recorre-se como nos outros mo

delos, ao valor experimental do "Knight Shift" em uma matriz não

magnética semelhante que e proporcional ã densidade de elétrons s,

(IV.3.7)

Assim, substituindo as expressões (IV.3.5) e (IV.3.7)

na expressão (IV.3.6) B.C. obtiveram que o campo hiperfino na 1Ĵ

ga magnética pode ser relacionado a K por:
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Mais tarde, I.A.Campbell e A.Blandin [32] introduziram] uma corre

ção de fase, n(r), devido a efeitos pré-assintóticos, ficando a

expressão para o campo hiperfino magnético sobre o i-esimo átomo

da série sp devido a presença de um átomo de Mn a uma distância

R dado pela expressão:

< » • » >

onde 26 = Z*,/4 e usualmente para segundos vizinhos (2 nn),
o ei

n(r) = TT/2. (Jena e Geldart [33] sugerem uma dependência radial

no fator assintotico, de modo que n(r) = C/kpr, C e encontrado

normalizando n a TT/2 para a distância Sn-Mn de cada rede).

A necessidade de introduzir n(r) surgiu porque a expres_

são (IV.3.9) para o H g f no seu limite assintotico onde a

carga de blindagem tende a zero dá como resultado um campo hiper;

fino magnético positivo nos primeiros vizinhos do átomo magnéti-

co de transição, contrariando os valores negativos observados ex

perimentalmente (e.g., em Campbell e Blandin [32]). A inconsis-

tência reside no fato de se usar a solução assintõtica da interá

ção RKKY para pequenas distâncias.

Para comparar explicitamente os resultados obtidos pe

Ia expressão (IV.3.9) com os resultados experimentais nas ligas

de Heusler, são assumidas as aproximações usuais do modelo RKKY,
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i.e., kp fixo, número médio total de elétrons por átomo e carga

efetiva no sitio Y dada pela diferença relativa a esta media. De

vido a isto, B.C. normalizaram a função teórica para 300 KOe, no

Sb, como impureza substituindo o In na liga de Heusler Cu^Mnln.

Os valores calculados mostram o mesmo comportamento ge_

ral dos resultados experimentais, com dependência oscilante do

campo hiperfino magnético com a carga de blindagem efetiva.

Para diferentes ligas de Heusler, a fase e a amplitude

de oscilação variam, mas a forma senoidal é mantida constante, o

que significa dizer, que o modelo prediz essencialmente a forma

geral dos resultados.

Deve ser observado que embora partindo de hipóteses fí.

sicas totalmente diferentes os resultados finais do modelo de

Blandin e Campbell são muito semelhantes aos do modelo de Daniel

e Friedel (vide Jena e Geldart [20]).

0 modelo de B.C. tem a vantagem em relação ao de Caro

li-B1andin de introduzir explicitamente o deslocamento de fase

6 devido a impureza magnética e de tratar de forma detalhada a

contribuição dos átomos magnéticos para o campo hiperfino magné-

tico. Observemos que neste modelo de B.C. esta contribuição não

i tratada através de uma polarização média dos elétrons de cond£

ção uma vez que nada é visto sobre esta nos sítios magnéticos.

Nos sTtios não magnéticos a polarização sõ depende dos efeitos de

longo alcance do potencial dependente de spin, enquanto que a po_

larização media total dos elétrons de condução depende também do

efeito de troca sobre a polarização medida no sítio magnético.

0 modelo de Blandin e Campbell consegue delinear a fojr

ma geral (qualitativa) do comportamento dos campos hiperfino mag_
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netico sobre impurezas sp em ligas de Heusler. Embora os dados

dos campos hiperfinos sejam consistentes com uma polarização dos

elétrons de condução causada por troca efetiva J . no sítio de

um metal de transição, o modelo inclui algumas limitações.

Entre elas podemos citar, por exemplo, o fato de ser

mantido ura número relativamente grande de parâmetros livres (va-

lores de k, kp, J e Z -) o que implica admitir um erro de 50% na

estimativa de 2^f e kp.

IV.4 "Modelo" de Balabanov-Delyagin

Neste "modelo", A.E.Balabanov e N.N.Delyagin [23] pa£

tindo de uma análise empírica dos resultados experimentais consi^

deram que os campos hiperfinos magnéticos no núcleo de átomos im

pureza não magnéticos do quarto (IV), quinto (V) e sexto (VI) pe

Modos da tabela periódica em matrizes magnéticas de ferro, co-

balto e níquel podem ser aproximados pela seguinte expressão:

!

onde M é o momento magnético do hospedeiro, Z é o número de ele

trons nas camadas preenchidas do átomo impureza, assumindo valo-

res de 18, 36 e 68 para os elementos do número de (n-1)d, ns e

np elétrons das camadas externas dos átomos não magnéticos (n =

• 4, 5 e 6 para os três perTodos respectivos) e v e o número de

elétrons mais externos.
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De acordo com este mooeio a contribuição principal pâ

ra o campo hiperfino magnético no núcleo é devida aos elétrons po

larizados das camadas preenchidas do átomo impureza.

Como veremos, a polarização pode ser produzida por dois

mecanismos de magnitudes comparáveis mas de sinais opostos, ou se

ja,teremos a presença de uma contribuição maior que zero e uma

menor que zero.

Considerando que as funções de onda dos elétrons mais

externos são misturadas sob a Influencia de um forte campo de

troca, um parâmetro importante i o número total destes elétrons.

0 mecanismo mais provável da polarização dos elétrons mais exter^

nos do átomo impureza é sua interação com os elétrons polariza-

dos da banda de condução da matriz; o momento magnético efetivo

nas camadas resultante da polarização é máximo quando estas es-

tão semipreenchidas. Porem a contribuição direta dos elétrons ex̂

ternos para o campo hiperfino no núcleo do átomo impureza e rela_

tivamente pequena. Isto é evidenciado pela ausência de uma reia^

ção direta entre o valor do campo hiperfino e o número atômico

dentro de cada período (i.e., ausência da correlação com a cons-

tante de estrutura hiperfina atômica). Portanto, e necessário su

por que a contribuição negativa é um resultado da polarização das

camadas internas preenchidas do átomo impureza pelos elétrons das

camadas mais externas.

As camadas mais internas preenchidas têm uma densidade

maior na região do núcleo que a dos elétrons externos e portanto,

é natural que sejam os elétrons desças camadas que contribuam de

forma principal para os campos hiperfinos no núcleo.
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Esta conclusão esta de acordo com a dependência previa^

mente considerada do campo hiperfino (expressão IV.4.1) com o pâ

rametro Z .
o

Além da contribuição negativa existe também iuma contri^

buição positiva a qual predomina quando |v-9| £5. Diferente da

primeira, a contribuição positiva não depende (ou depende fraca-

mente) de v, permanecendo ao mesmo tempo proporcional a Z . l£

to mostra que a magnitude da contribuição positiva também e de-

terminada pela polarização das camadas internas, mas não depende

do valor do momento magnético efetivo dos elétrons externos do

átomo impureza.

E usual assumir que tal polarização e causada pela iin

teração direta dos elétrons das camadas preenchidas com os elé-

trons polarizados da banda de condução da matriz. A polarização

dos elétrons de condução da matriz tem,portanto, um sinal oposto

ao dos elétrons externos do átomo impureza. Com base na expres-

são (IV.4.1) é possível estimar aproximadamente a magnitude de

cada uma das contribuições para o campo hiperfino.

0 acordo entre os valores calculados por (IV.4.1) com

os dados experimentais tem mostrado que para muitos elementos e£

ta é uma boa aproximação.

Segundo Balabanov-Delyagin a expressão para o campo hj_

perfino magnético permite estimar a magnitude e o sinal do campo

no núcleo de elementos para os quais ainda não se dispõe de da-

dos experimentais.

Mais tarde, quando da realização de um estudo sobre os

campos íiiperfinos para o átomo de Sn em hospedeiros ferro e an-

tiferromagneticos com estrutura bcc, N.N.Delyagin e E.N.Kornien-
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ko [34] obtiveram uma relação empírica para os campos hiperfinos

que decorre essencialmente do seguinte.

Usualmente é suposto que os campos hiperfinos no sitio

de um átomo não magnético numa matriz magnética podem ser repre-

sentados em termos da distribuição dos momentos magnéticos nas eŝ

feras de coordenação vizinhas, de forma geral como:

7)

onde i é o número da esfera de coordenação, n. ê o número de ato

mos da i-êsima esfera, u- ê o momento magnético por átomo da i-

-esima esfera de coordenação (em magnetons de Bohr) e h. é a con

tribuição parcial feita por H por magneton de Bohr pela i-esj[

ma esfera de coordenação.

De acordo com Delyagin-Kornienko para as estruturas em

questão (no caso bcc) os valores de ni são conhecidos e são os

mesmos para todos os sistemas e as quantidades h. podem ser con-

siderados como parâmetros determinados experimentalmente, A quaji

tidade limitada de dados experimentais permite determinar apenas

um pequeno número de parâmetros, de modo que a serie da expres-

são (IV.4.2) deve ter seu número de termos reduzido.

Das considerações gerais fica claro que a série desta

expressão e necessariamente finita, visto que as contribuições

parciais, h., tornam-se extremamente pequenas para i suficiente

mente grande. Não é conhecido no entanto, quantas esferas devem

ser consideradas.

Na variante mais simples, Delyagin-Kornienko levam em
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consideração de forma explícita apenas a contribuição das prime^

ras esferas e uma contribuição media de todas as esferas mais

tantes. Ou seja, expressam o campo hiperfino como:

(iv.4.3)

onde w1 e p~ são os momentos magnéticos dos átomos na primeira e

segunda esferas de coordenação do átomo de Sn, ü é o momento mag

nético médio do átomo hospedeiro; a, b e c são coeficientes posj[

tivos os quais são constantes para qualquer estrutura do cristal.

Deiyagin-Kornienko obtiveram para o Sn em matrizes fer

ro e antiferromagnéticas com estrutura bcc que os melhores valo-

res para os coeficientes a, b e c são -218, 9 e 165 respectiva-

mente.

Deste modo a expressão (IV.4.3) pode ser reescrita co

mo:

Para uma interpretação qualitativa desta expressão os

autores [34] desprezando a contribuição do segundo termo que e

pequena frente aos demais, usaram o modelo de Balavanov-Delyagin,

de acordo com o qual, o campo hiperfino magnético H, para um ãt£

mo não magnético numa matriz maonética pode ser descrita como a

soma algebrica de duas grandes contribuições de magnitudes

rãveis, mas de sinais opostos cuja forma geral é dada por:

H--H-+H* (IV.4.5)
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No caso geral é assumido que cada uma das contribui^

cões parciais h. é uma soma,

(IV.4.6)

isto é,

(IV.4.7)

para os átomos da primeira esfera de coordenação h7 >h|, e por-

tanto a contribuição parcial h. e negativa.

Para os átomos de Sn, essas contribuições são próximas

em valor absoluto e portanto os valores observados para os cam-

pos hiperfinos nestes átomos são relativamente pequenos e muito

sensíveis a distribuição dos momentos magnéticos sobre as esfe

ras de coordenação.

A figura IV.4.1 reproduzida do trabalho de Delyaoin-

-Kornienko [34] ilustra uma possível for a de dependência radial

das contribuições parciais hT e ht, para os campos hiperfinos mag
i i

néticos e h. para os átomos de Sn.

A interação de troca responsável pela contribuição ne

gativa para o campo hiperf ino decresce rapidamente com a distân-

cia r, de modo que a contribuição positiva,embora também decresça

com a distância (o faz de forma mais lenta que a negativa) é do-

minante na segunda esfera de coordenação.
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FIGURA IV.4.1: Possível forma da dependência radial das contribuições para o

campo hiperfino magnético h., h. (linhas pontílhadas), h. (li^

nha contínua). Escala arbitrária [34] .

0 modelo considera então que a contribuição de H~ e

H+ na matriz homogênea pode ser entendida da seguinte forma:

i ) A contribuição H~ é função do numero de elétrons d,

s e p nas camadas externas do átomo não magnético correspondente,

o que pode ser atribuído, por exemplo, a formação de estados qu£

se-ligados de elétrons de condução no potencial do átomo impure-

za. Esta é uma contribuição "local" e resulta da polarização das

camadas mais internas preenchidas do átomo impureza pelos elé-

trons das camadas mais externas;
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ii) A contribuição H+ não depende do valor do momento

magnético efetivo dos elétrons mais externos (i.e., do número deŝ

tes elétrons) e e interpretada como um resultado da interação d^

reta dos elétrons polarizados da banda de condução com os elé-

trons das camadas mais internas preenchidas do átomo não magnético.

De acordo com Deiyagin-Kornienko tal diferença entre

os mecanismos que governam as duas contribuições para o campo hî

perfino pode explicar a forte diferença entre a dependência ra-

dial das correspondentes interações de troca. Segundo estes, o

resultado do estudo realizado sobre as interações hiperfinas ma£

neticas para o átomo de Sn também se estende a outros átomos não

magnéticos. De acordo com os resultados de Balabanov-Delyagin [23]

para átomos localizados a direita do Sn na tabela periódica, a

contribuição H+ excede a contribuição H~ enquanto que para áto-

mos localizados a esquerda do Sn, ao contrario, a contribuição H"

prevalece.

Deste estudo foi concluído que as regras expostas acî

ma são válidas não sõ par? matrizes com estrutura bcc, mas tam-

bém para ferro e antiferromagnetos com estrutura arbitrária.

Dando continuidade ao estudo dos mecanismos de origem

dos campos hiperfinos magnéticos no núcleo do átomo de Sn em me-

tais magnéticos I.N.Nikolaev [35] em trabalho mais recente traça

uma comparação entre a origem dos campos hiperfinos prevista pe-

lo modelo de Balabanov-Delyagin [23] e a de modelos baseados na

teoria RKKY revelando desta forma um significado físico para a

relação empírica obtida por Deiyagin-Kornienko [34].

De acordo com Nikolaev a origem dos campos hiperfinos
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magnéticos pode ser vista de duas formas diferentes. Na primei-

ra, os campos hiperfinos em metais magnéticos são originados pe-

la interação de contato de Ferrai dos elétrons de condução polaH

zados com o momento magnético do átomo. i

Na segunda forma, este mecanismo é colocado em plano

de igualdade com a polarização dos elétrons da camada interna do próprio

átomo não magnético. Tomada a forma compacta da relação obtida por

Deiyagin-Kornienko para o campo h iper f ino ,

(IV.4.8)

onde H~(r) e H+(r) são contribuições para o campo H e r ê a coo£

denada que determina a distância entre o átomo Z e os átomos da

primeira esfera de coordenação. Conforme já mencionado, a contri^

buição H~(r), "local", depende mais fortemente de r que a contr^

buiçãò H +(r), "coletiva".

0 autor assume então, de acordo com Balabanov-Delyagin,

que os campos hiperfinos no núcleo de Sn resultam da polarização

dos spins de duas formas diferentes. Uma e a polarização dos elé

trons das camadas externas do Ton de Sn por sua sobreposição es-

pacial com o momento magnético dos átomos hospedeiros vizinhos.

Isto é equivalente a presença de um momento magnético "local"

(AiO próximo ao Ton de Sn. Em alguns materiais hospedeiros, tal

momento AM pode de fato estar presente, no entanto, deve ser ob

servado que mesmo sem um momento &u constante, os átomos magnet^

cos hospedeiros polarizam até certo ponto, as camadas mais exter

nas do Ton de Sn. Esta polarização deve depender da carga de blirt

da gem AZ e do momento magnético total da primeira esfera de coor_
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denação do Sn. 0 sinal da polarização e do momento magnético e o

mesmo. 0 momento magnético local por sua vez polariza os elétrons

das camadas mais internas do Ton de Sn de forma análoga a polari^

zação de troca das camadas Is, 2s e 3s pelos elétrons 3d do fer-

ro metálico. Logo a contribuição dos Tons do caroço para o campo

hiperfino H e negativa, como com o Fe no ferro metálico, e o

campo e portanto, oposto ao momento magnético da primeira esfera

de coordenação.

0 segundo tipo ê a polarização dos elétrons de condu-

ção hospedeiros. De acordo com Nikolaev é suposto que a polariza^

ção dos elétrons de condução contribui para o H.~ via contato de

Fermi e consiste de uma sor.a de termos com vários sinais, que vem

das diversas esferas de coordenação do Ton de Sn.

0 autor baseia esta suposição em resultados experimen-

tais obtidos {por Stearns [36]) para ligas de ferro-silTcio (Fe-

-Si) è ferro-aluminio (Fe-Al) por meio de efeito Mõssbauer e p£

ra outras ligas por meio de difração de neutrons.

A figura IV.4.2 é reproduzida do trabalho de Stearns [36]

e mostra a contribuição parcial (como percentagem do valor de H

não perturbado) para o campo no núcleo de Fe em ferro metálico

como função do número da esfera de coordenação.

Esta relação experimental para r >d/2, onde d é o para

metro de rede do cristal, está qualitativamente de acordo com o

que é previsto pela teoria RKKY para uma escolha particular de

parâmetros: kp » 1.28 * IO
8 cm"1, J i n t ( q = 0 ) = 0.9 eV. Este tipo

de comportamento da contribuição parcial parece geralmente ocor-

rer em metais ferromagneticos.
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57.FIGURA IV.4.2: Variação do campo hiperfino magnético num núcleo de Fe colo

cado na origem como função da distância dos átomos vizinhos

mais próximos, no ferro metálico. Os números marcam o raio

das esferas de coordenação. A curva pontilhada corresponde a
8 1

teoria RKKY com parâmetros k = 1.28 x 10 cm" ; J. (q - 0) =
inc •

* 0.9 eV onde J. a constante para a interação de troca dos

elétrons de condução com momento magnético hospedeiro local i -

zado; d é o parâmetro de rede [36].

Assim o autor assume que para um átomo não magnético

numa matriz ferromagnética a dependência radial do campo hiperfi^

no devido aos e létrons de condução está próxima da mostrada na

figura IV.4 .2 , e que a polarização das camadas fechadas mais in-

ternas do Ton de Sn pelos átomos magnéticos hospedeiros vizinhos,

ou momento local izado tv , atua similarmente ao momento 3d do Ton

de ferro no ferro metálico. Logo o campo hiperfino no núcleo de
119

Sn pode ser representada como:
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N

H - H ; Í * > * H > ) + Z
i i i i # ^ / • i/> * '

onde Hi c(r) é a contribuição negativa da polarização dos elé-

trons dor caroço do átomo de Sn, H~fi(r) a contribuição negativa

dos elétrons de condução na primeira (e talvez segunda) esfera de
N

coordenação de Sn, \ Ht (r) a contribuição positiva dos ele-
i >2 1 ce

trons de condução na terceira (ou segunda) e mais esferas.Os dois

primeiros termos correspondem a H~(r) na eq. (IV.4.8) e o último

termo a H +(r), este proporcional ao momento magnético médio ü,

de acordo com a equação (IV.4.3).

Podemos concluir então que embora o modelo de Balaba_

nov-Delyagin parta de uma relação empírica consegue delinear de

forma semiquantitativa as contribuições para o campo hiperfino e

os mecanismos que as originam, mostrando desta forma todo seu cori

teúdo físico.

Este modelo pode ser relacionado ao modelo de Blandin-

-Campbell (neste, o campo hiperfino magnético é considerado pro

porcional a soma dos termos correspondentes a todos vizinhos maçj

néticos do átomo de prova, i.e., resultante da polarização e den

sidade de elétrons s no núcleo deste átomo) uma vez que pode ser

obtido um razoável acordo entre a contribuição parcial para o cam

po hiperfino e a aproximação RKKY na qual está baseado este mod£

Io.



V. ESTUDO EXPERIMENTAL DOS CAMPOS HIPERFINOS MAGNÉTICOS NAS LIGAS DE HEUSLER

V . I D e s c r i ç ã o E x p e r i m e n t a l

119As medidas de espectroscopia Mõssbauer no Sn foram

realizadas em um espectrômetro de aceleração constante. Neste tî

po de equipamento, a fonte (ou absorvedor) é deslocada de uma ve

locidade mínima (-Vm. ) para uma velocidade máxima (Vm- ) e i -
min. uia x.

clicamente. Um sincronizador envia sinais igualmente espaçados de

um intervalo de tempo At ao controlador de velocidade e ao mul-

ticanal, determinando os instantes de tempo em que a velocidade

da fonte e o número do canal devem ser incrementados.

A cada intervalo de velocidade os pulsos detetados são

armazenados em um analisador multicanal portanto,a cada canal é

atribuído um valor de velocidade, que está relacionado com a ener

gia d& raio gama.

Para movimentar o transdutor foi usada uma onda do t^

po triangular.

Na figura V.1.1 é encontrado um diagrama em blocos do

equipamento MBssbauer utilizado.
r *

Transducer

Controlador

vttocidadt

Ccrador dt onda
< controlador

d«"MuUiSc«l«f'
Hulticmit

FIGURA V.1.1: Diagrama em bloco do dispositivo experimental utilizado para

observação do Efeito Müssbauer.
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A fonte de radiação gama utilizada foi CaSnCU, com at^

vidade inicial de 5 mC e vida média de 245 dias.
119

De acordo com o esquema de desintegração do Sn, a

energia de transição Mossbauer é de 23.875 keV. Com energias pró-

ximas a dos gamas são emitidos raios-X com 25.04 keV e 25.27 keV

estes usualmente são absorvidas por um filtro de palãdio que pos

sui um HK-edge" de 24.35 keV [3], colocado entre a fonte e o ab-

sorvedor de modo a reduzir a intensidade relativa dos raios-X do
119

Sn emitidos pela fonte.

11/2"

3/2+

119Sn 245d

118Sb

.C. 1OOZ

23.875 keV

0 keV

38h

119FIGURA V.1.2: Esquema de desintegração do Sn.

Os raios gamas foram detetados em um cristal deNal(Tl),

iodeto de sódio dopado com tãlio, acoplado a uma fotomultip!ica-

dora.

A geometria usada foi de transmissão, isto é, o feixe

de raios gama passa através do absorvente e é então detetado, ori
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ginando assim, um espectro de absorção.

Cada serie de medidas foi seguida por medidas de calj[

bração nas quais foram usadas lâminas de ferro metálico de 0.6 um

para calibrar a escala de velocidade do transdutor e die estanho

metálico como padrão de calibração do deslocamento isomerico.

Pare as temperaturas de nitrogênio liquido foi usado

um analisador multicanal da marca Packard e para as medidas ã tem

peratura ambiente, ã temperatura de hélio liquido e com aplica-

ção de um campo magnético foram usadas os analisadores, construí

dos neste Instituto, denominados MCS1 e MCS2 (MCS = Multi-Channel

Sealer).

Os absorventes foram montados em cápsula de Plexi-glass
2de area interna de nem , para medidas a temperatura ambiente e a

baixas temperaturas, enquanto que para medidas com campo magnet^

co externo foram usadas cápsulas do mesmo material, mas de área

de 4I5 cm .
119 2A quantidade de Sn por cm usada nas amostras foi

respectivamente de 31.2 mg para Rh«Mn ggGeSn Q « , 14.0 mg para

RhgMn 93GeSn 02, 12.7 mg para RhgMnPb ggSn Q2 e 19.9 para RÍ^MnSn.

Para as medidas com aplicação de um campo magnético ex

terno perpendicular ao feixe de raios gama, a temperatura ambieri

te,foi construído um imã permanente, cujo campo magnético obtido

foi de 6.5 KGauss.

Este imã feito de ligas de Alnico (Al-Ni-Co) e ferro

doce (tipo 1010) tem dimensões de 13 *9 cm e um "gap" de 0.6 cm.

Sua geometria foi definida de forma a obter a máxima concentra-

ção e uniformidade do fluxo magnético no "gap".

As medidas de baixa temperatura foram realizadas em
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criostatos usuais de nitrogênio (Ni) liquido (sistema tipo dedo

frio) e de hélio (He) liquido (criostato da marca Harwell). No

criostato de He, o absorvente fica imerso no liquido refrigeran-

te o que nos assegura um valor constante para a temperatura.

V.2 Preparo das Ligas

As l igas foram preparadas na Universidade de Cincinnati

pelo Dr. S.Jha de acordo com o método sugerido por Suits [ 3 7 ] .

Este iretodo consiste em misturar estequiometricamente os

elementos componentes da l iga (em pÕ), selar a mistura em ampo-

las de quartzo em vácuo, aquecê-la a 250°C por um período de s^

te horas e aumentando a temperatura para 900°C, conservá-la nes-

tas condições por seis dias.

Posteriormente, pulverizar e recozer em vácuo a mist£

ra por um período de cinco dias a uma temperatura de 700°C.

Seguindo este procedimento foram obtidas ligas do tipo
119RhpYZ possuindo como elemento impureza o Sn.

0 motivo da u t i l i zação deste método reside no fato dele

assegurar a obtenção de estruturas Heusler bem def in idas, de açor

do com os resultados obtidos por difração de ra io-X.

A boa qualidade das amostras fo i comprovada pelas medj_

das de raio-X realizadas e pelos espectros Mossbauer que mostram

campos hiperfinos magnéticos bem definidos e larguras de linha re

lativamente ;

0.9 mm/s).

119lativamente pequenas (a largura natural de linha do Sn é da ordem de
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V.3 Difração de Raios-X

A técnica de difração de raios-X é usada principalmen-

te para a determinação do parâmetro de rede cristalino de um s<>

lido em geral» do grau de orientação das ligas e da orientação

dos monocristais.

Esta técnica consiste em incidir sobre o cristal um fe_̂

xe de raios-X de comprimento de onda conhecido e, variando o ân-

gulo de incidência, obtém-se um difratograma com linhas localize

das em determinados ângulos. Estes ângulos são aqueles para os

quais ocorre reforço do raio difratado e são dados de acordo com

[38] pela equação de Bragg,

onde A é o comprimento de onda da radiação incidente e d.., é o

espaçamento entre os planos de espalhamento.

Em sistemas cúbicos a separação entre os planos com Tn

dices de Miller (hkl) é expressa por:

onde a. é o parâmetro de rede da célula unitária. Conseqüentemeii

te em uma rede cúbica o reforçamento das linhas de difração ocor

re para ângulos e tais que:

(V.3.3)
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Nem todas as combinações de h, k e 1 são possíveis pois»

para algumas ocorre interferência destrutiva entre ondas espalha^

das em diferentes pontos na célula unitária.

Um fator geométrico, o "fator de estrutura" permite ideri

tificar as reflexões de Bragg não nulas, ou seja, o conjunto de

h, k e 1 para o qual estas reflexões não se anulam, caracterizar^

do desta forma a estrutura da liga.

0 fator de estrutura e definido como a razão de ampli^

tudes,

F - amplitude da onda espalhada pelos átomos da célula unitária
hkl amplitude da onda espalhada por um elétron

F"hkl i função da posição de cada átomo no interior da célula unj^

tária, e pode ser escrito na forma:

Fuu* = H í * expiai. (hu,*kv** UO] (v-3-5)

onde u, v, w dão a posição do átomo dentro da célula, n e o nume

ro de átomos na célula unitária e f e conhecido como fator de

espalhamento atômico [38].

A estrutura generalizada descrita anteriormente (capi-

tulo III.2), constituída de quatro subredes cúbicas de faces ceri

tradas interpenetrantes A, B, C e D origina reflexões de Bragg

distintas de zero apenas quando os índices de Miller nos planos

de espalhamento são ou todos pares ou todos impares.

Os planos pares podem ser subdivididos em dois grupos:

aqueles para os quais (h+k+l)/2 ê impar, e aquele para os quais

(h+k+1)/2 é par.
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Os fatores de estrutura, F^kl' para os tris tipos de

reflexão podem ser expressas [39] por:

i. h, k, 1 todos impares

ii. h, k, 1 todos pares e (h+k+l)/2 = 2n+1

iii. h, k, 1 todos pares e (h+k+1)/2 = 2n

onde f., fg, fc e fQ são os fatores de espalhamento para os sí-

tios A, B, C e D respectivamente.

Uma liga de Heusier ordenada, do tipo X-YZ, conforme

capitulo III, possui seus átomos nas seguintes posições dentro

de uma célula unitária:

X Y Z
0 0 0 1/2 1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 3/4 3/4 3/4

0 1/2 1/2 1/2 0 0 1/4 3/4 3/4 3/4 1/4 1/4

1/2 0 1/2 0 1/2 0 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4

1/2 1/2 0 0 0 1/2 3/4 3/4 1/4 1/4 1/4 3/4

ou se ja , os átomos X ocupam os s í t ios A e C, os átomos Y ocupam

os sTtios 6 e os átomos Z os s í t ios D, de modo que os fatores de

estrutura para uma l iga de Heusier são:
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( v.3. 6 )

onde f , f e f são, respectivamente, os fatores de espalhamen-x y z

to dos átomos X, Y e Z.

As intensidades das reflexões de Bragg não nulas são

proporcionais aos quadrados dos módulos dos fatores de estrutura

e dão informação sobre o estado de ordenamento da liga.

V.3.1 Resultados Experimentais da Difração de Raios-X

Com o objetivo de identificar a estrutura das ligas em

estudo foram realizadas medidas de difração de raios-X, num es-

pectrõmetro da marca Siemens.

A radiação escolhida para estas medidas foi a do CuK

selecionada por um filtro de Ni.

As amostras foram analisadas sob forma de põ.

A figura V.3.1•1 mostra o difratograma obtido da liga

Rh2MnGe ggSn Q~ onde estão identificadas as reflexões que carac-

terizam a estrutura Heusier. 0 aparecimento de picos duplos a me

dida que o ângulo aumenta, deve-se ã existência de duas radiações

K e K com energias muito próximas e que não são discrimina-te a 2

das pelo filtro.
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FIGURA V.3.1.1: Difratograma da liga Rh2MnGe 9gSn Q2.

Não apresentamos aqui os difratogramas de todas as lj.

gas, porque nosso estudo se limitou apenas a identificação da eŝ

trutura do que a figura V.3.1.1 é uma boa ilustração.

Um estudo do comportamento das intensidades das linhas

de reflexões permitiria analisar o grau de ordenamento da liga.

Não o realizamos por possuirmos uma quantidade muito pequena de

material. Isto restringiu a quantidade e qualidade de informa-

ções a ser retirada dos espectros de difração, uma vez que estes

tiveram seu nível de ruido muito aumentado.

O adjetivo "qualidade" empregado acima, se refere ao

fato de que por possuirmos pouca quantidade de material, os di-

fratogramas não nos permitiram um estudo mais aprofundado das 1i_

gas.

Os parâmetros de rede mostrados na tabela VI.3 para as

ligas em estudo (RhgMn ggGeSn 02, RhgMnGe ggSn Q2, RhgMnPb ggSn Q2

e RhgMnSn) foram obtidos pelo Dr. Jha [40] da análise dos difra-

togramas de raio-X destas ligas.



97

V.4 Resultados Experimentais Mflssbauer

Este trabalho teve por objetivo medir as interações h^
119

perfinas no sitio do Sn nas ligas de Heusier do tipo RfuMnZ,

usando espectroscopia MOssbauer e dessas medidas analisar a si£

temática seguida pelos campos hiperfinos magnéticos nestas ligas.

Foram levantados espectros MOssbauer das ligas de

RhgMn gg6eSn, Rh_MnGe ggSn Q2, Rh^MnPb ggSn 02 e Rh^MnSn as tem

peraturas ambiente (293 K), de Nitrogênio liquido (77 K) e de H£

lio iTquido (4.2 K) bem como espectros a 293 K com aplicação de

um campo magnético externo perpendicular ao feixe de raiox-y, eŝ

tes últimos com o objetivo de inferir o sinal do campo hiperfino.

Os espectros experimentais obtidos foram ajustados por

um programa de mínimos quadrados, onde foi assumido de acordo com

Dunlap et alii [39] que a interação quadrupolar é desprezível, o

que é razoavelmente esperado para um sistema cúbico.

Os resultados experimentais foram ajustados inicialmerj

te com um campo hiperfino.

Numa tentativa de melhorar a qualidade dos ajustes Mòss_

bauer e obter maiores informações sobre os resultados obtidos us£

mos também um programa de distribuição de campos (fig. V.4.2).

Conforme pode ser verificado na figura V.4.1 os resul^

tados obtidos não trouxeram informações novas a respeito da qua-

lidade dos dados, uma vez que os ajustes se mantiveram no mesmo

nível.
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FIGURA V.4.1: Espectro de Rh.MnPb 9gSn Q2 â temperatura ambiente: (1) ajuste

com um campo; (2) ajuste com distribuição de campos.
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FIGURA V.4.2: Histogratna correspondence a figura V.4.1 (2), mostrando que o

campo hiperfino é no máximo de aproximadamente 8.5 kOe.

Do histograma apresentado na figura V.4.2 corresponden

te ao ajuste feito com distribuição de campos observa-se que o

valor obtido para o campo hiperfino máximo é muito próximo do en

contrado com o ajuste inicial com um único campo hiperfino.

Considerando que este tratamento não apresenta maiores
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vantagens en relação ao primeiro, optamos por manter os ajustes

iniciais onde seis lorentzianas correspondente a um campo hiper-

fino ajustam um espectro NOssbauer pelo método dos mínimos qua

drados. (As seis lorentzianas correspondem as transições MOss-

bauer de I =3/2 para I «1/2)

0 sinal do campo hiperfino inferido pela presença de

um campo magnético externo se manifesta nos espectros Mflssbauer

pela expansão (campo hiperfino positivo) ou contração (campo hi-

perfino negativo) destes. A figura V.4.3 ilustra um exemplo de£

te comportamento e a tabela V.4.1 apresenta os valores dos cam-

pos hiperfinos a temperatura ambiente com e sem a presença do cam

po magnético.

TABELA V.4.1: Campos hiperfinos magnéticos coro e sem a presença de um campo

magnético externo e sinal inferido para estes.

Ligas

R h 2 M r ' . 98 6 e S n .O2

RhnMnGe goSn >>•

Rt^MnPb ggSn Q2

Rh2MnSn

H h f (Sn) a 293 K
com

Hext " °
39.9 (4)
10.6 (1)

39.0 (4)

8.5 (1)

16.5 (Z)

Hhf(Sn) a 293 K
com

Hgxt =6.5 kGauss

32.6 (3)

5.0 (1)

34.5 (3)

13.7 (1)

19.7 (2)

Sinal inferido
do Hhf(Sn)

(-)

(-)

(-)

(+)

( • )
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FIGURA V.4.3: (1) Espectro à temperatura ambiente com H £ x t - 0; (2) espectro

também á timperatura ambiente com H £ x t «6.5 kCauss da liga
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RtuMnGe

Os e s p e c t r o s Mossbauer d a s l i g a s Rh9Mn Qf>GeSn n~,
C • 7u • Ufa

,Sn not Rh,MnPb QftSn n o e Rh9MnSn as temperaturas ambien

te» de Nitrogênio e Hélio líquidos (sem campo externo aplicado) são
*

m o s t r a d o s r e s p e c t i v a m e n t e nas f i g u r a s V . 4 . 4 e V . 4 . 7 . i

Os p a r â m e t r o s Mossbauer d e s t a s l i g a s s ã o a p r e s e n t a d o s

na t a b e l a V . 4 . 2 .

TABELA V.4.2: Parâmetros Mossbauer das ligas em estudo; H = campo hiperfino

magnético; r • largura de linha; 6 = deslocamento isoméri^

co calculado em relação ao estanho metálico.

LIGA

•¥*.!*«*•.«

Rh2HnM»>98Sni02

RhjHnSn

293 K

H(K0t)

•39.9(4)

•10.6(1)

-39.0(4)

• 8.5(1)

•16.5(2)

r(M/t)

1.3(0
1.2(1)

1.5(1)

1.9(1)

1.1(1)

*J'S(W»)
-1.1(1)
-1.0(1)

-1.1(1)

-1.2(1)

-1.1(1)

77 K

H(KOt)

-44.6(4)

-45.7(5)

«23.9(2)

•26.1(3)

1.9(2)

1.5(2)

2.2(2)

1.2(1)

«•-SlW*)

-1.1(1)

-1.0(1)

-1.0(1)

-1.0(1)

4 .2 K

H(KOe)

-44.7(4)

-46.1(0

•23.4(2)

•26.4(3)

r(«M/i)

2.1(2)

1.7(2)

1.9(2)

1.2(1)

íJ[-Sn(^/l)

-1.1(1)

-1.1(1)

-1.1(1)

-1.1(1)
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FIGURA V.4.4: Espectros de RhjMn 9gGeSn Q2 às tempeiaturas de:

' (1) 293 K; (2) 77 K e (3) 4.2 K.
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FIGURA V.4.5: Espectros de R^MnGe 9gSn Q2 às temperaturas de:

(1) 293 K; (2) 77 K e (3) 4.2 K.
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FICURA V.4.6; Espectros de Rh.MnPb ggSn Q2 âs temperaturas de:

(1) 293 K; (2) 77 K e (3) «.2 K.
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FIGURA V.4.7: Espectros de Rh2MnSn as temperaturas de:

(1) 293 K; (2) 77 K e (3) A.2 K.



VI. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Num sistema magnético e usual assumir-se que o campo

hiperfino magnético no núcleo de um ãtoro não magnético e intei-

ramente devido a influência do meio. Explicações do mecanismo de

transferência da densidade de spin dos átomos magnéticos para os

não magnéticos tem sido um dos problemas centrais na teoria dos

campos hiperfinos.

Varias investigações tem sido realizadas sistematica-

mente bem como teorias e relações empíricas tem sido elaboradas

e analisadas na tentativa de elucidar teoricamente os mecanismos

de origem dos campos hiperfinos magnéticos no sitio de um átomo

não magnético. Isto tem levado a diferentes abordagens sobre a

origem destes campos. No entanto o que se tem observado é que

de uma forma geral várias destas abordagens podem ser relaciona-

das. De acordo com estas a origem dos campos hiperfinos magnetic

cos é explicada em termos da densidade de polarização dos elé-

trons de condução sendo que a diferença nas abordagens se encoii

tra na forma de explicar o mecanismo de polarização.

Entre as varias formas encontradas para explicar este

mecanismo, citamos, por exemplo, uma que considera como agentes

principais responsáveis pela origem dos campos hiperfinos magné

ticos no sitio do átomo não magnético, os elétrons de condução e

uma outra que sugere que os campos hiperfinos sejam originados

principalmente pela polarização dos elétrons das camadas Inter-

nas do átomo não magnético pelos elétrons de condução. Nestes Qn

foques, evidentemente, os campos são originados por uma intera-



108

ção de contato de Fermi.

A literatura contem, portanto, uma grande variedade de

modelos para os campos hiperfinos magnéticos e o problema agora

tem consistido em selecionar os modelos que mais se aproximam da

situação real e conseguem explicar o comportamento dos campos hj[

perfinos encontrados experimentalmente.

Neste trabalho, na interpretação dos resultados obti-

dos para as ligas de Heusler, tentamos nos valer do maior número

de modelos e relações empíricas disponíveis.

Basicamente existem alguns modelos teóricos e fenômeno

lógicos que tentam descrever o comportamento dos campos hiperfi-

nos no sTtio da impureza não magnética, H h f, nas ligas de Heusler,

sendo que os modelos teóricos o fazem em termos da polarização dos

elétrons de condução.

Estes modelos são:

i) Modelo de Jena-Geldart

ii) Modelo de Caroli-Blandin

iii) Modelo de Blandin-Campbel1

0 modelo de Jena-Geldart considera a liga como um meio

magnético onde é inserida uma impureza não magnética e também uma

polarização efetiva e homogênea dos elétrons de condução, que i£

duz um campo hiperfino no sitio da impureza, produzida pela int£

ração de troca s-d dos elétrons d ligados a átomos magnéticos da

matriz com os elétrons de condução supostos de caráter s. Este

modelo prevê um aumento do campo hiperfino magnético, H.f, com a

densidade de elétrons de condução, nQ, na liga.

Os outros modelos tratam as ligas de Heusler como ma-
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trizes não magnéticas com impureza magnética. Ambos fazem respe£

ti vãmente um tratamento aproximado em termos da teoria de Friedel-

-Anderson e RKKY perturbada.

0 modelo de Caroli-Blandin prevê campos hiperfinos ma^

niticos proporcionais à densidade de spin local,induzida pelos

átomos de manganês próximos, tratados como impurezas diluídas (iso

ladas) em matriz com banda de condução tipo sp. Este modelo, no

entanto, não prevê a contribuição do átomo não magnético para o

campo hiperfino magnético, o que explica o fato de reproduzir bem

apenas os valores experimentais para átomos do sitio X (ligas do

tipo XpMnZ) e discordar no caso dos átomos Z. Mas, com a public^

ção dos primeiros dados experimentais de campos hiperfinos magné

ticos sobre impurezas sp não magnéticas, incorporadas a ligas

de Heusler Pd^MnSníSb) C.CM.Campbell [31] mostrou que a carga de

blindagem dos átomos Z da liga ou impureza Z exercem papel deci-

sivo na determinação do sinal e do valor do campo hiperfino ma£

nético no sitio Z.

0 modelo de Blandin-Campbell prevê campos hiperfinos

magnéticos proporcionais ã densidade de spin perturbada locaimeji

te pela blindagem do átomo não magnético, explicitando, portan-

to, a contribuição do átomo de prova. Este modelo não define uma

relação direta entre os campos hiperfinos magnéticos no sítio da

impureza e a densidade de elétrons de condução, n , (i.e., o cam

po hiperfino ê oscilatório em função de n ) embora valores calcu^

lados para campos típicos mostrem a mesma tendência prevista por

Jena-Geldart [30].

No modelo de Blandin-Campbell o campo hiperfino magne

tico sobre o j-esimo átomo da serie sp, devido ã presença de um
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átomo de Mn a uma distância r, é dado pela expressão:

Nesta expressão, a. depende da constante atômica de acoplamento

hiperfino e do "Knight Shift" para o j-ésimo elemento da série
3 2

sp. kc i o vetor de Fermi para os elétrons de condução (kr=3u n ) ;
r r o

vZ^f/4 é o excesso de carga a ser blindado e n(r) ê uma fase d£

vido a correções pré-assintóticas.

De acordo com S.Jha et alli [41] se assumirmos que o

momento magnético nas ligas de Heusler (X^MnZ) esta localizado

no Ton de Mn, como suportado pelos cálculos de Keller et alii , po_

demos estimar a magnitude da polarização dos elétrons de condu-

ção como proporcional ao campo hiperfino magnético por magneton

de Bohr e por átomos de Mn vizinhos mais próximos (nn) do átomo

não magnético. Assim, podemos escrever:

R h L (VI .2)

Para o caso das ligas RhgMnZ, onde Z é um elemento sp

do grupo IV-A (Ge,Sn,Pb), podemos supor que todos contribuem com

quatro elétrons para a banda de condução. A polarização dos elé-

trons de condução será dada por:

Referencia citada por Jha et alli [41].
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_L *CS ̂ iKrft +JL<C*j * '/<«J | (VI.3)
it3

de onde tiramos a dependência da densidade de elétrons no sítio

Z em função da distância do momento magnético localizado no áto-

mo de Mn.

Cabe observar também que de acordo com o capitulo IV,

a densidade de elétrons de condução numa liga do tipo XpMnZ e d<a

da pela expressão (IV.1.3.5), isto é,

onde Li e o número de elétrons de condução da camada externa, N .

ê o número de elétrons com spin "down", N. é o número de elétrons

de condução do elemento Z e v» e u^ são o número de magnetons

de Bojir dos átomos X e Mn respectivamente.

Neste trabalho foi usado que N + R h = N + C o = 4.7 e N+Mf) =

* 4.5 £29,30,42]. Para as ligas de níquel (Ni2MnSn) e paládio

(Pd2MnSn), calculamos nQ usando que N + Ni = N
+ p d

s 4 - 5 e N
+ M n

= 5 ' °

[43-45] na expressão (VI.4). Para as ligas com átomos de cobre

no sítio X, tomamos o número de elétrons de condução, Z , (Z$p =

* Li - 2N . -*-g.|) igual ao número de elétrons da camada externa ds

elemento (i.e., o valor encontrado na tabela periódica) [44], Nes_

te caso, Z tem valor 1. Para o manganês nestas ligas usamos N|Mn=5.0.

Com o objetivo de comparar a sistemática seguida pelos

campos hiperfinos aqui medidos nas ligas de Rh com a seguida

pelas ligas de Co e pelas do tipo X~MnZ (X = Ni ,Pd e Cu) realiza-

mos um estudo de revisão sobre a sistemática dos campos hiperfi
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nos nestas ligas.

Um resumo dos resultados deste estudo é encontrado nas

tabelas VI. 1 a VI.3 onde são apresentados valores para a densida^

de de polarização dos elétrons de condução, P, para a 'densidade

de elétrons de condução por átomo na liga X9MnZ, n , valores pa-
^ o

ra os campos hiperfinos no s i t i o do Sn, a temperatura de 77 K,

**hf* *>em c o m o prooriedades magnéticas e estruturais das l igas de

Heusler baseadas em Rh, Co, N i , Cu e Pd.

TABELA VI.1: Propriedades magnéticas e estruturais das ligas baseadas

em Ni, Cu e Pd (T - 77 K).

LISA

NtjNnGatSo)

M2Mhtn(Sn)

Ni.HnSn

Ni2HnSb(Sn)

Cu2MtIn(Sn)

CUjHnSn

Pd.HnSn

T , «

379

323

344

360

630

500

530

189

247

a í * )

5.825

6.068

6.052

6.000

5.949

6.206

6.173

6.380

6.424

-

-

-

-

-

4.17

4.40

4.05

3.27

2.96

3.95

4.11

4.23

4.40

•16

109

•87

•52

50

•196

•200

•35

•210

n (J"V

0.125

0.115

0.127

0.135

0.094

0.100

0.121

0.235

0.247

•0.64

4.13

•3.58

•2.65

2.81

•8.27

•8.11

-1.38

• 7.95

Referência*

31.40

31.40

31,40,44.45

31,40

31.40

31,40

31,40,44

31,40,44

31,40

'Valores calculados nestf trabalho usando as expressões (VI.4) e (VI.2) respectivamente.
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TABELA VI.2: Propriedades magnéticas e estruturais

das ligas de Co (T - 77 K).

LIGA

C o2** l9BS"02
CoJMa wSn M

COgftiSi jjSn K

COjMiSn

COjliSn

COjZrin

COjHfSn

693

694
985
WS

829

3Í5

410

415

5.754

5.772

S.6S4

5.745

6.000

6.060

6.222

6.200

0.5
0.5
0.75

0.75

0.75

—

3.01

3.01

3.57

3.61

3.58

-

"total {"8'

4.07

4.05

5.07

5.11

5.37

0.98

0.62

0.75

Hhf(Sn .K0c)

«40.5

•35.3

-15.6
• 6.2

•102

«81.6
•es.i
•106

n {i )
o

0.089

0.088

0.138

0.133

0.122

-

•1.66

• 1.45

-0.S1

•0 .20

•3.16

—

REFERENCIAS

29

29

2»
29

29

46

46

46

'Vi lorts calculados « t m * trabtlho usando as cxpr»ssõcs (VI.4) e (VI.2) respKtivMcnU.

TABELA VI.3: Propriedades magnéticas e estruturais das ligas

de Rh (T - 77 K).

LIGA

Rhjj* ,86e$n K

KhfHnGt JJSÍI Q-

RhjMnSn

RhjFtSn

RhjCoSn

RhjNfSn

Te(K)

m^

450
328
412
583
444
93

« (A)

6.030

6.252

6.332

-
—

—

—
—

—

—
—

—

—

—
—

—

"total1"!}5

4.62

4.12

3.10

3.70

2.44

0.6

Hhf(Sn-K0e)

-44.6*

-45.7*

•23.9+

•26.1*

•55.1

-51.1

-11.2

n (A" J
o

0.106

o.oeA
0.070

—

—
—

_

-1.65

•0.97

• 1.40

—

—

—

REFERÊNCIAS

31
31
31
47-8

47-8

47

fVa1ortf

ulcuUioi iwtte tratolho utmdo ts exprtssõts (VI,4) « (VI.2) respectivamente.

nt»U trabalho.
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Analisemos separadamente, as tabelas VI.1, VI.2 e VI.3

respectivamente.

Da tabela VI. 1, observa-se para as ligas de Cu*MnZ (Z =

« Al,In,Sn) e PdgMnZ (Z=Sn,Sb) que os campos hiperfintjs
119cos no sitio do Sn crescem com a densidade de elétrons de con_

dução, n , corroborando portanto, a sistemática prescrita pelo

modelo de Jena-Geldart no estudo dos campos hiperfinos em ligas

de Heusler. 0 mesmo não pode ser afirmado com relação as ligas

de Ni«MnZ (Z = 6a,In,Sn,Sb) ao considerarmos os resultados mostra^

dos na tabela VI.1, uma vez que estes não definem uma sistemáti-

ca entre os campos hiperfinos e a densidade de elétrons de condu

ção. No entanto, alguns estudos sobre o comportamento dos campos

hiperfinos nas ligas baseadas em Ni [43,45] têm mostrado um ra-

zoável acordo entre o comportamento dos campos medidos nestas li_

gas e o previsto pelo modelo de Jena-Geldart.

Estudos realizados em ligas de (Ni. Pdx)2MnSn [43] mos_

tram que o valor dos campos hiperfinos no sitio do 1 l 9Sn nestas

ligas é extremamente sensível ao elemento do sitio X, conforme é

mostrado na tabela VI.1 pelos valores dos campos hiperfinos mag-

néticos para as ligas de Ni^MnSn e Pd^MnSn.

Os resultados experimentais encontrados para a liga

("i« xPd )«MnSn e s t^° em concordância com os previstos pelo mode

Io de Jena-Geldart, uma vez que a um aumento na concentração x

de Pd corresponde um aumento no parâmetro de rede e conseqüente-

mente um decréscimo na densidade de elétrons de condução e no va_
119lor dos campos hiperfinos magnéticos no sTtio do Sn.

Outros trabalhos têm ratificado a concordância entre

os dados experimentais e os previstos pelos modelos teóricos nes_
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tas ligas. Dentre eles podemos citar ainda o trabalho de Te-

nhover et ai li [49] onde foi realizado um estudo do comportanen

to dos campos hiperfinos nas ligas CupMnln. Sn valendo-se dos

nodeios de Blandin-Canpbell e Jena-Geldart.

Foi observado nestas ligas que a medida que é au*enta_

da a fração x de Sn, o número de elétrons de condução aumenta sis_

tematicamente, e consequentemente aumenta o campo hiperfino mag-

- 119netico no Sn, conforme previsto teoricamente.

Decorre dai que a sistemática seguida pelos campos

hiperfinos magnéticos nas ligas baseadas em Cu e Pd esta em ra-

zoável acordo com a estabelecida pelos modelos de Jena-Geldart e

Blandin-Campbell para estas ligas. Não sem a devida restrição es_

te comentário pode ser estendido ãs ligas de Ni.

Da tabela VI.2 observa-se que os campos hiperfinos ma£

neticos nas ligas de Co crescem a medida que a densidade de elé-

trons de condução, n , decresce, contrariando portanto, a tender^

cia observada nas ligas de Cu, Ni e Pd.

Uma análise mais detalhada do conteúdo desta tabela pejr

mite-nos observar que, por exemplo, na série Co«MnZ ggSn Q . (Z «

= Si,Ge,Sn) a grande variação encontrada nos valores dos campos

hiperfinos é atribuída por Dunlap e Jones [29] e Delyagin et

ai11 [50] dominantemente ãs variações nos parâmetros de rede,uma

vez que o estado de Valencia do átomo impureza e os momentos mag

néticos se mantém aproximadamente constantes.

Por outro lado temos a série de COgHnZ g^Sn ^ (? s

» A1,Ga) [29] apresenta valores similares para os campos hiper-

finos, o que tem sido explicado pelo fato de estas possuírem mo

mcnto magnético-e parâmetro de rede semelhantes.
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Verifica-se também,que o valor encontrado para os cam

pos hiperfinos na liga Co^MnGa g gSn Qp é mais positivo que o en-

contrado para a liga CopMnGe ggSn Q,>, embora os parâmetros de re

de destas ligas sejam aproximadamente os mesmos, ficando desta

forma, a variação (i.e. aumento) na densidade de elétrons de coii

dução atribuTda a contribuição da Valencia dos elementos Ga e Ge

e aos momentos magnéticos do Co e Mn.

Até o presente temos que a teoria de Jena-Geldart, que

tem sido usada com razcavel êxito para as ligas de Heusler que

possuem o Mn como o único átomo magnético, faz previsões incorre

tas sobre a tendência dos campos hiperfinos magnéticos no sitio

da impureza nas ligas baseadas em Co.
1190 comportamento dos campos hiperfinos no sítio do Sn

na série Co^MnZ (Z=Si,Ge,Sn) se mostra similar ao encontrado no

estudo das ligas CogTi, V Sn [42] e que não pode ser explicado

pelo modelo de Jena-Geldart.

De forma análoga a previsão para a sistemática do cam

po hiperfino magnético pelo modelo de Blandin-Campbel1 falha pa-

ra a série Co^MnZ (Z =Si,Ge,Sn). Segundo Dunlap e Jones [29] não

é possível prever as grandes variações do campo hiperfino obser-

vadas nesta série que supõe-se serem devidas unicamente a mudar^

ças no parâmetro de rede.

Temos então que a tendência observada no comportameri

to dos campos hiperfinos nestas ligas (i.e., Co^MnZ com Z = Si,

Ge,Sn) como em todas as ligas de Co (e.g., 29,30,51) cot .raria a

encontrada nas ligas de Ni, Cu e Pd (e.g., ref. 29,30,43,52) e

como apontado por Ounlap e Jones [29,30] não pode ser explicada

no contexto dos modelos atuais.



117

Ate o presente não está claro porque a sistemática dos

campos hiperfinos nas ligas de Heusler baseadas em Co é diferen-

te da sistemática seguida pelas ligas que contêm Ni, Cu e Pd no

sitio X.

No entanto existem diferenças fundamentais entre e£

tes dois tipos de ligas. Nas ligas do tipo X«MnZ com X=Ni,Pd,Cu,

os átomos no sitio X não tem momento magnético, de modo que os

átomos magnéticos mais próximos ao Sn são seis átomos de Mn a uma

distância de a/Z (a - parâmetro de rede).

Nas ligas que contém Co no sitio X, os átomos magnéti-

cos mais próximos do Sn são oito átomos de Co, cujo valor do mo_

mento*magnético na série Co~MnZ (Z =Si,Ge,Sn,Al ,6a) é da ordem

de 15% a 20% do valor do momento magnético do átomo de Mn nestas

ligas. Estes átomos de Co se encontram a uma distancia de /3 a/4

do átomo de Sn, portanto 15% mais próximos deste, que os átomos

de Mn.

Deste modo embora o momento magnético do Co seja rei£

tivamente pequeno em relação ao momento do Mn, a maior proximida_

de dos átomos de Co dos átomos de Sn e o maior número de átomos

de Co pode estar compensando a diferença em momento magnético, fa_

zendo com que os átomos de Sn sofram uma influência maior (ou pe_

Io menos c'a mesma ordem) dos átomos de Co que dos átomos de Mn.

Este fato se reflete nos valores obtidos para os cam

pos hiperfinos nestas ligas quando comparamos os valores obtidos

para estes na série Co«YSn (Y = Ti,Hf,Zr) com o obtido para a li-

ga Co2MnSn (tabela VI.2).

De acordo com Keizo Endo et alli [46] na serie Co^YSn

(Y»T1,Hf,Zr) o'número de elétrons sp é aproximadamente igual nas
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três ligas bem como os valores do vetor de Fermi (k_.)t da distar^

cia atômica de uma posição r ao átomo magnético e do deslocamen-

to de fase devido a presença do átomo impureza. Resulta daí v^

lores muito próximos tanto numericamente como em sinal' para os

campos hiperfinos nestas ligas» o que ê consistente com os resu^

tados experimentais.

Comparando os campos hiperfinos na serie Co»YSn (Y =

= Ti,Hf,Zr) ao da liga Co^MnSn verifica-se a indicação de que os

campos hiperfinos nas ligas de Co são predominantemente devido a

estes átomos e não aos de Mn como nas ligas de Heusler com Cu.Ni

e Pd.

Cabe observar que até agora temos considerado os cam

pos hiperfinos como originados pela densidade de spin no núcleo

devido a polarização das camadas internas pelos elétrons de con-

dução. No entanto pa:-a as ligas baseadas em Co onde temos a pre

sença de dois elementos magnéticos (Co e Mn) devemos considerar

para os primeiros vizinhos a probabilidade de superposição de or

bitais. De modo que a superposição dos orbitais d do Co (função

estendida) com os orbitais sp do Sn numa interação direta também

contribui para os campos hiperfinos nestas ligas.

Da tabela VI.3 observa-se que a relação entre os cam-

pos hiperfinos nas ligas de Rh e a densidade de elétrons de co£

dução, n , é a mesma seguida pelas ligas de Co,ou seja, os cam-

pos hiperfinos crescem a medida que n decresce, contrariando por

tanto a sistemática seguida pelas ligas de Ni, Cu e Pd.

Nas ligas baseadas em Rh como nas de Co, a variação nos

valores obtidos para os campos hiperfinos pode ser atribuída do-

minantemente a uma variação no parâmetro de rede, embora também
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ocorra variação no momento magnético das ligas.

Comparando os valores dos campos hiperfinos na série

RhgMnZ (Z=Ge,Sn»Pb) ao da liga Rh.NiSn, somos levados a concluir

que nestas ligas os átomos de Mn contribuem de forma efetiva pa-

ra os campos hiperfinos sugerindo um possível efeito competitivo

entre a contribuição dos átomos de Rh e de Mn.

Até o presente não foram realizadas medidas de difra-

ção de neutrons nas ligas de Rh, de modo que o valor do momento

magnético não está definido. Com base em relações empíricas, Cam£

bell et alii [48] tem sugerido que o Rh em RhgYSn (Y = Mn.Fe.Co)

carrega momento magnético de aproximadamente 0,3 vB. Usando argu^

mento'simiiar Delyagin et alli [53] sugerem que o Rh em Rh»YSn

(Y =Fe,Co) tem um momento de 0.54 yB e 0.74 u«, respectivamente.

Devemos observar que embora o momento magnético do Rh

seja muito menor que o do Mn (iw << u» ),provavelmente a maior

proximidade dos átomos de Rh do átomo Sn possibilita que a con-

tribuição efetiva destes átomos para o campo hiperfino no sítio
119do Sn possa competir com a contribuição dos átomos de Mn, os

quais carregam o maior percentual do momento magnético da liga.

Da tabela V.4.2 verifica-se também que o campo hiperfj[

no da liga Rh«Mn gnGeSn «,• quando comparado ao campo hiperfino da

liga RtuMnGe ogSn «* não segue uma sistemática definida, uma vez

que a relação entre estes varia de acordo com a temperatura con-

siderada.

Da primeira liga (Rh2Mn ggGeSn) a única informação que dispomos

é o valor medido do campo hiperfino, e por isso, procuramos estimar o

comportamento das propriedades magnéticas e estruturais traçan-

do um paralelo-com as respectivas propriedades da liga R
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Conforme pode ser observado na estrutura geral das lî

gas de Heusler (figura III.1) não deve ocorrer modificações es-

truturais nestas ligas ao substituirmos um átomo de Sn no sitio

dos átomos de Ge ou Mn. No entanto, uma diferença que'poderia ser

apontada é a influência da diferente vizinhança do átomo de Sn

(efeitos locais).

Na liga Rh2Mn g gGeSn Q 2 OS primeiros vizinhos (1 nn) do

Sn são os átomos de Rh e os segundos vizinhos (2 nn) os átomos de

Ge, enquanto que na liga Rh^MnGe ggSn Q~ a vizinhança do Sn e mp_

dificada, na medida que agora, os segundos vizinhos deste átomo

são os Mn (átomos magnéticos).

Devemos observar, no entanto, que estamos tratando com

ligas bastante diluidas (apenas 2% de Sn) o que nos permite des-

considerar os efeitos locais nos campos hiperfinos.

Por outro lado, se olharmos a estrutura destas ligas

como um todo, é razoável admitir que substituir dois átomos de

Sn em cem sítios magnéticos ou não magnéticos deve se refletir

muito fracamente nas propriedades estruturais das ligas (efeitos

coletivos). Dai uma vez que o campo hiperfino é dado em termos

da densidade de polarização, as pequenas variações que possam

ocorrer no momento magnético total da liga devem ter pouca in-

fluência na estrutura como um todo. Deste modo os efeitos cole

tivos.da densidade de polarização para o campo hiperfino pouco

ou nada se modificam, o que está de acordo com o comportamento

observado experimentalmente para estes campos isto é, as ligas

Rh«Mn ggGeSn g^ e Rr.gtinGe 9g S n Q2 apresentam valores muito prõx^

mos para os campos hiperfinos.

No caso das ligas baseadas em Rh, também, devemos con
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siderar a possibilidade de superposição dos orbitais d do Rh com

os orbitais sp do Sn e com os orbitais d do Mn. Embora o suposto

momento magnético do Rh seja pequeno em relação ao do Co, é pos-

sível que uma interação direta destes orbitais esteja contribuini

do para os campos hiperfinos nestas ligas.

Buscando estreitar o paralelo entre a sistemática dos

campos hiperfinos nas ligas de Rh e a encontrada para as ligas

de Co, Ni, Cu e Pd, realizamos uma analise gráfica dos resulta-

dos obtidos para a densidade de elétrons de condução polarizados,

p, em função da distância r ( r = a / 2 , a = parâmetro de rede) ao Ton

de Mn para estas ligas, conforme ilustram as figuras VI.1, VI.2,

VI.4 e VI.5. Para as ligas de Co analisamos também o comportameri

to de p em função da distância aos átomos de Co (r = /3 a/4) de

forma a verificar a influência do momento magnético destes áto-

mos na densidade de polarização (figura VI.3).

2.90 3.00 3.10

<t/2(A)

3.20 3.30

FIGURA VI.1: Densidade de polarização dos elétrons de condução, p, em função
da distância ao átomo magnético (Mn) segundo vizinho do átomo
Z: (1) Rh2MnGe; (2) Rt^MnSn e (3) Rt^MnPb.
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FIGURA VI.2: Densidade de polarização dos elétrons de condução, p,

em função da distância do átomo de Mn segundo vizinho

do átomo Z: (1) CojMnAl; (2) Co2MnGa; (3) Co2MnSi;

(4) Co2MnGe; (5) C
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FIGURA VI.3: Densidade de polarização dos elétrons de condução, p, em função da distância do átomo

de Co, primeiro vizinho do átomo 2: (1) Co-MnAl; (2) Co.MnGa; (3) COjMnSi; (4) Co2MnGe;

(5) Co2MnSn.
Is)
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FIGURA VI.4: Densidade de polarização dos elétrons de condução, p, em função

da distância ao átomo magnético (Mn): (1) Ni?MnCa; (2) Ni.Mnln;

(3) Ni2MnSn e (4) N^MnSb.
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FIGURA VI.5: Densidade de polarização dos elétrons de condução, p, em função

da distância ao átomo magnético (Mn): (1) CuJMnAl; (2) Cu Mnln

€ (3) Cu2MnSn.

Das figuras VI.4 e VI.5 observa-se que a densidade de

polarização dos elétrons de condução cresce com a distância aos

átomos de Mn.

Da figura VI.t, verifica-se que a relação p * a/2 para

as ligas de Rh sugere um caráter oscilatorio o qual pode estar

caracterizando (se corroborado por um maior número de pontos) uma

oscilação RKKY, que nos permite então, tentar interpretar nossos
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resultados em termos do modelo de Blandin-Campbell e ratificar

portanto, a idéia de que os campos hiperfinos (dados em termos

da interação de contato de Fermi) num núcleo de prova não magné-

tico numa liga Heusler são proporcionais a densidade de elétrons

polarizados, p, no sitio de prova.

Comparando-se as ligas de Co ãs de Rh, especialmente as

series Co^MnZ (Z=Si,Ge e Sn) e RhgMnZ (Z = Ge ,Sn,Pb), já que es-

tas possuem no sitio Z três elementos do grupo IV.A, observa-se

na análise da relação p * a/2, que as ligas de Co não seguem o mes^

mo comportamento que as de Rh ao supormos que o momento magnéti-

co da liga é devido apenas ã presença dos átomos de Mn, e descori

siderarmos portanto, a contribuição dos átomos de Co para os cam

pos hiperfinos nestas ligas (figura VI.2).

Por outro lado, a análise da densidade de polarização

P, em função da distância aos átomos de Co (supondo que o campo

hiperfino nestas ligas seja devido predominantemente a presença

destes átomos) mostra que o caráter oscilatõrio sugerido para as

ligas de Rh não se manifesta de forma tão explicita para as li-

gas de Co. Da figura VI,3 observa-se que o comportamento da sé-

rie COgMnZ (Z=Si,Ge,Sn) também pode estar caracterizando o de

uma oscilação, apenas com período bem mais longo que o suposto

para as ligas de Rh.

Resumindo temos então que embora existam diferenças

entre o comportamento dos campos hiperfinos nas ligas de Rh e Co

(e.g., quando analisados em termos da densidade de polarização),

os resultados apresentados até aqui para a sistemática dos cam-
119pos hiperfinos no sitio do Sn (e.g. comportamento dos campos

hiperfinos em termos de n ) Indicam que as ligas de Heusler do
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tipo XpMnZ com X =Rh estão mais proximamente relacionadas àque-

las em que X - Co do que as que contim Ni, Pd e Cu no sitio X.

Assim embora este comportamento não prove que os ãto

mos de Rh possuem momento magnético suporta a sugestão de Camp-

bell et alii [48] de que podem carregar momento, o qual aparente

mente i menor que o momento do Co nas ligas Co~YZ. Sendo esta dî

ferença uma possível razão para o fato de a relação (p *a/2) pa-

ra o Rh ser mais bem delineada que para o Co.

Uma outra forma de tentar interpretar os resultados ot>

tidos neste trabalho é através do modelo de Balabanov-Delyagin [23]

o qual tem uma base fenomenolÕgica, diferente, portanto, da apre

sentada até aqui.

0 modelo de Balabanov-Delyagin analisa o comportamento

dos campos hiperfinos no átomo da impureza, em termos da distri-

buição dos momentos magnéticos nas esferas de coordenação vizi-

nhas. De acordo com este o campo hiperfino no sítio de um átomo

não magnético pode ser descrito como a soma algébrica de duas co£

tribuições de sinais opostos.

De acordo com a expressão (IV.4.5) temos:

H-hT+l-r
onde H" e uma contribuição "local" resultante da polarização das

camadas mais internas preenchidas do átomo impureza pelos elétrons

das camadas mais externas deste átomo. H4 é uma contribuição mais

"coletiva" que resulta da interação direta dos elétrons po1ariza_

dos da banda de condução com os elétrons das camadas preenchidas

Internas do átomo não magnético.
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A figura VI.6 [34] ilustra uma possTvel forma da de per»

dência radial das contribuições parciais hT e ht, para os campos

hiperfinos magnéticos e h- (contribuição parcial da i-êsima esfe

ra de coordenação) para os átomos de Sn. *

FIGURA VI.6: Possível forma da dependência radial das contribuições

para o campo hiperfino magnético h., h. (linhas ponti-

lhadas), h. (linha contínua). Escala arbitrária. FigiJ

ra reproduzida do trabalho de [34].

Para os átomos de Sn, essas contribuições são próximas

em valor absoluto, e portanto os valores observados para os cam-
I IA

pos hiperfinos no Sn são relativamente pequenos e muito sensT.

veis a distribuição dos momentos magnéticos sobre as esferas de

coordenação.
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Con base neste modelo, Delyagin et alii [50] analisa»

a dependência radial dos campos hiperfinos magnéticos para os ato
119mos de Sn nas ligas de Co^MnZ

po hiperfino de forma geral como:

119
mos de Sn nas ligas de COgMnZ (Z=Si,Ge,Sn) expressando o cam

(H.6)

onde: 8 é o número de átomos magnéticos da primeira esfera de

coordenação;

Uj ê o momento magnético médio dos átomos da primeira es-

fera de coordenação;

p.(r) é a contribuição parcial desta esfera;

Ho é a contribuição das esferas mais distantes, esta é

uma contribuição positiva e nesta aproximação é ignorada

a dependência radial uma vez que e muito fraca frente a

P,(r).

Embora os momentos magnéticos se encontrem distribuí-

dos de forma uniforme nas esferas de coordenação dessas ligas,

os valores experimentais encontrados para os campos hiperfinos

do 1l9Sn variam entre +105 kOe em COgMnSn e -14.0 em Co2MnSi (ta

bela VI.4) caracterizando a variação de p.(r) prevista pelo mode

Io.

Tem sido suposto que as variações nos valores obtidos

para os campos hiperfinos são conseqüência da variação da distãn

cia entre os átomos. De acordo com [50] um decréscimo desta dis-

tância é acompanhado por um aumento na contribuição negativa pa-

ra o campo hiperfino. Deve ser observado que a distância entre
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os átomos esta relacionada ao número de elétrons de condução da

liga (tipo Co2MnZ; Z=Si,Ge,Sn).

Um aumento no número destes elétrons corresponde a um

decréscimo da distância r dos átomos da primeira esfera de co-

ordenação ao átomo Z,o que implica o aumento da contribuição par

ciai negativa para o campo hiperfino,uma vez que esta ê produto

da polarização indireta dos elétrons das camadas in^^nas do ato

mo não magnético pelos elétrons da banda de condução.

Segundo Delyagin et alli [50], é possível em termos des_

te modelo fazer uma estimativa dos valores das contribuições pa£

ciais p..(r). Da sistemática dos campos hiperfinos para os átomos

de Sn nos ferromagnetos metálicos [50] segue que para r - 2.54 8

a contribuição parcial p (2.5) é aproximadamente igual a -270 kOe/

/yB e p (2.60) = -11 k0e/yB.

Verifica-se deste modo que com o aumento da distância

interatõmica r a contribuição negativa para o campo hiperfino

diminui em valor absoluto, o que é ilustrado pela figura VI.7 ori

de:

(VI.7)

com Hj^ = H^f -H 2 e pj = 0.75

Os valores inferidos para p^(r) neste trabalho conside_

ram H^* * H ^ medido experimentalmente, uma vez que Hg é uma cor»

tribuição que depende muito fracamente de r.



TABELA VI.4: Propriedades magnéticas e estruturais das ligas Co^MnZ e campos

hiperfinos para o átomo de Sn no sítio Z.

Átomo

Si

Ge

Sn

Al

Ga

Z
Parâmetro
de rede
a (Ã)

5.654

5.743

6.000

5.754

5.772

Z
Distância

-Co (/3a/4)
ft

2.448

2.487

2.598

2.494

2.499

TC(K)

985

905

829

693

694

Momento magnético dos
átomos de Co e Mn (yg)

0.75

0.75

0.75

0

0

Co

±0

±0

±0

.50

.50

08

08

08

3.

3.

3.

Mn

.57 ± 0 .

.61 ±0 .

.58 ±0 .

3.01

3.01

16

16

16

Hhf(Sn - kOe)

-14.3 ±0.04

+10.5 ±0.05

+105.0+0.01

+40.5+0.04

+35.3 ±0.03

(k0e/uB)

-2.38

+1.75

+17.5

+6.75

+5.88

Referência

50

50

50

29

29

*Valor calculado neste trabalho considerando que Hh- » H.-.
hf " n h f
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r(A)

FIGURA VI.7: Contribuição parcial da primeira esfera de coordenação em fun

cão da distância do átomo Z aos átomos desta esfera:(i)Co»MnSi;

(2) Co2MnGe; (3) Co^nSn; (4) Co2MnAl e (5) Co^nGa.

Da figura VI.7 observa-se que modificações na estrutu-

ra das ligas tornam a contribuição parcial p.(r) mais positiva ou

negativa. Ou seja, no caso da série Co«MnZ (Z=Si,Ge,Sn) ocorre

um aumento do raio atômico indo do Si para o Sn o que implica um

aumento na distância ao átomo Z tornando portanto a contribuição

p,(r) mais positiva.

No caso das ligas de Co«MnZ (Z~A1,Sn) e Co^MnZ (Z =

» Ge,6a) a distância, r, dos átomos da primeira esfera de coorde^

nação ao átomo Z diminui (i.e., nos aproximamos deste átomo) de

modo que nestas ligas, p<(r) contribui de forma mais negativa p£

ra os campos hiperfinos (um decréscimo na distância r correspon-
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de a um aumento na densidade de elétrons de condução).

Resumindo temos que na série Co^MnZ (Z =Si,Ge> Sn, Al

e Ga) [29,51] a contribuição devido aos efeitos locais diminui a

medida que aumenta a distância entre os átomos da primeira esfe-

ra de coordenação e o átomo Z, uma vez que implica um decréscimo

na intensidade da polarização dos elétrons das camadas internas

pelos elétrons das camadas externas deste átomo.

Seguindo esta mesma linha realizamos uma análise do

comportamento dos campos hiperfinos magnéticos no sitio do Sn

nas ligas de Rh, Cu, Ni e Pd de forma a verificar se a sis tema tî

ca encontrada para estas ligas é a mesma seguida pelas ligas de

Co. Para tal, construímos as tabelas VI.5 e VI.6 onde colocamos

as propriedades magnéticas e estruturais e os campos hiperfinos

para as ligas Rh^MnZ e X^MnZ (X = Ni,Cu e Pd), respectivamente.



TABELA VI.5: Propriedades magnéticas e estruturais das ligas Rh.MnZ e campos

hiperfinos para o átomo de Sn no sítio Z.

Átomo Z

Ge

Sn

Pb

Parâmetro
de rede

<*)

6.030

6.252

6.332

Distancia

Z-Rh (/3 a/4)

(Â)

2.611

2.707

2.704

TC(K)

450

412

328

Momento magnético dos
átomos de Rh, Mn e
total da liga (ug)

Rh

—

Mn

—

Total

4.62

3.10

4.12

+

Hhf(Sn-k0e)

-45.7

+26.1

+23.9

P,(r)
(kOe/yB)

-19.0

+10.9

+10.0

Referência

40

40

40

** Valores estimados e medidos, respectivamente, neste trabalho.



TABELA VI.6: Propriedades magnéticas e estruturais das ligas X.MnZ (X«Ni,Cu e Pd)
e campos hiperfinos para o átomo de Sn no sítio Z.

Liga e
átomo Z

Ni2MnZ

6a
In
Sn
Sb

Cu2MnZ

Al
In
Sn

Pd2MnZ

Sn
Sb

Parâmetro
de rede

(X)

5.825

6.068

6.052
6.000

5.949

6.206

6.173

6.380

6.424

Distância
Z-Mn (a/2)

(8)

2.92

3.03

3.03

3.00

2.97

3.10

3.09

3.19

3,21

TC(K)

379

323

344

360

630

500

530

189

247

Momento magnético dos
átomos de (Ni,Cu e Pd),
Mn e total da liga (UQ)

Ni.Cu.Pd

—
—
—
—

—
—
—

—

—

Mn

—
—
—
—

—
—
—

—

—

Total

4.17

4.40

4.05

5.27

2.96

3.95

4.11

4.23

4.40

Hhf (Sn-kOe)

+16

109
+87

+52

50
+196

+200

-35

+210

»

P2(r)
(kOe/yB)

+0.67

4.54

+3.62

+2.17

2.08

+8.17

+8.33

-1.46

+8.75

Referência

40

40,31

40,31

40,31

40,31

40,31

40,31

40,31

40

Nalores calculados neste trabalho.

t/1
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Dai usando a expressão (VI.5), os dados da tabela VI.5 e supon-

do, de acordo com [51], que os átomos de Rh possuem momento macj

nético de aproximadamente 0.3 y» obtivemos a seguinte expressão

para os campos hiperfinos nas ligas de Rh: J

No caso das ligas de Ni, Cu e Pd, cujo momento magnet^

co é considerado devido exclusivamente a presença dos átomos de

Mn (y« = 4 . 0 Pg) que se encontram na segunda esfera de coordena^

çao (os átomos de Mn são em número de seis nesta esfera) reescre

vemos a expressão (VI.6) para estas ligas como:

HM - y*fw + H
Supondo w,T s 4.0 p», obtivemos:

( V M 0 )

As expressões (VI.8) e (VI.9) nos permitem expressar

as contribuições parciais referentes a primeira e segunda esfera

de coordenação das ligas Rh2MnZ e X2MnZ (X =Ni,Cu e Pd) respecti^

vãmente.

Para as ligas de Rh temos:

ri hi (VI.11)

onde: Hh* » H ^ -H2
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e para as ligas de Ni, Cu e Pd vem:

(VI.12)

onde H"hf = H h f - H 3 .

Partindo destas expressões realizamos uma análise _

litativa da relação do comportamento da contribuição parcial p-

em função da distância ao átomo Z não magnético.

As figuras VI.8, VI.9 e VI.10 mostram o comportamento

de pAr) para as ligas de Rh, Ni e Cu. Cabe observar que não reâ

lizamos esta análise para as ligas de Pd porque dispomos de ape-

nas dois valores para os campos hiperfinos o que se torna pouco

significativo.
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Pi(kOe/UB)

12

8

4

O

-4

-8

-12

-16

-20

1 
1 

1 
1

1

—

1 
1 

1 
1 

1 
1

1 i

/
/
/
/

/

3

1

1
2.5 2.6

r(A)

2.7 2.8

FIGURA Vl.8: Contribuição parcial da primeira esfera de coordenação em

função da distância do átomo Z aos átomos desta esfera:

(1) Rh2MnGe; (2) Rl^MnSn e (3) RhjMnPb.
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FIGURA VI.9: Contribuição parcial da segunda esfera de coordenação em

função da distância do átomo Z aos átomos . desta esfera:

(1) Ni2MnGa; (2) N^Mnln; (3) Ni2MnSn e (4) N^MnSb.
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p2(k0e/uB)

8.0 —

2.0 —

3.0 3.1

FIGURA VI.10: Contribuição parcial da segunda esfera de coordenação em

função da distância do átomo Z aos átomos desta esfera:

(1) Cu2MnIn; (2) Cu2MnAl e (3) Ci^MnSn.
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Para as ligas de Ni e Cu (figuras VI.9 e VI.10, respe£

tivamente) observa-se que mesmo com o aumento daTFistância r ao

átomo não magnético Z e conseqOentemente diminuição do número de

elétrons de condução, a contribuição P2(r) se mantém dominante-

mente positiva.

De acordo com Delyagin e Kornienko [34] nas ligas de

Ni e no caso estendemos a conclusão ãs ligas de Cu, os campos
119

hiperfinos no sTtio do Sn são sempre positivos e conseqüente-

mente ocorre um domínio da contribuição parcial positiva. De aco£

do com este modelo podemos observar também que a similaridade do

valor medido do campo hiperfino da liga RhgMn ggGeSn Q2 com o da

liga RtuMnGe ggSn *~ pode ser explicada com base na expressão

(VI.11) pelo fato de serem os átomos da primeira esfera de coor-

denação aqueles que principalmente contribuem para o campo hipejr

fino. Deste modo» substituir o átomo de Sn no sítio do Mn ou de

Ge, dentro da ótica deste modelo, e praticamente indiferente e

portanto, de acordo com o observado experimentalmente.

Para as ligas de Rh, onde supomos a existência de mo-

mento magnético neste átomo, verifica-se que a medida que nos afa£

tamos do átomo Z, a contribuição parcial p,(r) torna-se mais po-

sitiva atingindo um valor máximo e posteriormente decrescendo.

Observa-se que nestas ligas como nas de Co a contribui

ção p.(r) varia de valores negativos para positivos o que está

diretamente relacionado a variação encontrada nos valores dos cam
119

pos hiperfinos no sTtio do Sn de ambas as ligas.

Em resumo da análise de nossos resultados e daqueles

obtidos da literatura, com as quais nos propusemos traçar um

paralelo* podemos concluir tanto do ponto de vista dos modelos
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teóricos como das relações empíricas abordadas para explicar o

comportamento dos campos hiperfinos magnéticos no sitio de uma

impureza não magnética, que as ligas de Rh estudadas, embora apre
»

sentem algumas características diferentes das de Co, estão mais

proximamente relacionadas a estas do que as de Ni, Cu e Pd.

Das comparações e resultados obtidos nos tratamentos

realizados para a sistemática dos campos hiperfinos não tiramos

uma prova da existência do momento magnético nos átomos de Rh, mas

reforçamos a possibilidade de que estes possam possui-lo. Uma con

clusão definitiva com relação a esta possibilidade poderá ser ot>

tida de medidas de difração de neutrons. Sem estas a máxima in-

formação que pode ser inferida, e portanto em concordância com

nossas conclusões, é da possibilidade de existência de momento

magnético neste átomo.

Da análise do comportamento da densidade de polariza-

ção dos elétrons de condução em função da distância ao átomo ma£

nêtico espera-se que um maior número de pontos quando da anãlj^

se dos campos hiperfinos em outras ligas de Rh, venham extender

a curva obtida para maiores e menores distâncias ao átomo magné-

tico, o que permitirá descrever empiricamente a dependência dos

campos hiperfinos magnéticos com a distância ao momento magnéti-

co localizado.

Devemos considerar também a possibilidade de interpre

tar nossos resultados em termos dos modelos de Balabanov-Delyagin

e Blandin-Campbell, uma vez que segundo Nikolaev [35] estes podem

ser relacionados. As figuras VI.7 e VI.8 quando comparadas suge-

rem que os campos hiperfinos nas ligas de Rh (onde supomos a exú

tencia de um momento magnético) e Co possam ser razoavelmente e£
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pi içados dentro do ponto de vista de Balabanov-Delyagin e por ex̂

tensão diríamos que também dentro da ótica de Blandin-Campbeli.

Outro aspecto que deve ser enfatizado i a relação er»

tre os campos hiperfinos e a densidade de elétrons de condução

(Hj- xn ). Em nosso caso, os elementos Z da série Rh.MnZ (Z=Ge,

Sn,Pb) pertencem ao grupo IV.A da tabela periódica, de modo que

a variação fundamental nestes elementos é do raio atômico uma vez

que o número de elétrons de condução se mantém relativamente cons_

tante. Esta variação é fortemente refletida no parâmetro de rede

que influi de forma direta no valor de n . Ou seja, a medida que

aumenta o raio atômico do elemento Z, aumenta também o parâmetro

de rede e conseqOentemente diminui a densidade de elétrons de con

dução, n .
o

Como sugestões para complementar este trabalho temos

que:

a) Seria interessante estabelecer a análise da relação H. , x n
nt o

quando o elemento Z varia ao longo da linha da tabela periódi

ca, mantendo portanto seu raio atômico relativamente constan-

te, mas variando o número de elétrons de condução.

Para este estudo sugerimos a análise do comportamento

dos campos hiperfinos nas ligas

RhpMnSn

R h 2 M n S b 1 - x S %

cuja característica é a variação no número de elétrons de condu
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cão entre os elementos In, Sn e Sb.

Este estudo permitiria portanto verificar como seria

modificada a sistemática seguida pelos campos hiperfinos magnêti^

cos no sitio do Sn nas ligas baseadas em Rh em função do tipo

de contribuição dominante para a densidade de elétrons de condu-

ção, nQ.

b) Num estudo das propriedades magnéticas das ligas do tipo

(Rh^_xXx)2MnZ (X = Ni,Cu e Pd), onde é inserido um elemento não

magnético no sítio do Rh, talvez pudéssemos obter maiores in-

formações sobre a existência ou não de momento magnético do

Rh pela analise do comportamento dos campos hiperfinos no si-

tio Z.

c) Uma outra análise que também poderia trazer maiores informa-

ções e o estudo do comportamento dos campos hiperfinos na S£

rie R h g M n ^ G e S n ^ Nesta poder-se-ia verificar como se modi-

ficam as propriedades magnéticas destas ligas em função da

fração x. Uma vez que a este aumento corresponde um decrésci-

mo do número de átomos magnéticos, é razoável esperar-se mod^

ficaçoes na estrutura magnética das ligas e no comportamento

dos campos hiperfinos em função da concentração destas.
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