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Resumo

Nesta tese apresentamos um estudo teórico da propagação de magnons no regime

magnetostático e de ondas eletromagnéticas em super-redes aperiódicas de terras raras for-

madas pelo disprósio (Dy) e o hólmio (Ho). As super-redes estudadas são a quasiperiódica de

Fibonacci e as aperiódicas determinísticas de Thue-Morse e Período-Duplo, sendo todas elas

construídas através do empilhamento periódico de células unitárias, as quais são formadas por

uma regra substitucional de duas camadas do tipo A/B, em que essa regra depende do tipo

de sequência considerada para construção da super-rede. Em consequência do empilhamento

das células unitárias ser periódico é possível aplicar nestas estruturas o teorema de Bloch,

que junto com o método da matriz-transferência, nos permite encontrar os modos magne-

tostáticos de volume e superfície. Estes modos apresentam um comportamento auto-similar

das bandas de volume, assim, no limite do número de geração N ser muito grande, esses

espectros se tornam um conjunto fractal do tipo Cantor. Também foi veri�cado propriedades

de escala e localização desses modos, que são diferentes para o Dy e Ho. Na propagação

de ondas eletromagnéticas analisamos o espectro óptico de re�exão (ou re�ectância) para as

mesmas super-redes de terra rara. Usamos aqui o modelo de Drude para determinar a função

dielétrica das terras raras, que são metais, portanto temos que a re�exão é dominante para

esses sistemas. Também usamos as equações de Maxwell e o método da matriz-transferência,

que nos permite obter os coe�cientes de re�exão. Portanto, analisamos nessas estruturas os

espectros para a incidência normal de ondas s-polarizadas (ondas TE) e p-polarizadas (ondas

TM), onde observou-se que apresentam um comportamento auto-similar e uma simetria es-

pelho nos seus espectros na região do infravermelho próximo, com a re�ectância coincidindo

para ambas polarizações. Já na incidência oblíqua veri�cou-se que a re�ectância é sensível à

variação do ângulo, variando também com o tipo de super-rede e com a geração da mesma,

onde os espectros são diferentes para o Dy e Ho.

Palavras-chave: Terra Rara, Quasicristais, Super-Redes Quasiperiódicas, Modos

Magnetostáticos, Re�ectividade Óptica.
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Abstract

In this thesis we present a theoretical study of the propagation of magnons in the

magnetostatic regime and of electromagnetic waves in aperiodic superlattices of rare earths

formed by dysprosium (Dy) and holmium (Ho). The superlattices studied are the quasiperi-

odic Fibonacci and the deterministic aperiodic Thue-Morse and Double-Period, all of which

are constructed through the periodic stacking of unit cells, which are formed by a two-layer

substitution rule of type A/B, where this rule depends on the type of sequence considered

for the construction of the superlattice. As a consequence of the periodic of the unit cells, it

is possible to apply Bloch's theorem, which together with the matrix-transfer method, allows

us to �nd the bulk and surface magnetostatic modes. These modes present a self-similar

behavior of the volume bands, so, at the limit of the generation number N → ∞, these

spectra become a Cantor-type fractal set. It has also been veri�ed scaling and localization

properties of these modes, which are di�erent for Dy and Ho. In the propagation of electro-

magnetic waves we analyze the optical spectrum of re�ection (or re�ectance) for the same

rare earth superlattices. We use here the Drude model to determine the dielectric function of

rare earths, which are metals, so we have that re�ection is dominant for these systems. We

also use the Maxwell equations and the matrix-transfer method, which allows us to obtain

the re�ection coe�cients. Therefore, we analyzed in these structures the spectra for the

normal incidence of s-polarized (TE waves) and p-polarized waves (TM waves), where it was

observed that they present an autosimilar behavior and a mirror symmetry in their spectra

in the near infrared region, with re�ectance for both polarizations. In the oblique incidence

it was observed that the re�ectance is sensitive to the variation of the angle, also varying

with the type of superlattice and its generation, where the spectra are di�erent for Dy and

Ho.

Keywords: Rare Earth, Quasicrystals, Quasiperiodic Superlattices, Magnetostatic

Modes, Optical Re�ectivity.

iv



SUMÁRIO

Epígrafe i

Agradecimentos ii

Resumo iii

Abstract iv

Lista de Figuras vi

Lista de Tabelas vii

1 Introdução 1

2 Modos Magnetostáticos e Ondas Eletromagnéticas em Super-Redes Ape-

riódicas 7

2.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2 Ondas de Spin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.3 Modos Magnetostáticos em uma Camada Ferromagnética . . . . . . . . . . . 11

v



2.4 Modos Magnetostáticos com Magnetização Perpendicular . . . . . . . . . . . 18

2.5 Ondas eletromagnéticas em Super-Redes Aperiódicas . . . . . . . . . . . . . 28

2.6 Conclusões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3 Modos Magnetostáticos em Super-Redes Aperiódicas de Terras Raras 44

3.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.2 Modos Magnetostáticos em Metais de Terras Raras . . . . . . . . . . . . . . 45

3.3 O Método da Matriz-Transferência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.4 Super-Redes Aperiódicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.4.1 Super-Rede de Fibonacci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.4.2 Super-Rede de Thue-Morse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.4.3 Super-Rede de Período-Duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.5 Resultados Numéricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

3.6 Conclusões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4 Espectro Óptico De Re�exão em Super-Redes Aperiódicas de Terras Raras 88

4.1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

4.2 Função Dielétrica e Tensor Permeabilidade das Terras Raras . . . . . . . . . 89

4.3 Método da Matriz-Transferência Óptica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

4.3.1 Matriz-Transferência Óptica Para Super-Rede de Fibonacci . . . . . . 99

4.3.2 Matriz-Transferência Óptica Para Super-Rede de Thue-Morse . . . . 101

4.3.3 Matriz-Transferência Óptica para Super-Rede de Período-Duplo . . . 104

4.4 Resultado Numéricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

4.5 Conclusões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

5 Conclusões Gerais e Perspectivas 139

vi



Referências Bibliográ�cas 142

Apêndice 152

A Trabalho Publicado 152

A.1 Propagation of Magnetostatic Modes on Aperiodic Rare-earth Multilayers

Solid State Communications, 269 (2017) 76− 82. . . . . . . . . . . . . . . . 152

vii



LISTA DE FIGURAS

2.1 Visão semiclássica da onda de spin em (a) temos um modo uniforme, com os

spins precessionando em fase (b) mostra o esquema de uma onda de spin vista

de per�l com os spins precessionando fora de fase na forma de cone e em (c)

é mostrada a precessão da onda de spin vista por cima . . . . . . . . . . . . 8

2.2 Ilustração das diferentes regiões do comportamento magnético em termos do

módulo do vetor de onda |~k|. Os valores de k são aproximados e podem mudar

para diferentes materiais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3 Geometria de uma camada magnética com a magnetização ~M0 paralela as

interfaces e de espessura L com o vetor ~q|| no plano y-z fazendo um ângulo φ

com ~M0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.4 Dependência dos modos magnetostáticos de superfície e volume com q||L para

um ferromagneto, onde usamos a geometria de Voigt (qz = 0) e ω/ω0 = 6. . . 16

2.5 Grá�co esquemático das curvas de dispersão para os modos magnetostáticos

em um �lme ferromagnético, com magnetização (M0) paralela as superfícies,

como função de qy e qz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

viii



2.6 Modelo de multicamadas quasiperiódicas, onde o crescimento da célula uni-

tária segue a sequência de Fibonacci para as terceira e quarta gerações, mas

o empilhamento das células é periódico. Sendo A um material magnético,

enquanto que B é não-magnético. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.7 Modos magnetostáticos de volume (áreas sombreadas) e superfície (linhas pon-

tilhadas) para algumas estruturas quase-periódicas: (a) para quinta geração

da sequência de Fibonacci; o material magnético é Fe e os parâmetros físicos

usados são H0 = 22 kG, M = 0.6 kG e R = 0.5; (b) para terceira geração

da sequência de Período-Duplo; onde o material magnético é o antiferromag-

neto MnF2, com parâmetros físicos dados por H0 = 0.15 kG, M = 0.6 kG,

HE = 550 kG, HA = 7.78 kG e R = 0.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.8 A distribuição das larguras de banda em função do número da geração da

super-rede quasiperiódica: (a) para sequência de Fibonacci; O material mag-

nético utilizado aqui é o ferromagneto EuS, com H0 = 13.5 kG, M = 1.0 kG,

kdA = 1.0 e R = 0.5; (b) para sequência Thue-Morse; O material magnético é

o antiferromagneto MnF2, com os mesmos parâmetros físicos da Figura 2.7(b). 26

2.9 Comportamento de escala para os modos magnetostático de volume para (a)

sequência de Fibonacci e (b) para Thue-Morse. O material magnético para

todos os sistemas quasiperiódicos aqui considerado é o Fe, e os parâmetros

físicos são os mesmos que nas �guras anteriores. Os valores de δ para cada um

dos números de onda são dados no grá�co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.10 Trajetória do elétron de condução sofrendo colisões com os íons, de acordo

com o modelo da dinâmica eletrônica proposto por Drude. . . . . . . . . . . 28

2.11 Modelo de super-rede periódica com N células unitárias de espessuras dA e dB

para as camadas A e B, respectivamente. Onde l = dA + dB é o tamanho da

célula unitária e L (L = Nl) é tamanho da super-rede. . . . . . . . . . . . . 32

ix



2.12 Espectros de transmissão para a incidência normal do feixe de luz em uma

estrutura de multicamada fotônica quasiperiódica de Fibonacci: (a) a trans-

mitância T como função da frequência reduzida Ω = ω/ω0 para a nona geração

da sequência de Fibonacci; (b) o mesmo que em (a), mas para o intervalo de

frequência reduzida 0.8 ≤ Ω ≤ 1.2; (c) o mesmo que em (b), mas para a 15a

geração da sequência de Fibonacci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.13 Os espectros de transmissão com incidência normal em função da frequência

reduzida Ω = ω/ω0 para a nona geração (a) da sequência Thue-Morse e (b) de

Período-Duplo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.14 Espectro de transmissão em função da frequência reduzida Ω = ω/ω0 e do

ângulo de incidência θC de ondas TE para: (a) quarta; (b) quinta; (c) sexta;

e (d) sétima geração de sequências Octonacci. Em todas essas �guras, a cor

branca (preta) signi�ca um coe�ciente de transmissão igual a 0(1). O band

gap fotônico unidirecional é reforçado por um retângulo verde. . . . . . . . . 41

2.15 Igual à Figura (2.14), mas agora para ondas TM (p-polarização). Para este

caso, não existe um band gap fotônico unidirecional bem de�nido. . . . . . . 42

3.1 Padrão de difração de elétrons para um quasi-cristal Al−Mn na fase icosaédrica. 55

3.2 Modelo de multicamadas quasiperiódicas, onde o crescimento da célula uni-

tária segue a sequência de Fibonacci para as terceira e quarta gerações, mas

o empilhamento das células é periódico. Sendo A o material magnético, en-

quanto que B é não-magnético. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.3 razão entre o número de camadas magnéticas e não-magnéticas de uma super-

rede quasiperiódica de Fibonacci, de acordo com a sequência considerada.

Observa-se que a curva tende à razão áurea, τ ≈ 1.618033988 (linha em azul),

quando N é muito grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.4 Modelo de multicamadas quasiperiódicas, onde o crescimento da célula uni-

tária segue a sequência de Thue-Morse para as primeira e segunda gerações,

mas o empilhamento das células é periódico. Sendo A o material magnético,

enquanto que B é não-magnético. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

x



3.5 Modelo de multicamadas quasiperiódicas, onde o crescimento da célula unitá-

ria segue a sequência de Período-Duplo para as primeira e segunda gerações,

mas o empilhamento das células é periódico. Sendo A o material magnético,

enquanto que B é não-magnético. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.6 (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza)

e de superfície (curva vermelha) para a quinta geração de Fibonacci e (b) para

a nona geração de Fibonacci. O material usado é o Disprósio a campo nulo no

estado de espiral (θ = 90◦ e φ = 26.5◦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.7 (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza)

e de superfície (curva vermelha) para a sexta geração de Fibonacci. O material

usado é o Disprósio a campo nulo no estado de espiral (θ = 90◦ e φ = 26.5◦).

(b) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza)

e superfície (curva vermelha) para a sexta geração de Fibonacci. O material

usado é o Hólmio a campo H0 = 83.52 G no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦). 66

3.8 (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza)

e superfície (curva vermelha) para a quinta geração de Fibonacci. O material

usado é o Hólmio a campo H0 = 83.52 G no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦).

(b) Zoom da região 0.735 < ω
Ω1
< 0.755, mostrando a relação de dispersão para

modos magnetostáticos de volume (região cinza) e superfície (curva vermelha)

para a quinta geração de Fibonacci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.9 (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza)

e superfície (curva vermelha) para a nona geração de Fibonacci. O material

usado é o Hólmio a campo H0 = 83.52 G no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦).

(b) Zoom da região 0.735 < ω
Ω1
< 0.755, mostrando a relação de dispersão para

modos magnetostáticos do volume (região cinza) e superfície (curva vermelha)

para a nona geração de Fibonacci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.10 (a) Frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R (= dB/dA) para kdA = 2, onde

o material é o Disprósio e o número da geração de Fibonacci é N = 5 e (b) o

número da geração de Fibonacci é N = 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

xi



3.11 (a) Frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R (= dB/dA) para kdA = 2, onde o

material usado é o Hólmio a campo H0 = 83.52 G e o número da geração de

Fibonacci é N = 5. (b) Frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R (= dB/dA)

para kdA = 2, sendo o material magnético o disprósio e o número da geração

de Fibonacci é N = 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.12 (a) Frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R (= dB/dA) para kdA = 2, onde o

material usado é o Hólmio a campo H0 = 83.52 G e o número da geração de

Fibonacci é N = 6 e em (b) o número da geração de Fibonacci é N = 9. . . . 71

3.13 (a) Frequência reduzida versus geração N, a sequência estudada é de Fibonacci

e o material usado é o Dy, com o vetor de onda kdA = 1 (b) Frequência reduzida

versus geração N, a sequência estudada é a de Thue-Morse e o material usado

é o Dy, com o vetor de onda kdA = 1. Observa-se que para grandes valores da

geração as regiões de solução �cam mais fragmentadas. . . . . . . . . . . . . 72

3.14 (c) Frequência versus geração N, a sequência estudada é a de Fibonacci e o

material usado é o Hólmio a campo H0 = 83.52 G, com o vetor de onda

kdA = 1. (d) Zoom da região 0.735 < ω
Ω1

< 0.755 para a frequência versus

a geração N. Observa-se que para grandes valores da geração as regiões de

solução �cam mais fragmentadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3.15 (a) Frequência reduzida versus geração N, a sequência estudada é a de Thue-

Morse e o material usado é o Hólmio a campo H0 = 83.52 G, com o vetor

de onda kdA = 1. (b) Zoom da região 0.735 < ω
Ω1

< 0.755 para a frequência

reduzida versus a geração N. Observa-se que para grandes valores da geração

as regiões de solução �cam mais fragmentadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3.16 (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza)

e superfície (curva vermelha) para a segunda geração da sequência Período-

Duplo e (b) para a terceira geração da sequência Thue-Morse. O material

usado é o Dy a campo nulo no estado de espiral (θ = 90◦ e φ = 26.5◦). . . . . 75

xii



3.17 (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza)

e superfície (curva vermelha) para a quinta geração da sequência Período-

Duplo e (b) para a quinta geração da sequência Thue-Morse. O material

usado é o Dy a campo nulo no estado de espiral (θ = 90◦ e φ = 26.5◦). . . . . 76

3.18 (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza)

e superfície (curva vermelha) para a segunda geração de Período Duplo. (b)

Zoom da região 0.735 < ω
Ω1

< 0.755 para a relação de dispersão para modos

magnetostáticos de volume (região cinza) e superfície (curva vermelha) para

a segunda geração de Período Duplo. O material usado é o Hólmio a campo

H0 = 83.52 G no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦). . . . . . . . . . . . . . . . 77

3.19 (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza)

e superfície (curva vermelha) para a quinta geração de Período Duplo. (b)

Zoom da região 0.735 < ω
Ω1

< 0.755 para a relação de dispersão para modos

magnetostáticos de volume (região cinza) e superfície (curva vermelha) para

a quinta geração de Período Duplo. O material usado é o Hólmio a campo

H0 = 83.52 G no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦). . . . . . . . . . . . . . . . 78

3.20 (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza)

e superfície (curva vermelha) para a terceira geração de Thue-Morse. (b)

Zoom da região 0.735 < ω
Ω1

< 0.755 para a relação de dispersão para modos

magnetostáticos de volume (região cinza) e superfície (curva vermelha) para

a terceira geração de Thue-Morse. O material usado é o Hólmio a campo

H0 = 83.52 G no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦). . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.21 (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza)

e superfície (curva vermelha) para a quinta geração de Thue-Morse. (b) Zoom

da região 0.735 < ω
Ω1
< 0.755 para a relação de dispersão para modos magne-

tostáticos de volume (região cinza) e superfície (curva vermelha) para a quinta

geração de Thue-Morse. O material usado é o Hólmio com campo H0 = 83.52

G no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

xiii



3.22 (a) Frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R (= dB/dA) para kdA = 2, onde o

material usado é o Disprósio e o número da geração de Período-Duplo é N = 2

e (b) o número da geração de Thue-Morse é N = 3 . . . . . . . . . . . . . . 81

3.23 (a) Frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R (= dB/dA) para kdA = 2, onde o

material usado é o Hólmio e o número da geração de Período-Duplo é N = 2.

(b) Zoom da região 0.735 < ω
Ω1

< 0.755 do grá�co de frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3.24 (a) Frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R (= dB/dA) para kdA = 2, onde

o material usado é o Hólmio e o número da geração de Thue-Morse é N = 3.

(b) Zoom da região 0.735 < ω
Ω1

< 0.755 do grá�co de frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.25 (a) Comportamento de escala para a sequência de Fibonacci, modos magne-

tostáticos de volume. O material usado é o Dy a campo nulo no estado de

espiral (θ = 90◦ e φ = 26.5◦). (b) Comportamento de escala para a sequência

de Fibonacci, modos magnetostáticos de volume. O material usado é o Ho no

estado de cone (θ = 80◦ e φ = 30◦). Os valores de δ para cada kdA estão na

�gura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.26 (a) Comportamento de escala para a sequência de Período-Duplo, modos mag-

netostáticos de volume. O material usado é o Dy a campo nulo no estado de

espiral (θ = 90◦ e φ = 26.5◦). (b) Comportamento de escala para a sequência

de Período-Duplo, modos magnetostáticos de volume. O material usado é o

Ho no estado de cone (θ = 80◦ e φ = 30◦). Os valores de δ para cada kdA

estão na �gura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.27 (a) Comportamento de escala para a sequência de Thue-Morse, modos mag-

netostáticos de volume. O material usado é o Dy a campo nulo no estado de

espiral (θ = 90◦ e φ = 26.5◦). (b) Comportamento de escala para a sequência

de Thue-Morse, modos magnetostáticos de volume. O material usado é o Ho

no estado de cone (θ = 80◦ e φ = 30◦). Os valores de δ para cada kdA estão

na �gura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

xiv



4.1 Grá�co do módulo da função dielétrica ε em função da frequência reduzida

ω/Ω1 na região do infravermelho próximo em (a) para o disprósio (Dy) e em

(b) para o Hólmio (Ho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

4.2 Modelo de super-rede periódica com N células unitárias de espessuras dA e dB

para as camadas A e B, respectivamente. Onde l = dA + dB é o tamanho da

célula unitária e L (L = Nl) é tamanho da super-rede. . . . . . . . . . . . . 96

4.3 Modelo de super-rede de Fibonacci com N células unitárias ( para a segunda

e terceira geração) de espessuras dA e dB para as camadas A e B, respectiva-

mente. Onde l = ηAdA + ηBdB é o tamanho da célula unitária e L (L = Nl) é

tamanho da super-rede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4.4 Modelo de super-rede de Thue-Morse com N células unitárias (para a primeira

e segunda geração) de espessuras dA e dB para as camadas A e B, respectiva-

mente. Onde l = ηAdA + ηBdB é o tamanho da célula unitária e L (L = Nl) é

tamanho da super-rede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

4.5 Modelo de super-rede de Período-Duplo com N células unitárias (para a pri-

meira e segunda geração) de espessuras dA e dB para as camadas A e B,

respectivamente. Onde l = ηAdA + ηBdB é o tamanho da célula unitária e L

(L = Nl) é tamanho da super-rede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4.6 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência

normal de uma onda TE para uma super-rede periódica com 20 períodos em

(a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o hólmio (Ho). . . . . . . . . . . . . 108

4.7 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de

incidência θ de uma onda TE para uma super-rede periódica com 20 períodos

em (a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o hólmio (Ho). . . . . . . . . . . 109

4.8 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de

incidência θ de uma onda TM para uma super-rede periódica com 20 períodos

em (a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o hólmio (Ho). . . . . . . . . . . 110

xv



4.9 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência

normal de ondas TE e TM para quarta geração da super-rede de Fibonacci

em (a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o hólmio (Ho). . . . . . . . . . . 112

4.10 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência

normal de ondas TE e TM para quinta geração da super-rede de Fibonacci em

(a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o hólmio (Ho). . . . . . . . . . . . . 113

4.11 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência

normal de ondas TE e TM para sétima geração da super-rede de Fibonacci

em (a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o hólmio (Ho). . . . . . . . . . . 114

4.12 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de

incidência θ de uma onda TE em uma super-rede de Fibonacci para o Dy na:

(a) quarta; (b) quinta; (c) sexta; e (d) sétima geração de Fibonacci. Em todas

as �guras a cores mais escuras representam re�ectância igual ou próxima de 1

(R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou próxima de 0

(R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1). . . . . . . . . . . 115

4.13 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de

incidência θ de uma onda TE em uma super-rede de Fibonacci para o Ho na:

(a) quarta; (b) quinta; (c) sexta; e (d) sétima geração de Fibonacci. Em todas

as �guras a cores mais escuras representam re�ectância igual ou próxima de 1

(R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou próxima de 0

(R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1). . . . . . . . . . . 116

4.14 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de

incidência θ de uma onda TM em uma super-rede de Fibonacci para o Dy na:

(a) quarta; (b) quinta; (c) sexta; e (d) sétima geração de Fibonacci. Em todas

as �guras a cores mais escuras representam re�ectância igual ou próxima de 1

(R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou próxima de 0

(R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1). . . . . . . . . . . 117

xvi



4.15 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de

incidência θ de uma onda TM em uma super-rede de Fibonacci para o Ho na:

(a) quarta; (b) quinta; (c) sexta; e (d) sétima geração de Fibonacci. Em todas

as �guras a cores mais escuras representam re�ectância igual ou próxima de 1

(R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou próxima de 0

(R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1). . . . . . . . . . . 118

4.16 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência

normal de ondas TE e TM para terceira geração da super-rede de Thue-Morse

em (a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o hólmio (Ho). . . . . . . . . . . 120

4.17 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência

normal de ondas TE e TM para quarta geração da super-rede de Thue-Morse

em (a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o hólmio (Ho). . . . . . . . . . . 121

4.18 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência

normal de ondas TE e TM para quinta geração da super-rede de Thue-Morse

em (a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o hólmio (Ho). . . . . . . . . . . 122

4.19 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de

incidência θ de uma onda TE em uma super-rede de Thue-Morse para o Dy

na: (a) segunda; (b) terceira; (c) quarta; e (d) quinta geração de Thue-Morse.

Em todas as �guras a cores mais escuras representam re�ectância igual ou

próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou

próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1). . . 123

4.20 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de

incidência θ de uma onda TE em uma super-rede de Thue-Morse para o Ho

na: (a) segunda; (b) terceira; (c) quarta; e (d) quinta geração de Thue-Morse.

Em todas as �guras a cores mais escuras representam re�ectância igual ou

próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou

próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1). . . 124

xvii



4.21 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de

incidência θ de uma onda TM em uma super-rede de Thue-Morse para o Dy

na: (a) segunda; (b) terceira; (c) quarta; e (d) quinta geração de Thue-Morse.

Em todas as �guras a cores mais escuras representam re�ectância igual ou

próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou

próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1). . . 125

4.22 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de

incidência θ de uma onda TM em uma super-rede de Thue-Morse para o Ho na:

(a) segunda; (b) terceira; (c) quarta; e (d) quinta geração de Thue-Morse. Em

todas as �guras a cores mais escuras representam re�ectância igual ou próxima

de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras ou brancas representam re�ectância igual

ou próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1). 126

4.23 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência

normal de ondas TE e TM para terceira geração da super-rede de Período-

Duplo em (a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o hólmio (Ho). . . . . . . 128

4.24 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência

normal de ondas TE e TM para quarta geração da super-rede de Período-

Duplo em (a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o hólmio (Ho). . . . . . . 129

4.25 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência

normal de ondas TE e TM para quinta geração da super-rede de Período-

Duplo em (a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o hólmio (Ho). . . . . . . 130

4.26 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de

incidência θ de uma onda TE em uma super-rede de Período-Duplo para o

Dy na: (a) segunda; (b) terceira; (c) quarta; e (d) quinta geração de Período-

Duplo. Em todas as �guras a cores mais escuras representam re�ectância igual

ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual

ou próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1). 131

xviii



4.27 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de

incidência θ de uma onda TE em uma super-rede de Período-Duplo para o

Ho na: (a) segunda; (b) terceira; (c) quarta; e (d) quinta geração de Período-

Duplo. Em todas as �guras a cores mais escuras representam re�ectância igual

ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual

ou próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1). 132

4.28 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de

incidência θ de uma onda TM em uma super-rede de Período-Duplo para o

Dy na: (a) segunda; (b) terceira; (c) quarta; e (d) quinta geração de Período-

Duplo. Em todas as �guras a cores mais escuras representam re�ectância igual

ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual

ou próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1). 133

4.29 Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de

incidência θ de uma onda TM em uma super-rede de Período-Duplo para o

Ho na: (a) segunda; (b) terceira; (c) quarta; e (d) quinta geração de Período-

Duplo. Em todas as �guras a cores mais escuras representam re�ectância igual

ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual

ou próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1). 134

4.30 Re�ectância (R) como função do ângulo de incidência θ em torno da frequência

reduzida ω/Ω1 = 27.0 para ondas TE na quarta geração das super-redes de

Fibonacci, Thue-Morse e Período-Duplo (a) para o disprósio (Dy) e em (b)

para o hólmio (Ho). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

4.31 Re�ectância (R) como função do ângulo de incidência θ em torno da frequência

reduzida ω/Ω1 = 27.0 para ondas TM na quarta geração das super-redes de

Fibonacci, Thue-Morse e Período-Duplo (a) para o disprósio (Dy) e em (b)

para o hólmio (Ho). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

xix



LISTA DE TABELAS

1.1 Tabela Classi�catória dos Elementos de Terras Raras . . . . . . . . . . . . . 2

3.1 Tamanho da célula unitária para uma super-rede do tipo Fibonacci . . . . . 57

3.2 Tamanho da célula unitária para uma super-rede do tipo Thue-Morse . . . . 60

3.3 Tamanho da célula unitária para uma super-rede do tipo Período-Duplo . . . 62

4.1 Parâmetros cinéticos dos elétrons de condução para o Dy e Ho . . . . . . . . 106

xx



CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

As terras raras são 17 elementos metálicos que pertencem ao grupo III-B da tabela

periódica (os lantanídeos), onde temos os elementos químicos de número atômico entre 57 e

71, incluindo o escândio (Sc) e ítrio (Y) com os números atômicos 21 e 39, respectivamente.

Começaram a ser descobertos na segunda metade do século XVIII, e sua denominação de-

corre do aspecto terroso (Terra) de seus óxidos e por terem sido considerados elementos pouco

presentes na natureza (raros), embora essa denominação não seja apropriada, pois os lanta-

nídeos (exceção do promécio) são mais abundantes do que muitos outros elementos como por

exemplo a prata e o bismuto [1, 2]. As terras raras possuem propriedades químicas bastante

semelhantes que resultam da natureza de suas con�gurações eletrônicas, levando a um estado

de oxidação estável 3+ [3, 4]. Mostramos na Tabela 1.1 os 17 elementos que compõem as

terras raras.

As propriedades físicas e químicas das terras raras são utilizadas em várias aplicações

tecnológicas [5, 6], biológicas [7] e médicas [8]. O Brasil é um dos países com as maiores

reservas de terra rara no mundo, porém a china é o país com a maior produção desses

elementos e também é o maior exportador do planeta. Algumas de suas aplicações são a

Catálise, onde são usadas geralmente na forma de óxidos [9, 10, 11]; como Catalisadores

automotivos utilizando o óxido de cério devido às suas propriedades de oxi-redução e por

ser um bom estabilizador [9, 10]; na indústria de vidro, onde são usados na fabricação

1
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de lentes de precisão [12, 13]; como materiais luminescentes (fósforos), onde a radiação

eletromagnética emitida ocorre geralmente na região do visível [5, 14]; na produção de ímãs

permanentes, sendo utilizados em motores, relógios, tubos de microondas, transporte de

informação e memória de computadores, geradores, microfones, separação magnética e demais

aplicações [10, 12, 13, 15]; na fabricação de Lasers, como meio ativo que é responsável pela

luz do laser [16, 17, 18, 19].

Elementos de Terras-Raras Símbolo Número Atômico
Lantânio La 57
Cério Ce 58

Praseodímio Pr 59
Neodímio Nd 60
Promécio Pm 61
Samário Sm 62
Európio Eu 63
Gadolínio Gd 64
Térbio Tb 65

Disprósio Dy 66
Hólmio Ho 67
Érbio Er 68
Túlio Tm 69
Itérbio Yb 70
Lutécio Lu 71
Ítrio Y 39

Escândio Sc 21

Tabela 1.1: Tabela Classi�catória dos Elementos de Terras Raras [3].

Neste trabalho as terras raras utilizadas foram o disprósio (Dy) e Hólmio (Ho).

algumas das características e aplicações do Dy é possuir um alto ponto de fusão (1407 oC)

e a capacidade de absorção de nêutrons, podendo assim ser usado em reatores nucleares,

lasers, fósforos para cinescópios e ter aplicações biológicas. Já o Ho é usado para criar fortes

campos magnéticos arti�ciais, pode ser usado para controlar e moderar as reações nucleares

nos reatores devido à capacidade de absorver nêutrons da �ssão nuclear. Por possuir o mais

elevado momento magnético (10.6µB) entre os elementos naturais é excelente para a produção

de lasers, os quais são utilizados em medicina e odontologia.

No presente trabalho, analisaremos a propagação dos modos magnetostáticos em

super-redes aperiódicos de terra rara (Dy e Ho), usando uma teoria macroscópica, na qual
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consideramos uma geometria onde a magnetização é normal à superfície da super-rede. Esta

compreende uma estrutura em que consideramos uma célula unitária como uma multicamada

aperiódica, de modo que pode-se analisar as propriedades magnéticas empilhando-se essas

células através das regras especí�cas de uma dada sequência, onde as utilizadas foram Fibo-

nacci, Thue-Morse e Período-Duplo. Assim, com a descoberta experimental dos quasicristais

por Shechtman et al [20], tem havido uma forte pesquisa para entender as propriedades fí-

sicas desses materiais quasiperiódicos, resultando em novos campos de pesquisa teóricos e

experimentais, como por exemplo os quasicristais fotônicos [21]. Esses materiais tem um

comportamento intermediário entre cristais puros e sistemas desordenados. Também foram

investigadas nesse tipo de estrutura as excitações como magnons e fônons [22].

Veri�cou-se existir uma terceira classe intermediária de materiais conhecida como es-

truturas �aperiódicas determinísticas�, que podem ser formadas por uma regra substitucional

baseada em dois blocos de construção (A/B) que apresentam ordem de longo alcance, mas

não simetria translacional [23]. Esta classe de estruturas pode ser dividida em dois grupos:

os quasicristais (grupo 1) e todas as outras estruturas aperiódicas determinísticas (grupo 2).

Uma de�nição atualizada de um quasicristal (grupo 1) com dimensionalidade n1D (n1 = 1, 2

ou 3) é que também pode ser construído a partir de uma projeção parcial de uma estrutura

periódica apropriada em um espaço com dimensão maior n2D, onde n2 > n1. No entanto,

as estruturas aperiódicas determinísticas (grupo 2) não podem ser construídas da mesma

maneira [23, 24]. Todas essas estruturas aperiódicas (grupos 1 e 2) exibem propriedades de

auto-similaridade. Em uma dimensão (1D), os quasicristais incluem a sequência de Fibonacci

e Fibonacci generalizada [25, 26]. Exemplos de estruturas aperiódicas que diferem dos qua-

sicristais e pertencem ao grupo 2 incluem as sequências de Thue-Morse [27], Período-Duplo

[28, 29] e Rudin-Shapiro [30].

Por outro lado, as excitações magnéticas com longos comprimentos de onda, conheci-

das como ondas de spin magnetostáticas (MSW), propagando-se em super-redes magnéticas

foram analisadas, nos anos 80, por Camley et al [31] e Grünberg e Mika [32]. Os cristais

magnônicos quasiperiódicos foram estudados nos regimes magnetostáticos e de troca [33, 34].

Uma extensão interessante a ser estudada são os cristais magnônicos quasiperiódicos compos-

tos por terras raras [35], os quais possuem uma estrutura rica, que exibe vários ordenamentos
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magnéticos [36, 37], entre eles os dois mais interessantes são as dos estados de espiral (no Dy)

e cone (no Ho). Existem poucos trabalhos sobre excitações magnetostáticas propagando-se

em sistemas quasiperiódicos de terras raras. Portanto, esperamos que o estudo das ondas de

spin magnetostáticas nesses sistemas, com arranjos de espiral e cone, nos forneça uma nova

visão e propriedades físicas interessantes.

Também neste trabalho, será calculado os espectros ópticos de re�exão (R) através

da propagação de ondas eletromagnéticas em super-redes aperiódicas de terras raras, as

quais incidem normal e obliquamente sobre as mesmas. Essas estruturas são conhecidas

como quasicristais fotônicos, os quais são de�nidos pela variação espacial quasiperiódica dos

seus índices de refração [38], obedecendo as regras matemáticas, que neste trabalho foram a

regra da sequência quasiperiódica de Fibonacci, e das sequências aperiódicas determinísticas

de Thue-Morse e Período-Duplo, permitindo com isso o surgimento dos band gaps fotônicos

unidirecionais [39, 40], que é uma frequência na qual o coe�ciente de re�exão é máximo

(R = 1) formando um retângulo nessa região com a transmitância nula (T = 0), ou seja,

é uma faixa de frequência onde a transmissão da luz é proibida numa região simétrica do

espectro. Sendo possível assim ter uma descrição mais detalhada da propagação de luz, o que

nos leva para uma nova era de dispositivos ópticos [41, 42], como por exemplo, aplicações em

re�etores [43], entre outros [44].

Nas super-redes quasiperiódicas de Fibonacci, mostrou-se haver estados eletrônicos

localizados [45, 46], incluindo propriedades de escala nessas estruturas. Uma maneira de se

veri�car experimentalmente [47, 48] esses estados localizados, é através da propagação de

luz em camadas de materiais quasiperiódicos, sendo a veri�cação possível devido à natureza

ondulatória dos estados eletrônicos [49]. Também foram usadas para estudar esse fenômeno

experiências de espalhamento Raman nesses sistemas [50, 51, 52]. Assim esperamos con-

tribuir, com as super-redes aperiódicas de terras raras, para o melhor entendimento dos

espectros dessas estruturas e buscar novas propriedades ópticas que possibilitem aplicações.

Com o re�namento na produção de multicamadas e também nas técnicas de ca-

racterização, como a difração de raios-x ou espalhamento de nêutrons, tornou-se possível

revelar novas características desses tipos de estruturas. Além do mais, técnicas matemá-

ticas, como o método da matriz-transferência [53, 54] foram aplicadas com sucesso nessas
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estruturas, nos levando a resultados importantes. Será utilizado neste trabalho o método da

matriz-transferência, nos casos magnético e óptico, pois essa técnica leva em consideração

a estrutura geométrica da super-rede como um todo, não apenas a de seus componentes

individuais.

As super-redes são construídas através do empilhamento periódico das células uni-

tárias, as quais são constituídas por uma regra substitucional aperiódica de duas camadas

do tipo A/B, onde essa regra depende do tipo de sequência considerada para construir a

super-rede. Como o empilhamento das células unitárias é periódico, podemos aplicar nestas

estruturas o teorema de Bloch [55, 56], o qual a�rma que as autofunções da equação de onda,

para uma partícula submetida a um potencial periódico, são iguais ao produto de uma onda

plana ei~k·~r por uma função uk(~r)

ψk(~r) = uk(~r)e
i~k·~r, (1.1)

onde uk(~r) possui a periodicidade da rede cristalina,

uk(~r) = uk(~r + ~R), (1.2)

em que ~R é um vetor de translação da rede. A equação (1.1) é a forma matemática do

teorema de Bloch [55, 56], o qual será aplicado nas super-redes estudadas neste trabalho. As

soluções da função de onda de Bloch (1.1), são constituídas por ondas progressivas com a

possibilidade de serem agrupadas em pacotes de ondas, os quais representam eletrônicos, que

se propagam livremente através do potencial gerado pelos íons centrais [55].

As informações das diversas aplicações dos metais terras raras e de várias propri-

edades na propagação de excitações elementares (como magnons e fótons) em super-redes

aperiódicas, nos fornecem uma motivação para o trabalho que será desenvolvido nos pró-

ximos capítulos desta tese. No capítulo 2 será mostrada uma revisão teórica dos modos

magnetostáticos e de ondas eletromagnéticas propagando-se em super-redes aperiódicas. De-

�nindo ondas de spin, e calculando os modos magnetostáticos de volume e superfície nas

super-redes com magnetização paralela e perpendicular às interfaces das camadas, bem como

a determinação dos espectros ópticos de transmissão (T) para a incidência normal e oblíqua
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nas super-redes de Fibonacci, Thue-Morse, Período-Duplo e Octonacci.

Será apresentado no capítulo 3 os resultados obtidos para os modos magnetostáticos

em super-redes aperiódicas de terras raras. Mostrando como calcular os modos magnetos-

táticos para o disprósio (Dy) e hólmio (Ho), detalhando o método de matriz-transferência

nas super-redes e aplicando o teorema de Bloch nestas. De�nindo também as super-redes

aperiódicas e mostrando os resultados numéricos obtidos para as super-redes de Fibonacci,

Thue-Morse e Período-Duplo, as quais são constituídas por Dy e Ho. Nos resultados serão

analisados os modos magnetostáticos de volume e superfície, a localização dos modos, as

propriedades de escala e também será mostrado o comportamento da frequência reduzida

ω/Ω1 (Ω1 = J1S) contra a geração N e a razão R (R = dB/dA) das super-redes.

No capítulo 4 será calculado o espectro óptico de re�exão (R) nas mesmas super-redes

do capítulo 3, no qual será mostrado a função dielétrica efetiva complexa e o tensor perme-

abilidade magnética das terras raras. Será mostrado para cada super-rede como determinar

a matriz-transferência no caso óptico e aplicar as condições de contorno eletromagnéticas de

Maxwell nas interfaces de cada tipo de super-rede. A partir disso determinaremos o coe�ci-

ente de re�exão para as super-redes de terras raras no caso da incidência normal e oblíqua de

ondas TE e TM, mostrando que existem diversos espectros que dependem do tipo de material

(Dy ou Ho), da super-rede (Fibonacci, Thue-Morse e Período-Duplo) e da geração N .

Para �nalizar, serão mostrados no capítulo 5 as conclusões gerais dos resultados

obtidos nesta tese e propostas futuras deste trabalho. Espera-se com o desenvolvimento deste

trabalho apresentar resultados novos e interessantes nas áreas do magnetismo e da óptica,

com relação ao estudo da propagação de modos magnetostáticos e de ondas eletromagnéticas

em super-redes aperiódicas de terras raras.



CAPÍTULO 2

MODOS MAGNETOSTÁTICOS E ONDAS ELETROMAGNÉTICAS EM

SUPER-REDES APERIÓDICAS

2.1 Introdução

Vamos neste capítulo apresentar os conceitos necessários para entender a propagação

dos modos magnetostáticos de volume e superfície para uma determinada geração das super-

redes quasiperiódicas de Fibonacci e aperiódicas determinísticas de Thue-Morse e Período-

Duplo. Também será mostrada a teoria de propagação das ondas eletromagnéticas nessas

mesmas super-redes, com o objetivo de determinar os espetros ópticos de transmissão, com a

transmitância (T) em função da frequência reduzida para incidência normal em uma determi-

nada geração das mesmas. Já no caso da incidência oblíqua será mostrado o espectro óptico

de transmissão para a super-rede quasiperiódica de Octonacci. Para o caso magnetostático

vamos aplicar o teorema de Bloch nas super-redes e usar o método da matriz-transferência

tanto no caso magnético como no óptico.

7
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2.2 Ondas de Spin

O conceito da ondas de spin como excitações elementares em materiais magnéticos

ordenados foi proposto inicialmente por Bloch [57]. Ele imaginou os spins sendo levemente

desviados do seu estado fundamental, causando pertubações que se propagavam com um

comportamento ondulatório através do cristal. Assim podemos de�nir as ondas de spin como

modos de excitações coletivas de baixa energia, correspondendo às precessões dos spins em

torno da posição de equilíbrio, com a fase de precessão variando no espaço (modo coletivo).

Quando os spins precessionam com a mesma fase (mantendo-se paralelos uns aos outros)

temos ummodo uniforme, que é um caso particular de uma onda de spin com comprimento

de onda in�nito. Na Figura 2.1 temos um esquema semiclássico das ondas de spin e do modo

uniforme. Em relação a natureza dos spins, temos que as ondas de spin são quantizadas e o

�quantum� dessa oscilação é chamado demágnon, em analogia ao fônon, que é o quantum das

vibrações da rede cristalina [58], e ao fóton, que é o quantum das oscilações eletromagnéticas.

No tratamento quântico de ondas de spin é utilizado o método de operadores desen-

volvido por Holstein e Primako� [59], o qual baseia-se na segunda quantização. Em baixas

temperaturas as ondas de spin se comportam, com boa aproximação, como excitações ele-

mentares não interagentes, podendo ser tratadas através de uma estatística de bósons, já que

pode existir mais de um quantum se propagando com a mesma frequência (ou energia) [58].

Figura 2.1: Visão semiclássica da onda de spin em (a) temos um modo uniforme, com os spins
precessionando em fase (b) mostra o esquema de uma onda de spin vista de per�l com os spins
precessionando fora de fase na forma de cone e em (c) é mostrada a precessão da onda de spin vista
por cima
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Descreveremos agora de maneira resumida o método da equação de movimento dos

operadores para obtermos as soluções destas equações que descrevem o comportamento das

ondas de spin na matéria. Na representação de Heisenberg os operadores evoluem no tempo

e a equação, que descreve esta evolução, é conhecida como equação de movimento de Heisen-

berg, que é expressa da seguinte maneira para qualquer operador Â nesta representação:

dÂ

dt
=
i

~
[Ĥ, Â] +

∂Â

∂t
, (2.1)

onde os colchetes representam o comutador entre o hamiltoniano Ĥ e o operador Â. Quando

Â é o operador de spin, a equação (2.1) pode ser reescrita da seguinte forma:

dŜ

dt
=
i

~
[Ĥ, Ŝ] +

∂Ŝ

∂t
, (2.2)

Ĥ é o hamiltoniano do sistema e Ŝ é o operador de spin. O hamiltoniano para sistemas de

terras raras, na con�guração de equilíbrio energético, é dado por [35]

H = −
N−1∑
n=1

J1
~Sn · ~Sn+1 −

N−2∑
n=1

J2
~Sn · ~Sn+2 +

N∑
n=1

(K2S
2
nz +K4S

4
nz)− γ

N∑
n=1

~Sn · ~HA, (2.3)

onde os dois primeiros termos no hamiltoniano são a energia de troca indireta (interação

RKKY) [60, 61], que pode ser bem descrita considerando interações de até segundos vizinhos,

com J1 e J2 sendo as contantes de troca dos primeiros e segundos vizinhos, respectivamente.

Para a interação com os primeiros vizinhos temos que J1 é ferromagnética (J1 > 0) e para os

segundos J2 é antiferromagnética (J2 < 0). O terceiro termo do hamiltoniano é a energia de

anisotropia magnetocristalina das terras raras comK2 eK4 sendo as constantes de anisotropia

e o quarto termo de H corresponde à energia Zeeman do sistema quando aplica-se um campo

externo ~HA, com γ sendo a razão giromagnética.

A região onde vamos estudar a propagação de excitações magnéticas é a região

magnetostática, que é de�nida em termos da magnitude do vetor de onda e está situada entre

as regiões de troca, onde a interação de Heisenberg é dominante, e a região eletromagnética.

Com magnitude dos vetores de onda entre 3 × 103 e 107 m−1 para ferromagnetos, como
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ilustrado na Figura 2.2, sendo assim comprimentos de onda muito grandes, portanto, pode

ser desprezada a in�uência da interação de troca (interações de curto alcance), mas são curtos

su�cientes para que possamos escrever 2πc/λ� ω, sendo λ o comprimento de onda da onda

de spin, ω é a frequência e c é a velocidade da luz no vácuo [58, 62].

Limite do Vetor de onda na zona de Brillouin

Região de Troca

Região Dipolo-Troca

Região Magnetostática

Região Eletromagnética
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Figura 2.2: Ilustração das diferentes regiões do comportamento magnético em termos do módulo
do vetor de onda |~k|. Os valores de k são aproximados e podem mudar para diferentes materiais.
Figura adaptada da referência [62].
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2.3 Modos Magnetostáticos em uma Camada Ferromagnética

Vamos nesta seção descrever os modos magnetostáticos de volume e superfície em

uma camada ferromagnética �nita com a magnetização paralela às interfaces da mesma, os

quais foram analisados por Damon e Echbach [63], que foram os primeiros a fazer estudos

teóricos referentes a este modelo, detalhando mais claramente as excitações das ondas de

spin. Os modos magnetostáticos são obtidos através da relação de dispersão das frequências

reduzidas ω/ω0 em função do vetor de onda reduzido ~q||L, representando assim as regiões

onde a propagação das excitações magnéticas (ondas de spin) é permita com o vetor de onda

k na região magnetostática. Os modos de volume são aqueles que representam a propagação

dessas excitações dentro da camada magnética (ou da estrutura) e os modos de superfície são

aqueles que representam a propagação quando a excitação sai da camada (ou da estrutura).

É conveniente neste modelo obter os resultados usando o formalismo macroscópico

baseado mas equações de Maxwell desprezando efeitos de retardamento (aproximação magne-

tostática). A geometria que está sendo adotada é a da magnetização ~M0 paralela às interfaces

da camada, como mostrado na Figura 2.3, ~M0 é paralela a superfície ao longo do eixo z, sendo

o eixo x perpendicular à superfície da camada [64]. O vetor planar ~q|| tem suas componentes

dadas por:

~q|| = qy ĵ + qzk̂ = q||(senφĵ + cosφk̂), (2.4)

onde q|| = (q2
y+q

2
z)

1/2 e φ é o ângulo entre ~q|| e ~M0 na superfície da camada, a qual é constituída

de um material ferromagnético de espessura L, onde as superfícies estão em x = 0 e x = −L.

Os casos limites são o de um meio semi-in�nito (L
λ
→∞) e um �lme �no (L

λ
→ 0).

Na região magnetostática, temos que as variáveis macroscópicas de campo ~B e ~Heff

estão relacionadas por ~B = µ0
~Heff + ~M , onde ~M é a magnetização total do sistema que é

dada em termos do spin ~S através de ~M = nsgµB ~S, com nS sendo o número de spins por

unidade de volume. Neste regime podemos usar o tratamento semi-clássico e usar a equação

de torque (ou Landau-Lifshitz) [64], escrita da seguinte maneira:
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d ~M

dt
= γµ0( ~M × ~Heff ), (2.5)

onde γ é razão giromagnética (γ = gµB/~). Escrevendo ~M e ~Heff como sendo a magnetização

e o campo efetivo do sistema, respectivamente, dados por

 ~M = ~m(~r)e−iωt +M0k̂

µ0
~Heff = µ0

~h(~r)e−iωt +B0k̂
, (2.6)

no qual k̂ é o vetor unitário na direção da magnetização estática (M0) e do campo estático

(B0) ambos orientados na direção z. Escrevendo ~h(~r) = hxî+ hy ĵ e ~m(~r) = mxî+my ĵ como

sendo as componentes oscilantes com a frequência ω do campo ~Heff e da magnetização ~M ,

respectivamente.

x

z

y

L

q||

M0 

ϕ

Figura 2.3: Geometria de uma camada magnética com a magnetização ~M0 paralela as interfaces
e de espessura L com o vetor ~q|| no plano y-z fazendo um ângulo φ com ~M0. Figura adaptada da
referência [64].

Usando (2.6) na equação de torque (2.5) e fazendo uma aproximação linear, ou seja,

desprezando os termos de segunda ordem em ~m e ~h, obtemos o seguinte sistema
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 −iωmx = γµ0[H0my −M0hy]

−iωmy = γµ0[M0hx −H0mx]
, (2.7)

resolvendo o sistemas de equações para mx e my, obtemos


mx =

ω0ωm
(ω2

0 − ω2)
hx +

iωmω

(ω2
0 − ω2)

hy

my =
iωmω

(ω2
0 − ω2)

hx +
ω0ωm

(ω2
0 − ω2)

hy

. (2.8)

Temos que ω0 = γB0 e ωm = γµ0M0. Do sistema acima (2.8) podemos obter uma relação

matricial para escrever as componentes mx e my em função de hx e hy, da seguinte maneira:

 mx

my

 =

 χa iχb

−iχb χa

 hx

hy

 , (2.9)

onde,

χa =
ω0ωm

(ω2
0 − ω2)

; χb =
ωmω

(ω2
0 − ω2)

. (2.10)

Aqui χa e χb são as componentes do tensor suscetibilidade magnética
↔
χ. A aproximação

magnetostática corresponde a desprezar os efeitos de retardamento (isto é, efetivamente tomar

o limite c → ∞) [62, 64], de modo que as componentes oscilantes da magnetização ~m(~r) e

do campo ~h(~r) devem satisfazer as equações relevantes de Maxwell,

~∇× ~h(~r) = 0, ~∇ · [~h(~r) + ~m(~r)] = 0. (2.11)

Para que a primeira equação seja satisfeita podemos escrever ~h(~r) derivando de um potencial

escalar

~h(~r) = ~∇ψ, (2.12)

onde ψ representa um potencial escalar. Usando as equações (2.9) e (2.11),obtemos a seguinte

equação para ψ dentro da camada
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(1 + χa)

(
∂2ψ

∂x2
+
∂2ψ

∂y2

)
+
∂2ψ

∂z2
= 0. (2.13)

A equação (2.13) é válida dentro do �lme ferromagnético, já para as regiões fora temos χa = 0

e com isso podemos reescrever a equação da seguinte maneira

∇2ψ = 0. (2.14)

Como consequência da simetria de translação nas direções y e z, podemos escrever uma

solução para ψ(~r) da forma ψ1(x)ei~q||·~r|| , com ~r|| = (y, z) [62, 64]. Para que (2.13) e (2.14)

sejam satisfeitas e para que ψ(~r) = 0 quando x = ±∞, temos que as soluções são dadas por

ψ(~r) =


A1e

−q||x
(
ei~q||·~r||

)
para x > 0

[A2e
iqxx + A3e

−iqxx]
(
ei~q||·~r||

)
para 0 > x > −L

A4e
q||x
(
ei~q||·~r||

)
para x < −L

(2.15)

onde q2
|| = (q2

y + q2
z) > 0. Usando as continuidades da função e de sua derivada primeira em

x = 0 e x = −L, junto com a equação (2.13) para 0 > x > −L, temos que a componente qx

pode ser real ou imaginária e dada por

(1 + χa)(q
2
x + q2

||)− χaq2
z = 0. (2.16)

As amplitudes Aα(α = 1, 2, 3, 4) são determinadas aplicando as condições de contorno ele-

tromagnéticas padrão, que são as continuidades da componente tangencial de ~h e da normal

de ~B, em x = 0 e x = −L. Estas condições, no caso magnetostático, nos levam a estabelecer

que o potencial escalar ψ deve ser contínuo através da interface e que hx + mx dentro da

camada ferromagnética em x = 0 e x = −L deve ser igual a hx imediatamente fora [62, 64].

Estas condições nos leva a obter quatro equações lineares homogêneas para os coe�cientes

Aα, com a condição para uma solução não trivial ser encontrada, dada por

q2
|| + 2q||qx(1 + χa)cot(qxL)− q2

x(1 + χa)
2 − q2

yχ
2
b = 0. (2.17)

Quando isolamos qx da equação (2.16) e substituímos em (2.17), temos que esta determina a
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relação de dispersão implícita dos modos magnetostáticos.

É conveniente examinar as soluções das frequências desses modos quando a propa-

gação no plano é paralela ou antiparalela à direção x, ou seja, quando qz = 0 ou ângulo for

φ = π
2
. Isso corresponde aos modos se propagando perpendicularmente aos campos aplica-

dos, este tipo de con�guração é conhecida como geometria de Voigt [64]. A relação (2.16) é

satisfeita nessa con�guração quando χa = −1 e substituindo em (2.10) nos leva a obter que

ω = ±ωB, onde

ωB = [ω0(ω0 + ωm)]1/2. (2.18)

Aqui ωB representa a frequências dos modos magnetostáticos de volume na camada ferromag-

nética, sendo independente das componentes qx e qy do vetor de onda. Uma segunda maneira

de (2.16) ser satisfeita quando qz = 0 é se qx = ±iq||, de maneira que essas duas condições de

solução correspondem aos modos de superfície da camada. As duas soluções apresentam uma

frequência comum ωS(~q||), que podemos encontrar substituindo qx em (2.17) [64]. Usando as

relações para as componentes da suscetibilidade χa e χb dada em (2.10) podemos reescrever

a frequência dos modos de superfície

ωS(~q||) =

[(
ω0 +

1

2
ωm

)2

− 1

4
ω2
me

(−2q||L)

]1/2

. (2.19)

As soluções, dadas em termos dos coe�cientes Aα, para os dois modos de superfície

são diferentes em (2.15), mesmo com a frequência comum. Se qx > 0 pode-se mostrar que

qy = ±iq|| correspondem aos modos localizados próximos da superfície inferior (x = −L) e

a da superior (x = 0), respectivamente, obtemos essa mesma demonstração quando qx < 0.

Esse efeito de inversão dos modos de superfície é chamado de propagação não-recíproca. Com

as relações das frequências (2.18) e (2.19) temos que ωS é maior que ωB, sendo as frequências

limites dos modos dadas por

ωS(~q||) =

 [ω0(ω0 + ωm)]1/2 (q||L� 1)

(ω0 + 1
2
ωm) (q||L� 1)

, (2.20)
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no qual a última das equações acima corresponde aos modos magnetostáticos de superfície

para um ferromagneto semi-in�nito. O comportamento de ωS e ωB como função de de q||L é

mostrado na Figura 2.4.

Figura 2.4: Dependência dos modos magnetostáticos de superfície e volume com q||L para um
ferromagneto, onde usamos a geometria de Voigt (qz = 0) e ω/ω0 = 6. Figura adaptada da referência
[64].

Os resultados são mais complicados para valores φ entre 0 e π
2
. Para os modos de

superfície, os valores imaginários de qx são qx = ±iβ, com β dado por

β =

[
q2
y +

q2
z

(1 + χa)

]1/2

. (2.21)

Logo a quantidade dentro dos colchetes deve ser positiva para que (2.16) seja satisfeita. Assim

concluímos que a constante de atenuação é substituída de qx para β. Reescrevendo (2.17)
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temos que os modos de volume satisfazem a seguinte equação:

q2
|| + 2q||β(1 + χa)cot(βL)− β2(1 + χa)

2 − q2
yχ

2
b = 0. (2.22)

As características gerais das relações de dispersão estão ilustradas na Figura 2.5, na

qual as frequências são mostradas em termos das componentes qy e qz do vetor de onda ~q|| no

plano y-z. Os espectros dos modos magnetostáticos de volume podem ser visualizados como

folhas discretas, as quais coincidem umas com as outras no limite de qz → 0, ou seja, tornam-

se estados de volume degenerados em ω = [ω0(ω0 + ωm)]1/2 na geometria de Voigt. Estas

folhas são correspondentes às soluções com qx real em (2.16). Acima da região dos modos de

volume na Figura 2.5 existe uma única folha que corresponde aos modos de superfície (região

sombreada). Quando o vetor de onda de propagação é girado na direção do eixo de qz, a

frequência dos modos de superfície diminui. Se tivermos q||L� 1, por exemplo, a frequência

será dada por [64]:

ωS(~q||) =
1

2
[(ω0/senφ) + (ω0 + ωm)senφ]. (2.23)

Como ~q|| se afasta de qy, ou seja, se aproximando do eixo da magnetização estática

M0 (eixo z) com φ variando de 900, temos que ωS(~q||) diminui até um ângulo crítico atingir o

valor [ω0(ω0 +ωm)]1/2 correspondendo ao topo da região de volume dos mágnons, ver a Figura

2.5. Para a equação (2.23) continuar válida, temos que o ângulo φ deve estar no intervalo

φc < φ < −φc, onde φc é dado por [64]

senφc = [ω0(ω0 + ωm)]1/2. (2.24)

Dessa maneira os modos de superfície apresentam propriedades de propagação não-recíproca,

de modo que ωS(~q||) 6= ωS(−~q||), assim quando ~q|| inverte o sentido nenhum modo de super-

fície é permitido, ou seja, os modos são localizados na mesma superfície [64]. Os Modos

magnetostáticos de superfície em ferromagnetos têm frequências típicas que correspondem à

região de microondas, e elas são também adequadas para estudos experimentais por espa-

lhamento Brillouin [58]. Na próxima seção será mostrada a teoria de propagação dos modos
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magnetostáticos com magnetização perpendicular às interfaces da camada em super-redes

quasiperiódicas.

Figura 2.5: Grá�co esquemático das curvas de dispersão para os modos magnetostáticos em um
�lme ferromagnético, com magnetização (M0) paralela as superfícies, como função de qy e qz. Figura
adaptada da referência [64].

2.4 Modos Magnetostáticos com Magnetização Perpendicular

Será analisado nesta seção a propagação de modos magnetostáticos em super-redes

aperiódicas utilizando a teoria macroscópica diferentemente da seção anterior, na qual es-

tudamos para uma camada ferromagnética. Nesta seção iremos estudar o caso em que a

magnetização é perpendicular às interfaces da camada, o que nos leva a obter novos re-

sultados, que são diferentes dos obtidos no caso da magnetização paralela. As super-redes
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estudadas são as de Fibonacci, Thue-Morse e Período-Duplo. Descreveremos uma super-rede

que é construída a partir de um empilhamento periódico de células unitárias não-periódicas,

ou seja, são formadas a partir de sequências aperiódicas com seu empilhamento sendo pe-

riódico. Este tipo de procedimento �cou conhecido na literatura como aproximação racional

sugerido primeiramente nos trabalhos de Hawrylak et al [65]. Esta abordagem nos permite

aplicar o teorema de Bloch em cada geração de crescimento da super-rede, apesar da au-

sência de periodicidade das células unitárias, por haver um empilhamento periódico delas.

Os materiais que constituem as camadas das células unitárias são do tipo AB, sendo A um

material magnético e B um não-magnético.

Vamos agora estudar a propagação dos modos magnetostáticos de volume e superfície

numa super-rede na região magnetostática. Nesse regime magnético, as equações de maxwell

são escritas para as componentes oscilantes dos campos, da seguinte maneira:

~∇ · ~B = 0 (2.25)

~∇× ~h = 0, (2.26)

onde ~B e ~h estão relacionados através da relação tensorial constitutiva ~B =
↔
µ ~h, em que

↔
µ representa o tensor permeabilidade magnética. Aqui estamos assumindo que existe uma

dependência temporal do tipo eiωt nas componentes oscilantes dos campos [25, 33], e que a

forma do tensor para um material uniaxial é dada por

↔
µ=


µ1 iµ2 0

−iµ2 µ1 0

0 0 1

 , (2.27)

com os elementos de
↔
µ para um material ferromagnético dados por [25, 66]:


µ1 = 1 +

4πγ2HiM

γ2H2
i − ω2

µ2 =
4πγωM

γ2H2
i − ω2

, (2.28)

sendo Hi o campo magnético interno na direção z, dado por Hi = H0 − 4πM . H0 é o



2.4. MODOS MAGNETOSTÁTICOS COM MAGNETIZAÇÃO PERPENDICULAR 20

campo externo aplicado, M é a magnetização de saturação e γ é a razão giromagnética.

Quando M é perpendicular à superfície, dá origem a campos desmagnetizantes, reduzindo o

campo magnético efetivo ( ~Heff ) dentro do material. Para um material antiferromagnético,

as componentes do tensor são [25, 66]:


µ1 = 1 +

4πγ2HAM

ω2
0 − (ω + γH0)2

+
4πγ2HAM

ω2
0 − (ω − γH0)2

µ2 =
4πγ2HAM

ω2
0 − (ω + γH0)2

− 4πγ2HAM

ω2
0 − (ω − γH0)2

(2.29)

onde,

ω0 = |γ|[HA(2HE +HA)]1/2. (2.30)

Assim temos que HE é o campo de troca efetivo, HA é o campo de anisotropia e ω0 é a

frequência de ressonância antiferromagnética a campo nulo. Das equações de Maxwell (2.25)

e (2.26), podemos de�nir um potencial escalar φ que satisfaz a relação ~h = −~∇φ, assim como

na seção anterior (2.3). Usando esta relação junto com (2.26), obtemos:

µ1

(
∂2φ

∂x2
+
∂2φ

∂y2

)
+
∂2φ

∂z2
= 0. (2.31)

A equação acima é válida para as camadas magnéticas e não-magnéticas de uma super-rede,

no entanto para o caso não-magnético temos
↔
µ=

↔
I , sendo a matriz identidade. Considerando

soluções do tipo

φ = φ(z)ei(kx−ωt), (2.32)

onde k é o vetor de onda paralelo à superfície, no nosso caso direção x, substituindo em

(2.31), obtemos

(
−µ1k

2 +
d2

dz2

)
φ(z) = 0, (2.33)
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que tem soluções gerais da forma

φ(z) = A1e
αz + A2e

−αz. (2.34)

Onde α pode ser complexo e está relacionado com o vetor de onda k por α = (µ1)1/2k.

Precisamos impor as condições de contorno nas interfaces das camadas da super-rede para

as soluções (2.34), ou seja, temos que impor a continuidade através da interface do poten-

cial escalar φ e da sua derivada ∂φ/∂z. As condições de contorno fornecem as relações de

dispersão, conforme será descrito mais adiante. Pode-se mostrar [31] que precisamos apenas

considerar as frequências correspondentes a µ1 < 0 para que obtenhamos os modos de volume

e superfície. Esta condição nos leva a um limite da faixa de frequência, para o ferromagneto

que é |γ|Hi < ω < |γ|(HiH0)1/2, já para o antiferromagneto a campo nulo (H0 = 0) a faixa

de frequência é ω0 < ω < (ω2
0 + 8πγ2HAM)1/2.

De�niremos como nossa super rede é crescida, para obtermos corretamente os mo-

dos magnetostáticos que se propagam na mesma. A regra de crescimento consiste de um

empilhamento periódico das células unitárias que são formadas por blocos de construção

(ou camadas) de tipo A/B que são magnética/não-magnética, respectivamente. A regra de

empilhamento das camadas dentro da célula unitária segue uma determinada geração da

sequência quasiperiódica em questão (Fibonacci, Thue-Morse ou Período-Duplo). Na Figura

2.6 vemos uma ilustração para a terceira e quarta geração da super-rede de Fibonacci, a regra

de empilhamento é diferente para as demais sequências. No próximo capítulo será discutido

com mais detalhes estas três sequências bem como suas regras de crescimento.

Para obtermos os modos magnetostáticos de volume e superfície em uma super-

rede vamos usar o método de matriz transferência, que é bastante adequado em nosso for-

malismo, incluindo vários tipos de excitações magnéticas, como por exemplo magnons no

regime magnetostático [25]. As propriedades ópticas dessas estruturas também foram estu-

dadas utilizando-se dessa técnica, as quais serão mostradas na seção seguinte (2.5). Essa

abordagem leva em consideração a estrutura geométrica e magnética da super-rede como um

todo e, através do teorema de Bloch, são obtidas as relações de dispersão implícitas, para

cada geração N da super-rede.
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Figura 2.6: Modelo de multicamadas quasiperiódicas, onde o crescimento da célula unitária segue
a sequência de Fibonacci para as terceira e quarta gerações, mas o empilhamento das células é
periódico. Sendo A um material magnético, enquanto que B é não-magnético.

Usaremos as soluções (2.34) das equações de movimento nas camadas da estrutura.

Esse procedimento é padrão e independe da sequência considerada. Dentro da camada mag-

nética A, temos soluções do tipo,

φ(z) = A+e
αz + A−e

−αz, (2.35)

e dentro da camada não-magnética B,

φ(z) = B+e
kz +B−e

−kz. (2.36)

Aqui temos α = k na equação (2.36), pois µ1 = 1 no caso da camada B ser constituída

de um material não-magnético. Aplicando essas soluções às interfaces para encontrarmos a

relação de dispersão do modos. Uma célula unitária com nA camadas (de espessura dA) de

um material A, e nB camadas (de espessura dB) de um material B, tem seu comprimento
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de�nido por L = nAdA + nBdB, sendo ni,j (com j = A,B) o número de camadas do tipo j,

aplicando as condições de contorno em z = nL e z = nL + dA, no qual n é o índice para a

célula unitária, encontramos depois de alguns cálculos a relação [33],

|A(n+1)〉 = T |A(n)〉, (2.37)

onde |A(n)〉 é a matriz coluna das amplitudes A± na n-ésima célula unitária e T é a matriz-

transferência. A forma explícita de T será dada com mais detalhes em cada tipo super-

rede (Fibonacci, Thue-Morse e Período-Duplo) no próximo capítulo. A matriz-transferência

relaciona as amplitudes das soluções do potencial magnetostático (φ) de uma célula unitária

qualquer n+ 1 com a sua anterior n. Como crescemos a super-rede usando o empilhamento

periódico de células unitárias, que são construídas através de sequências quasiperiódicas,

podemos usar o Teorema de Bloch em nossa super-rede:

ψ(~r + ~L) = eiQLψ(~r). (2.38)

Reescrevendo o Teorema de Bloch para a notação de matriz coluna,

|A(n+1)〉 = eiQL|A(n)〉, (2.39)

onde Q é o vetor de onda da super-rede e L é o tamanho da célula unitária n. Combinando o

teorema de Bloch (2.39) com a equação (2.37), encontramos as equações de autovalores para

as células

T |A(n)〉 = eiQL|A(n)〉 (2.40)

T−1|A(n)〉 = e−iQL|A(n)〉. (2.41)

Somando as duas equações acima, encontramos

cos(QL) =
1

2
Tr(T) (2.42)

onde Q representa a propagação dos modos magnetostáticos de volume da super-rede como
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um todo, os modos com Q real, e não de suas camadas individuais. Essa é uma teoria geral

que vale para qualquer uma das três sequências consideradas para o estudo [25, 33].

Consideramos uma super-rede semi-in�nita, construída na região z ≥ 0, no qual

o teorema de Bloch continua válido. Neste caso devemos considerar além dos modos de

volume, os modos de superfície com Q complexo da forma Q = iβ, para que possamos

garantir o decaimento exponencial das amplitudes. Podemos reescrever as equações (2.37) e

(2.39) para os modos de superfície da seguinte forma:

T11 + λ−1T12 = e−βL = T22 + λT21, (2.43)

onde λ = (α + k)/(α − k), sendo β uma constante real positiva Re(β) > 0. Vamos aplicar

o método de matriz transferência no capítulo seguinte para as super-redes de Fibonacci,

Thue-Morse e Período-Duplo.

De�nindo R = dB/dA como a razão entre as espessuras das camadas não-magnéticas

e magnéticas, respectivamente. Os espectros ω versus kdA das ondas de spin no regime

magnetostático são mostrados na Figura 2.7(a) no caso ferromagnético, em que consideramos

o material magnético o Fe, para a quinta geração de Fibonacci. Os parâmetros físicos para

os materiais que constituem a camada magnética A são dados na �gura e nas referências

[25, 31]. Como podemos ver, tem-se um limite inferior bem de�nido para os espectros, em

todas as gerações e em qualquer sequência. Isso acontece quando nos aproximamos do valor

da frequência para o qual temos o limite µ1 →∞. Observa-se que existe uma alternância da

sequência das raízes para os limites das bandas de volume, como na referência [25]. Para os

modos de superfície, que existem na região proibida dos espectros, sempre que se considera o

número da geração da sequência N > 2, há uma quebra na simetria natural da estrutura [33].

Resultando em não variar a espessura dos materiais magnéticos (ou não-magnéticos) para

obter-se esses modos [25], o que é observado para todas as sequências estudas. Na Figura

2.7(b), mostramos os espectros para o antiferromagneto MnF2, para a terceira geração de

Período-Duplo. Neste caso, a existência de um campo aplicado dá origem a uma diferença

entre as regiões de soluções reais para os modos de volume e superfície (ou com µ1 < 0).

Quando o campo externo é zero, as duas regiões colapsam em uma. Portanto, temos que os

modos são sensíveis ao valor do campo de anisotropia [33].
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Figura 2.7: Modos magnetostáticos de volume (áreas sombreadas) e superfície (linhas pontilhadas)
para algumas estruturas quase-periódicas: (a) para quinta geração da sequência de Fibonacci; o
material magnético é Fe e os parâmetros físicos usados são H0 = 22 kG, M = 0.6 kG e R = 0.5; (b)
para terceira geração da sequência de Período-Duplo; onde o material magnético é o antiferromagneto
MnF2, com parâmetros físicos dados por H0 = 0.15 kG, M = 0.6 kG, HE = 550 kG, HA = 7.78 kG
e R = 0.5. Figura retirada da referência [33].

A Figura 2.8 mostra a distribuição das larguras de banda magnetostáticas para

diferentes gerações, permitindo uma melhor identi�cação da sua localização. Assim podemos

concluir que os modos proibidos e permitidos são dados em função do número de geração N .

Para grandes valores de N , as regiões de banda permitidas �cam mais estreitas, aumentando

a localização dos modos. Na Figura 2.8(a) é mostrada a distribuição para a super-rede de

Fibonacci com o material ferromagnético EuS. Já na Figura 2.8(b) temos a super-rede de

Thue-Morse com o material A sendo o antiferromagneto MnF2. Como observamos em outras

sequências, existe uma divisão dos espectros em duas regiões, devido à magnitude do campo

magnético aplicado H0. Também pode notar-se que existe uma auto-semelhança entre as

duas regiões para soluções reais [33], e para ambas as �guras existe uma localização forte
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quando se trata de valores mais altos do número de geração.
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Figura 2.8: A distribuição das larguras de banda em função do número da geração da super-rede
quasiperiódica: (a) para sequência de Fibonacci; o material magnético utilizado aqui é o ferromag-
neto EuS, com H0 = 13.5 kG, M = 1.0 kG, kdA = 1.0 e R = 0.5; (b) para sequência Thue-Morse; o
material magnético é o antiferromagneto MnF2, com os mesmos parâmetros físicos da Figura 2.7(b).
Figura retirada da referência [33].

Neste modelo, observou-se que os espectros das frequências dos modos magnetos-

táticos nas estruturas aperiódicas apresentam leis de escala, que variam de acordo com a

sequência considerada. Esta lei pode ser determinada fazendo-se uma análise da largura

total das bandas de volume (∆) dos modos, para dados valores do vetor de onda k, e da

geração N . Na Figura 2.9(a) é mostrado o grá�co log-log das larguras de banda ∆ contra

o número de Fibonacci FN com o material magnético o Fe para a super-rede de Fibonacci.

Os números em cada um dos pontos referem-se ao índice N da geração. Em cada �gura, as

magnitudes do vetor de onda no plano são representadas por símbolos diferentes. As cruzes

referem-se a kdA = 0.25, os triângulos para kdA = 0.5, os círculos para kdA = 1.0 e os qua-

drados para kdA = 2.0. Na Figura 2.9(b) temos o mesmo tipo de grá�co para a super-rede
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de Thue-Morse com o material antiferromagnético MnF2. Para Fibonacci, a lei de escala é

∆ ∼ (FN)−δ, enquanto para Thue-Morse é ∆ ∼ (2N)−δ, onde δ é um índice de escala ou o

coe�ciente de difusão [67]. Para Thue-Morse, vemos uma forte dependência de δ com o vetor

de onda no plano, em comparação com Fibonacci, no sentido que os valores de δ são maiores

para o mesmo valor do vetor de onda k [33].
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Figura 2.9: Comportamento de escala para os modos magnetostático de volume para (a) sequência
de Fibonacci e (b) para Thue-Morse. O material magnético para todos os sistemas quasiperiódicos
aqui considerado é o Fe, e os parâmetros físicos são os mesmos que nas �guras anteriores. Os valores
de δ para cada um dos números de onda são dados no grá�co. Figura retirada da referência [33].
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2.5 Ondas eletromagnéticas em Super-Redes Aperiódicas

Em 1900, 3 anos após a descoberta do elétron por J.J. Thomson, P. Drude formulou

um modelo para a dinâmica dessas recém-descobertas partículas com o objetivo de explicar

a condução de eletricidade e calor pelos metais [68, 69]. Naquela época, Drude tinha como

base teórica somente a Mecânica Newtoniana e a Termodinâmica, pois a mecânica quântica

ainda não tinha sido formulada. Ele supôs que os elétrons se moviam em um cristal sofrendo

seguidas colisões com os íons da rede, como está esquematizado na Figura 2.10.

Figura 2.10: Trajetória do elétron de condução sofrendo colisões com os íons, de acordo com o
modelo da dinâmica eletrônica proposto por Drude. Figura retirada da referência [68].

O modelo Drude apresenta algumas de�ciências, mas ainda é de fundamental im-

portância para os conceitos associados à condutividade elétrica [68, 69]. O modelo é baseado

nos seguintes pressupostos:

(1) Os elétrons em um sólido se comportam como um gás ideal clássico, não interagindo um

com o outro: não há interação coulombiana e eles também não colidem uns com os outros.

Isso é conhecido como aproximação do elétron independente.

(2) A carga positiva está localizada em núcleos de íons imoveis, no qual os elétrons podem

colidir, alterando instantaneamente sua velocidade. Entre as colisões, os elétrons também

não interagem com os íons. O que é conhecido como aproximação do elétron livre.

(3) Os elétrons atingem o equilíbrio térmico com a rede através das colisões com os íons. De

acordo com o teorema da equipartição, sua energia cinética média é dada por

1

2
mev

2
t =

3

2
KBT. (2.44)

Em temperatura ambiente, isso nos leva a uma velocidade média de vt ≈ 105 m/s.
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(4) Os elétrons se movem livremente entre as colisões, sendo o comprimento médio deste

movimento chamado de livre caminho médio λ, o qual podemos relacionar com tempo

entre as colisões dadas por τ = λ/vt. Onde τ é conhecido como tempo de relaxação que é

fundamental na teoria de Drude [69]. Com λ = 1 nm e vt à temperatura ambiente, estimamos

que τ ≈ 1× 10−14 s.

Estes são os conceitos básicos do modelo de Drude, que também pode explicar por

que os metais re�etem a luz e, portanto, parecem brilhantes. Podemos descrever a luz como

uma onda eletromagnética transversal e plana [69]. O campo elétrico e magnético são escritos

para uma onda que se propaga na direção z da seguinte maneira:

~E(z, t) = ~E0e
i(kz−ωt); ~B(z, t) = ~B0e

i(kz−ωt) (2.45)

onde ~E0 e ~B0 são as amplitudes da onda no plano x− y e k é o vetor de onda dado por

k =
ωn

c
, (2.46)

com n sendo índice de refração complexo do meio material [70], dado por:

n(ω) =
√
µ(ω)ε(ω). (2.47)

Em geral, ε depende da frequência ω, portanto, o índice de refação n também dependerá de ω.

Um exemplo semelhante dessa dependência com a frequência é o fenômeno da dispersão, que

separa a luz em cores diferentes quando refratada por um prisma de vidro [69]. Geralmente

descrevemos as propriedades ópticas dos metais usando a função dielétrica complexa ε(ω).

Considerando que o comprimento de onda é grande, em comparação com o livre

caminho médio, e que está sob in�uência da densidade de corrente ~J , podemos escrever as

equações de Maxwell [70] da seguinte maneira:


(i) ~∇ · ~E = 4π

ρ

ε
, (ii) ~∇× ~E = −1

c

∂ ~B

∂t
,

(iii) ~∇ · ~B = 0, (iv) ~∇× ~B =
4πµ

c
~J +

µε

c

∂ ~E

∂t
,

(2.48)
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onde consideramos o meio como homogêneo, isotrópico e linear, assim podemos escrever as

relações constitutivas apropriadas para ~D e ~H em temos de ~E e ~B, da seguinte maneira:

~D = ε ~E, ~H =
1

µ
~B. (2.49)

Supondo soluções para os campos elétrico e magnético com dependência no tempo do tipo

(2.45), através do rotacional em (ii), usando (iv) e as derivadas temporal

∂ ~E

∂t
= −iω ~E;

∂ ~B

∂t
= −iω ~B, (2.50)

obtemos a seguinte equação de onda

~∇× (~∇× ~E) = ∇2 ~E =
iω

c

(
4πµ

c
~J +

µε

c

∂ ~E

∂t

)
. (2.51)

Usando a relação de ~J em termos de ~E por meio de ~J(ω) = σ(ω)ε ~E(ω) (equação 1.30 da

referência [68]) e as relações (2.50), obtemos a seguinte relação

∇2 ~E = −ω
2µε

c2

(
1 +

4πiσ(ω)

ω

)
~E, (2.52)

que é a forma usual da equação de onda, do tipo

∇2 ~E +
ω2

c2
µε(ω) ~E = 0, (2.53)

onde ε(ω) representa a função dielétrica complexa dos metais, dada por

ε(ω) = ε

(
1 +

4πiσ(ω)

ω

)
. (2.54)

onde σ é a condutividade dependente da frequência ω, escrita da seguinte forma [68]

σ(ω) =
ne2τ

m(1− iωτ)
. (2.55)

Quando estamos no regime de altas frequências (ωτ � 1) podemos reescrever, para uma
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primeira aproximação, a função dielétrica (2.54) junto com (2.55) como segue,

ε′(ω) =
ε(ω)

ε
, (2.56)

ε′(ω) = 1−
ω2
p

ω2
, (2.57)

onde ωp é conhecida como a frequência do plasma, que é dada pela relação

ω2
p =

4πnee
2

m
(2.58)

com ne = N/V sendo o número de elétrons por centímetro cúbico no metal, onde e representa

a carga do mesmo e m é a sua massa. Quando a função dielétrica (2.57) é real e negativa

(ω < ωp), as soluções para a equação de onda (2.53) decaem exponencialmente no espaço,

como consequência disso a radiação eletromagnética não se propaga. Porém, quando ε′(ω)

se torna positivo (ω > ωp), as soluções de (2.53) tornam-se oscilatórias e a radiação pode

se propagar no metal, deixando-o transparente [68]. Esta conclusão somente é válida se a

condição de altas frequências (ωτ � 1) for satisfeita na vizinhança de ω = ωp.

Estudaremos a propagação de ondas eletromagnéticas em super-redes aperiódicas,

onde as estudadas aqui forma as de Fibonacci, Thue-Morse, Período-Duplo e de Octonacci.

Estas super-redes são construídas através do empilhamento periódico de células unitárias,

que são construídas superpondo dois blocos de construção do tipo A/B. Essa superposição

obedece a uma regra que é especí�ca do tipo de sequência considerada. Consideremos que

uma onda eletromagnética com uma frequência ω e s-polarizada (ondas TE), ou p-polarizada

(ondas TM), incide sobre uma super-rede, a partir de um meio transparente C, com um

ângulo θC em relação à direção normal na superfície das camadas do sistema, como ilustrado

na Figura 2.11 para uma super-rede periódica. Os índices de refração das camadas A e B

são nA e nB e suas espessuras são dA e dB, respectivamente, com ηA o número de camadas A

e ηB o número de camadas B. Já o meio transparente C (ar) que envolve a super-rede tem

índice de refração nc igual a unidade (nc = 1).



2.5. ONDAS ELETROMAGNÉTICAS EM SUPER-REDES APERIÓDICAS 32

A

x

z

y

B

A

B

 ᶿc

 ᶿT

I
(0)

C R
(0)

C

T
(N)

C

C

C

z = 0

z = l

z = L

{dA

{dB

Figura 2.11: Modelo de super-rede periódica com N células unitárias de espessuras dA e dB para
as camadas A e B, respectivamente. Onde l = dA+dB é o tamanho da célula unitária e L (L = Nl)
é tamanho da super-rede.

Os coe�cientes de re�ectância R e transmitância T em qualquer super-rede são cal-

culados [71, 72] da seguinte maneira

R =

∣∣∣∣Mn(2, 1)

Mn(1, 1)

∣∣∣∣2 (2.59)

T =

∣∣∣∣ 1

Mn(1, 1)

∣∣∣∣2 , (2.60)

onde Mn(i, j) (i, j = 1, 2) representam os elementos da matriz-transferência óptica MTO,
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para a N-ésima camada da super-rede, os quais conectam as amplitudes (coe�cientes) dos

campos elétrico e magnético na região z < 0 com as da região z > L, sendo L o tamanho da

super-rede periódica ou quasiperiódica [71].

Considerando uma onda TE que incide obliquamente a partir do meio transparente

C sobre uma super-rede, como podemos ver na Figura 2.11. A onda de luz que cruza as

interfaces genéricas da super-rede α→ β, neste caso é C/A,A/B,B/A...B/C, é representada

[71, 72] pela matriz de transmissão

MTE
αβ =

1

2

 1 + kβz
kαz

1− kβz
kαz

1− kβz
kαz

1 + kβz
kαz

 , (2.61)

onde

kνz =

[(nνω
c

)2

− k2
x

] 1
2

, (2.62)

com ν = A,B ou C, sendo kx dado por

kx = nc

(ω
c

)
sen(θC), (2.63)

com c sendo a velocidade da luz (ou da onda eletromagnética) e ω é a frequência da onda.

Pela lei de Snell ou lei da refração (nIsenθI = nRsenθR), temos que as componentes x do

vetor de onda são iguais quando cruzam as interfaces da super-rede, assim temos

kx = kAx sen(θA) = kBx sen(θB) = kCx sen(θC), (2.64)

onde kC = ncω/c. A matriz-transferência óptica para uma onda TM que cruza as interfaces

α→ β da super-rede é dada, como na referência [44], por

MTM
αβ =

1

2

nβ
nα

 1 + kβz
kαz

nα
nβ

1− kβz
kαz

nα
nβ

1− kβz
kαz

nα
nβ

1 + kβz
kαz

nα
nβ

 . (2.65)

A propagação da onda de luz dentro das camadas da super-rede tanto para ondas

TE como TM é representada por uma matriz de propagação Mγ, seja γ (γ = A ou B) uma

camada genérica, a matriz [72, 44] será dada por
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Mγ =

 e(−ikγz dγ) 0

0 e(ikγz dγ)

 , (2.66)

em que dγ é a espessura da camada feita de um determinado material. Para calcular as

matrizes de transmissão e propagação é necessário aplicar as condições de contorno para os

campos eletromagnéticos nas interfaces das camadas. Para uma onda TE, assumimos que o

campo elétrico na N -ésima camada da super-rede periódica tem a seguinte [44] forma:

 ~E
(N)
j = (0, E

(N)
yj , 0)

E
(N)
yj = [I

(N)
j eik

j
zz +R

(N)
j e−ik

j
zz]e(ikxx−iωt).

(2.67)

Para uma onda TM, assumimos que o campo magnético na N -ésima camada é dado por: ~H
(N)
j = (0, H

(N)
yj , 0)

H
(N)
yj = nj[I

(N)
j eik

j
zz −R(N)

j e−ik
j
zz]e(ikxx−iωt),

(2.68)

onde I(N)
j e R(N)

j (j = A ou B; N = 0, 1, 2, 3...η) são as amplitudes de incidência e re�e-

xão, respectivamente, em cada camada. Com nj sendo o índice de refração no meio j [44].

Aplicando as condições de contorno na interface C/A, temos

 I
(0)
C

R
(0)
C

 = MCA

 I
(1)
A

R
(1)
A

 ; (2.69)

na interface A/B, temos  I
(1)
A

R
(1)
A

 = MAMAB

 I
(1)
B

R
(1)
B

 ; (2.70)

para N -ésima camada na interface B/C, temos

 I
(N)
B

R
(N)
B

 = MBMBC

 T
(N)
C

0

 . (2.71)

Ao fazer sucessivas aplicações das condições de contorno, podemos escrever uma expressão

para a matriz-transferência em uma estrutura de multicamadas, da seguinte maneira:
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 I
(0)
C

R
(0)
C

 = MCAMAMABMBMBA...MBMBC

 T
(N)
C

0

 , (2.72)

que pode ser reescrita como

 I
(0)
C

R
(0)
C

 = MTO

 T
(N)
C

0

 , (2.73)

onde

MTO = MCAMAMABMBMBA...MBMBC . (2.74)

Aqui MTO representa a matriz-transferência óptica em uma estrutura de multicamadas, que

pode ser uma super-rede periódica ou quasiperiódica. No capítulo 4 vamos aplicar detalha-

damente este método para as super-redes de Fibonacci, Thue-Morse e Período-Duplo.

Mostraremos algumas aplicações para as super-redes quasiperiódica de Fibonacci,

aperiódicas determinísticas de Thue-Morse e Período-Duplo, nas quais foram calculados os

espectros de transmissão para incidência normal. Os parâmetros físicos são da referência [72],

ou seja, o dióxido de silício SiO2 (camada A), cujo índice de refração é nA = 1.45, enquanto

o meio B é considerado ter o índice negativo nB = −1, ambos são livres de absorção em

torno do comprimento de onda central λ0 = 400 nm. Consideramos as camadas individuais

como um quarto do comprimento de onda [73, 74], com λ0 = 700 nm. Estas condições nos

levam a obter espessuras físicas de dγ = λ0/4nγ nm, com γ = A ou B, de tal forma que

nAdA = nBdB, ocasionando uma mudança de fase reversa nos dois materiais. As diferenças

de fase são dadas por

δA =
π

2
Ωcos(θA); δB = −π

2
Ωcos(θB); (2.75)

onde Ω = ω/ω0 = λ0/λ é a frequência reduzida [74]. Na incidência normal temos θA = θB = 0

portanto, temos δA = −δB. Onde a diferença de fase negativa para o meio B signi�ca que

as ondas de luz se propagam na direção oposta ao �uxo de energia, ou seja, uma onda

eletromagnética plana, com campo eletromagnético proporcional a e−iδB , se propagará na
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direção −z, enquanto o vetor de Poynting se propaga na direção +z . Portanto, o efeito do

índice de refração negativa é mudar as frentes de ondas de e±iδB para as inversas e∓iδB [72].

Na Figura 2.12 é mostrado o espectro de transmissão para a nona geração da super-

rede quasiperiódica de Fibonacci, como função da frequência reduzida Ω = ω/ω0, para o

comprimento de onda central λ0 = 700 nm temos que ω0 = 2.692793 PHz (ω0 = 2πc/λ0).

O espectro apresenta um per�l único de simetria especular em torno da frequência reduzida

Ω = 1.0. A transmitância (T) é próxima de 1.0 em torno das frequências reduzidas Ω = 0.898

e Ω = 1.101, ou seja, neste intervalo de frequência a estrutura é transparente, como ilustrado

na Figura 2.12(b), formando dois picos largos, que estão distribuídos simetricamente em

torno de Ω = 1.0, apresentando assim uma simetria especular, que é de�nida como uma

transformação em relação a um plano de simetria, em que cada ponto de uma �gura está

associado a outro ponto chamado imagem, que satisfaz as seguintes condições: (1) a distância

de um ponto e sua imagem ao plano de simetria é a mesma; (2) o segmento que une um ponto

com sua imagem é perpendicular ao plano de simetria, como exemplo temos a referência [75].

A condição de transparência implica que as camadas A e B são equivalentes do ponto de vista

da onda [74]. Já na Figura 2.12(c) temos o mesmo tipo de comportamento que em 2.12(b),

para a 15a geração da sequência de Fibonacci. Podemos concluir que exibe uma propriedade

de escala em que um comportamento auto-similar é obtido.

O espectro de transmissão para nona geração de Thue-Morse é mostrado na Figura

2.13(a), o qual apresenta um per�l de simetria especular em torno da frequência reduzida

Ω = 1.0. No entanto, diferentemente ao observado para Fibonacci, não exibe um coe�ciente

de transmissão auto-similar, onde a solução numérica mostra que o band gap fotônico cobre

todas as frequências, com exceção dos pontos Ω = 0, 1, 2, ..., o que signi�ca diferenças de fase

iguais aos múltiplos inteiro de π/2 [72]. Na Figura 2.13(b) é mostrado a transmitância (T)

para a nona geração de Período-Duplo. A estrutura está distribuída simetricamente em torno

de Ω = 1.0, ou seja, novamente temos uma simetria especular em torno desta frequência, e

apresenta um largo band gap fotônico na faixa de frequência reduzida 0.8 < Ω < 1.20. A

presença desse largo band gap em torno da frequência central é um resultado que não é

observado para as outras sequências quasiperiódicas aqui estudadas, nem para sistemas de

multicamadas sem a presença de um metamaterial [72].
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Figura 2.12: Espectros de transmissão para a incidência normal do feixe de luz em uma estrutura de
multicamada fotônica quasiperiódica de Fibonacci: (a) a transmitância T como função da frequência
reduzida Ω = ω/ω0 para a nona geração da sequência de Fibonacci; (b) o mesmo que em (a), mas
para o intervalo de frequência reduzida 0.8 ≤ Ω ≤ 1.2; (c) o mesmo que em (b), mas para a 15a

geração da sequência de Fibonacci. Figura da referência [74]
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Figura 2.13: Os espectros de transmissão com incidência normal em função da frequência reduzida
Ω = ω/ω0 para a nona geração (a) da sequência Thue-Morse e (b) de Período-Duplo. Figura
adaptada da referência [72]
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Usamos uma forma conveniente para a permissividade dielétrica ε(ω) para estas

sequências (Fibonacci, Thue-Morse e Período-Duplo), que análoga ao modelo Drude-Lorentz,

desprezando qualquer termo de amortecimento, em que o material composto possui um índice

de refração negativo na região de micro-ondas, com a permissividade dielétrica correspondente

ε(ω) e permeabilidade magnética µ(ω) dadas por [76]

ε(ω) = 1−
ω2
p

ω2
(2.76)

e

µ(ω) = 1− Fω2

(ω2 − ω2
1)
, (2.77)

onde ωp é a frequência do plasma, ω1 é a de ressonância e F é uma constante, as quais

são determinadas apenas pela geometria da super-rede ao invés da carga, massa efetiva e

densidade de elétrons, como no caso que ocorre em materiais naturais [72]. Seus valores

[72, 76] são; ωp/2π = 10 GHz, F = 0.56 e ω1/2π = 4 GHz, que foram motivados pelo

trabalho experimental de Smith e colaboradores [77].

Mostraremos o espectro de transmissão, com a transmitância (T) em função da

frequência reduzida e do ângulo de incidência (θ) para a super-rede quasiperiódica de Octo-

nacci que é gerada a partir de regras substitucionais. Ela foi estudada em 1977 e 1981 por

R. Ammann e F. P. M. Beenker, respectivamente [78]. Esta sequência dá origem a uma série

in�nita de números que obedecem uma certa relação de recorrência, cuja razão, entre um

número da série e seu antecessor, resulta na mesma razão áurea encontrada nos quasicris-

tais. Os materiais dielétricos utilizados, para formar as camadas A e B da célula unitária,

foram o dióxido de silício (SiO2) e dióxido de titânio (TiO2), cujos os índices de refração

são nA = 1.45 e nB = 2.30, respectivamente. Esses parâmetros foram tirados da referência

[44], no qual aqui foi utilizado o mesmo formalismo usado nas super-redes anteriores, para

calcular a transmitância.

Uma estrutura fotônica de multicamadas de Octonacci pode ser obtida pela justapo-

sição de dois blocos de construção A(SiO2) e B(TiO2), onde o N -ésimo estágio da estrutura

SN é dado pela regra [44, 79]
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SN = SN−1SN−2SN−1; N ≥ 3, (2.78)

com S1 = A e S2 = B. O número de camadas desta estrutura cresce de acordo com o número

de Pell, cuja relação de recorrência é dada por [44]

PN = 2PN−1 + PN−2, (2.79)

onde P1 = 1, P2 = 1 e N ≥ 3. O número de camadas dos materiais A e B na N -ésima

geração é dado por ηA + ηB = PN . A super-rede de Octonacci também e invariante sob

as transformações A → B e B → BAB. As quatro primeiras gerações da super-rede de

Octonacci são

S1 = A; S2 = B; S3 = BAB; S4 = BABBBAB. (2.80)

Na Figura 2.14 é mostrado a transmitância (T) em função da frequência reduzida

ω/ω0 (com ω0 = 2.692793 PHz) e do ângulo de incidência θ para a quarta, quinta, sexta e

sétima geração de Octonacci [44], para uma onda s-polarizada (TE). Como podemos observar

na �gura, a transmitância T apresenta band gaps fotônicos unidirecionais que estão reforçados

por um retângulo verde, os quais estão localizados, com boa aproximação, na mesma faixa

de frequência 0.60 ≤ ω/ω0 ≤ 0.65 e praticamente com a mesma largura. Esses band gap

unidirecionais são atribuídos à ordem de longo alcance dos arranjos das camadas da super-

rede quasiperiódica de Octonacci [44]. Já na Figura 2.15 é mostrado o mesmo tipo de

grá�co para uma onda p-polarizada (TM), porém aqui não observa-se o band gap fotônico

unidirecional. Ao comparar os espectros para os dois tipos de polarização, vemos que o

percentual de T na super-rede é maior para ondas TM do que para ondas TE, ou seja, a

super-rede é mais transparente com ondas TM.
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Figura 2.14: Espectro de transmissão em função da frequência reduzida Ω = ω/ω0 e do ângulo de
incidência θC de ondas TE para: (a) quarta; (b) quinta; (c) sexta; e (d) sétima geração de sequências
Octonacci. Em todas essas �guras, a cor branca (preta) signi�ca um coe�ciente de transmissão igual
a 0(1). O band gap fotônico unidirecional é reforçado por um retângulo verde. Figura adaptada da
referência [44].
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Figura 2.15: Igual à Figura (2.14), mas agora para ondas TM (p-polarização). Para este caso, não
existe um band gap fotônico unidirecional bem de�nido. Figura adaptada da referência [44]

2.6 Conclusões

Neste capítulo foi mostrado a propagação dos modos magnetostáticos em super-redes,

com a magnetização perpendicular às interfaces da camada, gerando assim novos efeitos, os

quais foram mostrados na seção 2.4, para este tipo geometria. Foi visto que para uma

determinada geração de uma super-rede especí�ca, os modos variam bastante e dependem

do tipo de material (ferromagneto ou antiferromagneto). As larguras das bandas ∆ variam

com o número da geração N, sendo diferente em cada umas das super-redes. Também viu-se

que os espectros apresentam um comportamento de escala bem de�nido, o qual depende da
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sequência e do comprimento de onda kdA.

Na seção (2.5) foi mostrado o espectro óptico de transmissão em diferentes super-

redes, com a transmitância (T) como função da frequência reduzida para a incidência normal

e oblíqua de ondas eletromagnéticas s-polarizas e p-polarizadas. Na super-rede de Fibonacci

foi visto que a transmitância para incidência normal apresentou uma propriedade de escala

onde um comportamento auto-similar é obtido nestes espectros. Já para as super-redes de

Thue-Morse e Período-Duplo não foi veri�cado essa propriedade, nelas foi mostrado que

apresentam uma simetria espelho em torno de uma frequência reduzida �xa, assim como é

observado em Fibonacci e Octonacci (ver com mais detalhes na referência[44]). Os espectros

para incidência oblíqua são analisados na super-rede de Octonacci para ondas TE e TM,

mostrando que o percentual de transmissão T para ondas TM é maior do que para ondas TE,

nesta última surge um band gap fotônico unidirecional em cada geração que é praticamente

da mesma largura e na mesma posição para todas elas.

Os conceitos introduzidos neste capítulo, nos permitem seguir adiante com o estudo

da propagação dos modos magnetostáticos de superfície e volume em super-redes quasipe-

riódicas de terras raras, como será mostrado no capítulo 3, bem como estudar os espectros

ópticos de re�exão na propagação de ondas eletromagnéticas nestas super-redes, os quais

serão mostrados no capítulo 4.



CAPÍTULO 3

MODOS MAGNETOSTÁTICOS EM SUPER-REDES APERIÓDICAS DE

TERRAS RARAS

3.1 Introdução

Com a descoberta dos quasicristais por Shechtman et al [20] em 1984 , muitos esfor-

ços foram realizados para entender as propriedades físicas desses materiais quasiperiódicos,

motivando em muitos trabalhos teóricos e experimentais. Uma característica interessante de

tais estruturas é que elas exibem um espectro de frequência (ou energia) altamente fragmen-

tado, com um padrão auto-similar [80, 81]. Os sistemas quasicristalinos arti�ciais têm sido

amplamente estudados, em relação à sua estrutura [82, 83], e também sobre seus estados

eletrônicos [46], que foram encontrados para exibir um espectro de tipo Cantor em uma di-

mensão [84]. No entanto, o matemático H.A. Bohr, em 1926 [85], foi realmente o primeiro

que introduziu o conceito de quasiperiodicidade durante seus estudos sobre funções quasipe-

riódicas. Na década de 70, os trabalhos de Penrose [86], e de forma independente, Ammann

[87] demonstraram que é possível preencher um espaço não-euclidiano sem fendas de ma-

neira não-periódica. Trataremos do problema da propagação de modos magnetostáticos em

super-redes quasiperiódicas utilizando uma teoria macroscópica.

44
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A geometria utilizada aqui é aquela onde a magnetização é perpendicular às interfaces

da camada na super-rede. Assim os modos de Damon-Eshbach, que são os modos magnetos-

táticos obtidos quando a magnetização é paralela às interfaces da camada, não existem em

nossa estrutura [88, 89]. Descrevemos um modelo onde consideramos a célula unitária como

sendo uma multicamada não-periódica, e estudamos suas propriedades crescendo células a

partir de uma dada geração da sequência usada [58]. Usaremos em nosso modelo o método

de Matriz-Transferência para obtermos os modos magnetostáticos de volume e de superfície

em cada geração N das super-redes de Fibonacci, Thue-Morse e Período-Duplo. Esta técnica

leva em conta a estrutura geométrica ou magnética da super-rede como um todo, e utiliza o

teorema de Bloch em cada geração N da super-rede.

3.2 Modos Magnetostáticos em Metais de Terras Raras

Neste capítulo vamos estudar a propagação de magnons no regime magnetostático

em uma super-rede quasiperiódica. Estamos usando como material magnético o Disprósio

(Dy) no estado de espiral, que é uma Terra-Rara na faixa de temperatura 85K <T< 179K,

também estamos usando como material magnético o Hólmio (Ho) no estado cone com a faixa

de temperatura de 20K < T < 133K, que é outra terra rara [90]. No regime magnetostático,

escrevemos as equações de Maxwell da seguinte forma:

~O · ~B = 0, ~O× ~h = 0 (3.1)

onde ~B e ~h não são independentes, são relacionados através da relação tensorial constitutiva

~B =
↔
µ ~h, onde

↔
µ é o tensor permeabilidade. Assumindo que existe uma dependência temporal

exp(−iωt) com a frequência ω, e que a forma do tensor
↔
µ para um material uniaxial é [25, 33]

↔
µ=


µ1 iµ2 0

−iµ2 µ1 0

0 0 1

 . (3.2)



3.2. MODOS MAGNETOSTÁTICOS EM METAIS DE TERRAS RARAS 46

O tensor suscetibilidade
↔
χ é não-diagonal, e assume a forma giromagnética padrão, dada por

↔
χ=


χa iχb 0

−iχb χa 0

0 0 0

 . (3.3)

Podemos expressar o tensor permeabilidade a partir do tensor de suscetibilidade, usando a

seguinte expressão

↔
µ=
↔
1 +

↔
χ, (3.4)

sendo
↔
1 a matriz identidade. Substituindo as relações (3.2) e (3.3), na relação (3.4) e reali-

zando a operação de soma matricial, encontramos os elementos do tensor permeabilidade em

termos do tensor suscetibilidade magnética, que são dados por

µ1 = 1 + χa, µ2 = χb. (3.5)

Para encontrar as componentes do tensor suscetibilidade (χa e χb) e as relações de dispersão

das frequências ω, devemos encontrar as equações de movimento para os operadores de spin

~Sn no sítio n a partir do hamiltoniano do sistema, usando uma aproximação semiclássica.

Em nosso caso o hamiltoniano é dado por [90]

H = −J1

∑
n
~Sn · ~Sn+1 + J2

∑
n
~Sn · ~Sn+2 +

∑
n(KS2

nz + LS4
nz)

−γH0

∑
n Snz − γ

∑
n
~h · ~Sn.

(3.6)

Sendo a soma feita sobre os índices n dos planos da estrutura hcp (Hexagonal Compacta)

das terras raras. Onde ~S representa o momento angular total; sendo J1 e J2 as constantes

de troca, respectivamente, entre os primeiros e segundos vizinhos no termo de energia de

troca; os termos K e L são as constantes de anisotropia, referentes à energia de anisotropia

magnetocristalina das terras raras. O termo que contém H0 é o termo de energia Zeeman,

com um campo magnético estático aplicado externamento na direção z. O último termo do
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hamiltoniano é referente à interação com um campo externo aplicado ~h oscilando no plano

x− y da estrutura, sendo a susceptibilidade a resposta linear da magnetização com ~h [90].

A con�guração de equilíbrio é encontrada quando escrevemos ~S na forma ~S =

S(sin(θ)cos(nφ), sin(θ)sin(nφ), cos(θ)), com isso escrevemos a energia total como E = E(θ, φ)

e minimizando em relação a θ e φ obtemos a con�guração de equilíbrio. Para a minimização

de E em relação a φ, encontramos

cos(φ) =
J1

4J2

. (3.7)

Essa equação relaciona o ângulo característico da estrutura helimagnética em função das

constantes de troca entre primeiros (J1) e segundos vizinhos (J2), dessa forma o estado de

cone ou espiral da terra rara é energeticamente favorável. Através das regras de minimização

da energia E em relação a φ resulta que as interações de troca entre os primeiros e segun-

dos vizinhos são ferromagnética (J1 > 0) e antiferromagnética (J2 < 0), respectivamente.

Minimizando a energia E com relação a θ, obtemos

4LS3cos3θ + 2S(2J2 − J1 + J2
1/8J2 + K)cosθ − γH0 = 0. (3.8)

Vamos reescrever a equação (3.8) em termos dos seguintes parâmetros

G0 = (2Ω1 − 2Ω2 − ΩA)cosθ − ΩLcos3θ + γH0 (3.9)

com

ΩA = 2KS, ΩL = 4LS3, (3.10)

Ω1 = J1S, Ω2 = J2S. (3.11)

De�nindo uma expressão geral para Ω(q) na con�guração de equilíbrio energético

Ω(q) = 2Ω1 cos
(qc

2

)
− 2Ω2 cos(qc), (3.12)

onde 1
2
k0c = φ e c

2
é a distância entre dois planos consecutivos da estrutura hexagonal
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compacta. k0 é de�nido como o vetor de onda da con�guração de equilíbrio. Assim podemos

escrever G0 como

G0 = Ω(k0)cosθ. (3.13)

A relação de dispersão para os modos magnetostáticos é encontrada através das equações de

movimento, resolvendo equações homogêneas. Isto nos leva à relação de dispersão

ω2 + ωcosθ[Ω(k0 + q)− Ω(k0 − q)]− cos2θ[Ω(k0)− Ω(k0 + q)][Ω(k0)− Ω(k0 − q)]

−sin2θ[Ω(k0)− 1
2
Ω(k0 + q)− 1

2
Ω(k0 − q)][Ω(k0)− Ω(q) + ΩA + 3ΩLcos2θ] = 0.

(3.14)

Essa relação é geral e vale para qualquer valor de θ. Entretanto, quando θ = 90◦ temos um

caso especial da espiral no disprósio (Dy). Assim podemos reescrever a relação de dispersão

(3.14) da seguinte maneira

ω2 = [Ω(k0)− 1

2
Ω(k0 + q)− 1

2
Ω(k0 − q)][Ω(k0)− Ω(q) + ΩA]. (3.15)

Agora podemos encontrar as componentes do tensor suscetibilidade χa e χb para qualquer

metal Terra-Rara em nossa geometria considerada. Como o tensor suscetibilidade é diagonal,

é necessário tomar sua forma giromagnética padrão no quadro x, y, z, logo


Mx

My

Mz

 =


χa iχb 0

−iχb χa 0

0 0 0



hx

hy

H0

 . (3.16)

Destacando as características essenciais da frequência de dispersão devido aos valores em que

ela diverge (ω±), escrevemos as componentes do tensor suscetibilidade como

χa,b =
1

2


(
A+

Ω2
1

)
(
ω

Ω1
− ω−

Ω1

)(
ω

Ω1
+ ω+

Ω1

) ±
(
A−
Ω2

1

)
(
ω

Ω1
+ ω−

Ω1

)(
ω

Ω1
− ω+

Ω1

)
 . (3.17)
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Os parâmetros utilizados nas equações acima são de�nidos na referência [90], aqui apenas os

citamos. Onde ω± = ω(±k0) são as frequências de ressonância e A± são dados por

A±
Ω2

1

= −γNµ
Ω2

1

{
1

2
(ΩA + 3ΩL cos2 θ) sin2 θ ± [ω ± Ω(k0) cos θ ∓ Ω(2k0) cos θ] cos θ

}
, (3.18)

onde γ é a razão giromagnética dada por γ = gµB/~, N é o número de camadas por unidade de

volume e µ é o momento magnético por camada (µ = −γS). Para determinar Ω(ko) e Ω(2ko)

vamos usar a expressão geral (3.12) para Ω(q) na con�guração de equilíbrio energético. As

frequências reduzidas ω+

Ω1
e ω−

Ω1
em (3.17) são calculadas usando a relação de dispersão (3.14)

da seguinte maneira

ω±
Ω1

= ∓b1

2
+

1

2

√
b2

1 − 4c3 − 4c4. (3.19)

As constates b1, c3 e c4 são expressas como se segue

c3 =

[
2 cosφ− 2 cos 2φ+

(cos 4φ− cos 2φ)

2 cosφ

] [
2 cosφ− 2 +

(1− cos 2φ)

2 cosφ

]
cos2 θ, (3.20)

c4 =
ΩA

Ω1

[
2 cosφ− cos 2φ− 1 +

(cos 4φ− 2 cos 2φ− 1)

4 cosφ

]
sin2 θ, (3.21)

b1 =

[
2 cos 2φ− 2 +

(1− cos 4φ)

2 cosφ

]
cos θ. (3.22)

As expressões mostradas acima são para qualquer valor dos ângulo θ e φ, no qual eles serão

diferentes para cada material. Para o Disprósio (Dy) no estado de espiral os ângulos são

θ = 90◦ e φ = 26.50◦. Já para o Hólmio (Ho) no estado cone os ângulos são θ = 80◦ e

φ = 30◦. Os resultados são mostrados na seção (3.5) para os dois materiais Dy e Ho. A

dependência do campo magnético H0 com os ângulos θ e φ é dada por

|γ|H0 =

[
ΩA(1 + 0.1 cos2 θ)− Ω1

(
2− cosφ− 1

cosφ

)]
cos θ (3.23)
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onde H0 é o campo externo aplicado no eixo-z, normal aos planos da estrutura hexagonal

compacta do metal terra rara.

3.3 O Método da Matriz-Transferência

Em nossos cálculos, usaremos o método da Matriz-Transferência para obter os modos

magnetostáticos de superfície e volume, para cada geração N das super-redes de Fibonacci,

Thue-Morse e Período-Duplo. Essa abordagem leva em consideração a estrutura geométrica

da super-rede como um todo e, através do teorema de Bloch, são obtidas as relações de

dispersão implícitas, para cada geração N da super-rede.

O método de matriz transferência é bastante apropriado para nosso estudo de super-

rede, suas aplicações incluem vários tipos de excitações, como por exemplo polaritons de

plasmons [91], magnons no regime de troca para estruturas periódicas [92] e quasiperiódicas

[34], e também magnons no regime magnetostático [25]. As propriedades ópticas dessas

estruturas também foram estudadas utilizando-se dessa técnica. Além disso, Süto [84] usou

este formalismo para demonstrar propriedades importantes de espectros obtidos usando a

sequência de Fibonacci [58].

Utilizando os resultados da seção (3.2), podemos aplicar nossa teoria geral para

ter a relação de dispersão dos modos magnetostáticos para multicamadas de terras raras

com células unitárias construídas a partir de diferente sequências (Fibonacci, Thue-Morse

e Período-Duplo). Aplicando as soluções das equações de movimento às interfaces, temos

dentro da camada A, a seguinte solução

φ(z) = A+e
αz + A−e

−αz, (3.24)

dentro da camada B, temos

φ(z) = B+e
kz +B−e

−kz, (3.25)

onde o coe�ciente α é complexo, propagação na direção z, e está diretamente relacionado a

k por α =
√
µ1k, sendo k um vetor de onda paralelo à superfície e complexo. Na equação
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(3.25) temos α = k, pois µ1 = 1, no caso da camada B ser constituída de um material

não-magnético [33].

Uma célula unitária com nA camadas (de espessura dA) de um material A, e nB

camadas (de espessura dB) de um material B, tem seu comprimento de�nido por L = nAdA+

nBdB, sendo ni,j (com j = A,B) o número de camadas do tipo j, que é encontrado aplicando

as condições de contorno em z = nL e z = nL+dA, no qual n é o índice para a célula unitária

em consideração. Estas posições indicam que a célula unitária sempre inicia com a camada

magnética A, porém esta escolha não é uma regra geral, ela é apenas uma escolha arbitrária.

Em z = nL, temos

 A
(n)
+ fα + A

(n)
− f̄α = B

(n)
+ +B

(n)
−

α[A
(n)
+ fα − A(n)

− f̄α] = k[B
(n)
+ −B

(n)
− ],

(3.26)

e em z = nL+ dA temos

 A
(n+1)
+ + A

(n+1)
− = B

(n)
+ fk +B

(n)
− f̄k

α[A
(n+1)
+ − A(n+1)

− ] = k[B
(n)
+ fk −B(n)

− f̄k].
(3.27)

Em ambos os conjuntos de equações, a primeira equação é referente à condição de continui-

dade do potencial φ, já a segunda equação refere-se à continuidade de sua derivada primeira,

∂φ/∂z [58]. Onde temos que

fα = eαdA ; f̄α = 1/fα, (3.28)

fk = ekdB ; f̄k = 1/fk. (3.29)

Agora podemos de�nir as matrizes-colunas referentes às amplitudes das excitações em cada

meio (A ou B) das camadas da super-rede, as quais são dadas para camada A por

|A(n)〉 =

 A
(n)
+

A
(n)
−

 ; |A(n+1)〉 =

 A
(n+1)
+

A
(n+1)
−

 ; (3.30)
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e para a camada B por

|B(n)〉 =

 B
(n)
+

B
(n)
−

 . (3.31)

Podemos com isso reescrever os sistemas de equações (3.26) e (3.27) na forma matricial da

seguinte maneira

Mα|A(n)〉 = Nk|B(n)〉, (3.32)

Mk|B(n)〉 = Nα|A(n+1)〉. (3.33)

As matrizes Mγ e Nγ, com γ = α, k, são dadas da seguinte forma

Mγ =

 fγ f̄γ

γfγ −γf̄γ

 , (3.34)

Nγ =

 1 1

γ −γ

 . (3.35)

Multiplicando a equação (3.32) pela a inversa da matriz Nk e na equação (3.33) pela inversa

da matriz Nα e substituindo uma na outra, obtemos

|A(n+1)〉 = N−1
α MkN

−1
k Mα|A(n)〉, (3.36)

|A(n+1)〉 = T |A(n)〉, (3.37)

onde |A(n)〉 é a matriz coluna das amplitudes na célula n, para este caso, temos

T = N−1
α MkN

−1
k Mα, (3.38)

em que T é a matriz-transferência, que relaciona as amplitudes das soluções do potencial

magnetostático (φ) de uma célula unitária qualquer n+ 1, da super-rede, com a sua anterior

n. A célula depende da sequência considerada para crescer a super-rede. Pela propriedade da

matriz T transferir todos parâmetros físicos que descrevem o sistema de uma célula n para
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uma n+ 1, passou a ser chamada de Matriz-Transferência. Podemos escrever para o caso

geral

|A(n+m)〉 = Tm|A(n)〉 (3.39)

sendo m (m = 0, 1, 2, 3, ...) um inteiro, quando m = 0 temos que T 0 é a matriz identidade

(I). Como crescemos a super-rede usando o empilhamento periódico das células unitárias,

as quais são construídas através de sequências quasiperiódicas, podemos usar o Teorema de

Bloch em nossa super-rede:

ψ(~r + ~L) = eiQLψ(~r). (3.40)

Reescrevendo o Teorema de Bloch para a notação de matriz coluna, torna-se

|A(n+1)〉 = eiQL|A(n)〉, (3.41)

onde Q é conhecido como vetor de onda de Bloch, e L é o tamanho da célula unitária n.

Combinando o teorema de Bloch (3.41) com a equação (3.37), encontramos as equações de

autovalores para as células

T |A(n)〉 = eiQL|A(n)〉, (3.42)

T−1|A(n)〉 = e−iQL|A(n)〉. (3.43)

Somando as duas equações acima, encontramos

[
cos(QL)I− 1

2
(T + T−1)

]
|A(n)〉 = 0, (3.44)

em que I é a matriz identidade. Para não termos a sua solução trivial (|A(n)〉 = 0), temos

que

cos(QL) =
1

2
(T + T−1). (3.45)
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Pode ser demonstrado que T é uma matriz unimodular, ou seja, seu determinante é igual a

unidade (det(T ) = 1). Assim podemos escrever T + T−1 = Tr(T ), chegando portanto a uma

expressão para a relação de dispersão dos modos de volume no regime magnetostático,

cos(QL) =
1

2
Tr(T), (3.46)

onde Q é o vetor de onda da super-rede (vetor de Bloch), ele representa a propagação dos

modos magnetostáticos de volume da super-rede, os modos com Q real, não dos seus cons-

tituintes em si. Essa é uma teoria geral que vale para qualquer uma das três sequências

consideradas para o estudo [25, 58].

Vamos agora considerar uma super-rede semi-in�nita, construída na região z ≥ 0,

no qual o teorema de Bloch continua válido. Neste caso devemos considerar além dos modos

de volume, os modos de superfície com Q complexo da forma Q = iβ, para que possamos

garantir o decaimento exponencial das amplitudes. Podemos reescrever as equações (3.37) e

(3.41) para os modos de superfície da seguinte forma

T11 + λ−1T12 = e−βL = T22 + λT21, (3.47)

onde λ = (α + k)/(α − k), sendo β uma constante real positiva Re(β) > 0. Vamos aplicar

o método de matriz transferência na seção seguinte para as super-redes do tipo Fibonacci,

Thue-Morse e Período-Duplo.

3.4 Super-Redes Aperiódicas

As super-redes são classi�cadas como: periódicas, onde os materiais são periodica-

mente distribuídos; quasiperiódicas, sendo os materiais distribuídos seguindo uma determi-

nada regra substitucional previamente de�nida; e aleatórias, no qual não existe uma regra

de�nida para o crescimento da super-rede. As super-redes quasiperiódicas são consideradas

um regime de transição entre periódicas e aleatórias [93].

O estudo de super-redes teve importância após a publicação do trabalho experimental

de Shechtman et al [20] sobre ligas metálicas formadas de Alumínio (Al) e manganês (Mn), no
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qual mostrou resultados inéditos e inesperados, através da difração de elétrons. Foi realizada

uma mistura de Al e Mn em determinada proporção, aquecendo a mistura até ela fundir-se,

posteriormente ela foi resfriada até voltar ao estado sólido. Na etapa seguinte foi realizada

uma caracterização da estrutura formada, por meio da difração de elétrons, revelando assim

uma nova estrutura, cujo o arranjo não era amorfo nem cristalino, e que não apresentava

simetria translacional. Essa nova estrutura �cou conhecida como Quasicristal, e por sua

descoberta Daniel Shechtman foi laureado com o Prêmio Nobel de Química em 2011 [93].

Figura 3.1: Padrão de difração de elétrons para um quasicristal Al−Mn na fase icosaédrica [20].

Veri�cou-se existir uma terceira classe intermediária de materiais conhecida como es-

truturas �aperiódicas determinísticas�, que podem ser formadas por uma regra substitucional

baseada em dois blocos de construção (A/B) que apresentam ordem de longo alcance, mas

não simetria translacional [23]. Esta classe de estruturas pode ser dividida em dois grupos:

os quasicristais (grupo 1) e todas as outras estruturas aperiódicas determinísticas (grupo 2).

Uma de�nição atualizada de um quasicristal (grupo 1) com dimensionalidade n1D (n1 = 1, 2

ou 3) é que também pode ser construído a partir de uma projeção parcial de uma estrutura

periódica apropriada em um espaço com dimensão maior n2D, onde n2 > n1. No entanto,

as estruturas aperiódicas determinísticas (grupo 2) não podem ser construídas da mesma

maneira [23, 24]. Todas essas estruturas aperiódicas (grupos 1 e 2) exibem propriedades de
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auto-similaridade. Em uma dimensão (1D), os quasicristais incluem a sequência de Fibonacci

e Fibonacci generalizada [25, 26]. Exemplos de estruturas aperiódicas que diferem dos qua-

sicristais e pertencem ao grupo 2 incluem as sequências de Thue-Morse [27], Período-Duplo

[28, 29, 94] e Rudin-Shapiro [30].

3.4.1 Super-Rede de Fibonacci

A sequência de Fibonacci surgiu no século XIII, foi criada por Leonardo de Pisa

(conhecido por Fibonacci), ele desenvolveu essa sequência para descrever o desenvolvimento

de uma população de coelhos que seguia determinadas regras de reprodução, determinando

assim qual seria sua população total após o período aproximado de um ano. Fibonacci

observou que em cada geração de coelhos, existia uma relação entre esta e as duas gerações

anteriores. Esta era uma relação de recorrência, de�nida por FN = FN−1 + FN−2, N ≥ 2 e

seus primeiros termos são {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...} [58]. Esta é uma sequência in�nita, no

limite de N tendendo ao in�nito a razão entre dois termos consecutivos (FN/FN−1) tende

a um valor irracional, conhecida como a �razão áurea� (τ = (1 +
√

5)/2 = 1.6180339887...).

Podemos obter todos os números da sequência de Fibonacci a partir da razão áurea, através

da relação:

FN =
τN − (−1/τ)N√

5
. (3.48)

Essa relação é conhecida como fórmula de Binet, que gera números inteiros a partir de

potências de números irracionais. Uma super-rede do tipo Fibonacci é construída seguindo

uma regra análoga a sequência de Fibonacci, que está ilustrada na Tabela 3.1, mostrando

uma regra de construção quasiperiódica das células unitárias, da seguinte maneira

SN = SN−1SN−2; N ≥ 2. (3.49)

Para construirmos uma super-rede do tipo Fibonacci usamos a regra substitucional

A→ AB e B → A, com os dois primeiros termos S0 = B e S1 = A, na qual é invariante sob

tal transformação. O tamanho da célula unitária é determinando seguindo esta sequência,

onde o número de camadas da célula unitária é igual ao número da sequência (FN), com a
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geração N correspondendo ao índice deste número, como mostrado na Tabela 3.1.

N SN FN
1 A 1
2 AB 2
3 ABA 3
4 ABAAB 5
5 ABAABABA 8
6 ABAABABAABAAB 13
7 ABAABABAABAABABAABABA 21

Tabela 3.1: Tamanho da célula unitária para uma super-rede do tipo Fibonacci

Na Figura 3.2 é mostrado um exemplo desse empilhamento periódico de células

unitárias, que são crescidas seguindo a sequência de Fibonacci, na construção de um super-

rede quasiperiódica.

B

A

B

B

A

A

A

B

A

A

B

A
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A

B
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{N = 3 {N= 4 

x

z

y
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Figura 3.2: Modelo de multicamadas quasiperiódicas, onde o crescimento da célula unitária segue
a sequência de Fibonacci para as terceira e quarta gerações, mas o empilhamento das células é
periódico. Sendo A o material magnético, enquanto que B é não-magnético.

Nas super-redes magnéticas quasiperiódicas existe uma relação interessante, que é

a razão entre o número de camadas magnéticas e não-magnéticas. Para uma super-rede do

tipo Fibonacci, quando a geração (N) tende ao in�nito, a razão (τN) tende à razão áurea
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(τ = 1.6180339887...) [58], como podemos ver na Figura 3.3 que ilustra esta relação.
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Figura 3.3: razão entre o número de camadas magnéticas e não-magnéticas de uma super-rede
quasiperiódica de Fibonacci, de acordo com a sequência considerada. Observa-se que a curva tende
à razão áurea, τ ≈ 1.618033988 (linha em azul), quando N é muito grande.

A relação de dispersão, para uma determinada sequência (Fibonacci, Período-Duplo

ou Thue-Morse) e uma geração especí�ca (N na tabela 3.1), é determinada através da ma-

triz transferência da mesma. Podemos obtê-la, para a sequência de Fibonacci, da seguinte

maneira: (a) Para a primeira geração (N = 1), temos S1 = A;

TS1 = N−1
A MA; (3.50)

(b) Para a segunda geração (N = 2), temos S2 = AB

TS2 = N−1
A MBN

−1
B MA; (3.51)

(c) Para a terceira geração (N = 3), temos S3 = ABA
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TS3 = N−1
A MAN

−1
A MBN

−1
B MA = TS1TS2 ; (3.52)

(d) Assim podemos generalizar para a N -ésima geração, encontramos

TSN+2
= TSNTSN+1

; N ≥ 1. (3.53)

Conhecendo-se TS1 , TS2 e TS3 , podemos determinar diretamente a matriz transferên-

cia para qualquer geração de Fibonacci. Os modos de superfície são obtidos pela determinação

de todos os elementos da matriz TSN , sendo uma forma geral de obter os modos de superfície

e não depende da sequência usada, embora os elementos da matriz TSN dependa da sequência

[58, 95].

3.4.2 Super-Rede de Thue-Morse

A sequência de Thue-Morse surgiu em 1906. Ela é de�nida matematicamente

como a representação binária da constante de Thue-Morse ou constante de paridade (P =

0.4124540033640107597...), sendo P (N) a paridade de N de�nida como a soma dos seus bits

em representação binária, seus primeiros termos são {0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, ...}.

Em uma super-rede de Thue-Morse, a regra de crescimento das células unitárias é

dada por:

 SN = SN−1S
+
N−1

S+
N = S+

N−1SN−1

; N ≥ 1. (3.54)

Para N = 1, temos que S0 = A e S+
0 = B. Outro modo de se construir a super-rede é

seguindo a regra substitucional A → AB e B → BA, em cada geração da sequência. O

número de blocos de construção da super-rede cresce com 2N , sendo a razão entre o número

de camadas magnética e não-magnéticas constante (igual a 1). As gerações para Thue-Morse

são mostradas na tabela a seguir
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N SN
1 AB
2 ABBA
3 ABBABAAB
4 ABBABAABBAABABBA
5 ABBABAABBAABABBABAABABBAABBABAAB

Tabela 3.2: Tamanho da célula unitária para uma super-rede do tipo Thue-Morse

Na Figura 3.4 é mostrado um exemplo desse empilhamento periódico de células

unitárias, que são crescidas seguindo a sequência de Thue-morse, na construção de um super-

rede aperiódica determinística.
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Figura 3.4: Modelo de multicamadas quasiperiódicas, onde o crescimento da célula unitária segue
a sequência de Thue-Morse para as primeira e segunda gerações, mas o empilhamento das células é
periódico. Sendo A o material magnético, enquanto que B é não-magnético.

As matrizes-transferências em cada geração de Thue-Morse são encontradas de ma-

neira análoga à sequência de Fibonacci. São encontradas da seguinte maneira: (a) para a

primeira geração (S1 = AB),

TS1 = N−1
A MBN

−1
B MA = N−1

A TB1TA1NA, (3.55)
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onde

Tj1 = MjN
−1
j ; j = A,B; (3.56)

(b) para a segunda geração (S2 = ABBA),

TS2 = N−1
A MAN

−1
A MBN

−1
B MBN

−1
B MA = N−1

A TA1TB1TB1MA. (3.57)

Multiplicando o lado direito da equação (3.57) por N−1
A NA, temos

TS2 = N−1
A TA1TB1TB1TA1NA = N−1

A TA2TB2NA (3.58)

onde

TA2 = TB1TA1 , TB2 = TA1TB1 ; (3.59)

(c) generalizando para N -ésima geração, temos

TSN = N−1
A TBNTANNA (3.60)

no qual,

TAN+1
= TBNTAN , TBN+1

= TANTBN . (3.61)

3.4.3 Super-Rede de Período-Duplo

Na super-rede de Período-Duplo, a regra de crescimento é semelhante à regra de

Thue-Morse, é dada por  SN = SN−1S
+
N−1

S+
N = SN−1SN−1

; N ≥ 1 (3.62)

para N = 1, temos que S0 = A e S+
0 = B. Outro modo de se construir a super-rede é

seguindo a regra substitucional A → AB e B → AA, em cada geração da sequência. O
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número de blocos de construção da super-rede também cresce com 2N , sendo a razão entre

o número de camadas magnéticas e não-magnéticas não constante, porém a razão tende a 2

quando N tende ao in�nito. Mostramos na tabela (3.3), as cinco primeiras gerações para a

super-rede de Período-Duplo.

N SN
1 AB
2 ABAA
3 ABAAABAB
4 ABAAABABABAAABAA
5 ABAAABABABAAABAAABAAABABABAAABAB

Tabela 3.3: Tamanho da célula unitária para uma super-rede do tipo Período-Duplo

Na Figura 3.5 é mostrado um exemplo desse empilhamento periódico de células

unitárias, que são crescidas seguindo a sequência de Período-Duplo, na construção de uma

super-rede aperiódica determinística.
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Figura 3.5: Modelo de multicamadas quasiperiódicas, onde o crescimento da célula unitária segue
a sequência de Período-Duplo para as primeira e segunda gerações, mas o empilhamento das células
é periódico. Sendo A o material magnético, enquanto que B é não-magnético.
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Analogamente à super-rede de Thue-Morse, a matriz transferência em cada geração

é dada por: (a) para a primeira geração (S1 = AB),

TS1 = N−1
A MBN

−1
B MA = N−1

A TB1TA1NA (3.63)

onde

Tj1 = MjN
−1
j , j = A,B; (3.64)

(b) para a segunda geração (S2 = ABAA),

TS2 = N−1
A MAN

−1
A MAN

−1
B MBN

−1
B MA, (3.65)

que podemos escrever como,

TS2 = TS0TS0TS1 , TS0 = N−1
A MA (3.66)

onde

TS1 = N−1
A MBN

−1
B MA; (3.67)

(c) generalizando para a N -ésima geração, temos

TSN+2
= TSNTSNTSN+1

; N ≥ 1. (3.68)

Todas essas regras substitucionais podem ser vistas como uma condição de invariância sobre

a transformação em cada umas das três super-redes mencionadas acima [96].

3.5 Resultados Numéricos

Apresentaremos nesta seção os resultados obtidos, usando o método de matriz trans-

ferência nos cálculos, para os modos magnetostáticos de volume e superfície nas super-redes
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quasiperiódica de Fibonacci e aperiódica determinística de Thue-Morse e Período-Duplo, nas

quais suas camadas magnéticas são constituídas por metais terra raras. As super-redes estu-

dadas foram a de Fibonacci que é quasiperiódica e as de Thue-Morse e Período-Duplo que

são aperiódicas. Os materiais usados foram o disprósio (Dy) no estado espiral (θ = 90◦ e

φ = 26.5◦) e o Hólmio no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦). Os parâmetros usados para o

disprósio foram J1 (Dy) = 6.08× 10−15 erg/íon e S(Dy)= 5
2
, H0 = 0, pois θ = 90◦ em (3.23).

Para o hólmio os parâmetros são J1(Ho) = 7.31 × 10−15 erg/íon, K(Ho)= −0.44 × 10−15

erg/íon, S(Ho) = 2 [35], o módulo da razão giromagnética é |γ| = 4.3 GHz/kG. A magni-

tude do campo aplicado é H0 = 83.52 G no Ho.

Na Figura 3.6(a) é mostrada a relação de dispersão para os modos magnetostáticos

que se propagam na super-rede de Fibonacci para a quinta geração da sequência e na Figura

3.6(b) para a nona geração da mesma. O material magnético usado é disprósio sem campo

aplicado, no estado espiral. Onde mostramos a frequência reduzida ω/Ω1 (Ω1 = J1S) contra

o vetor de onda reduzido kdA. Os modos de superfície (MS), que existem na região proibida

dos espectros, são as linhas vermelhas e correspondem ao valor imaginário do vetor de onda

(Q) da super-rede. Nesta e nas �guras subsequentes, temos um limite inferior bem de�nido

para os espectros de volume e MS, para todos os valores do número de geração N e para

todas as três sequências estudadas neste trabalho. Isso acontece quando abordamos o valor

da frequência para o qual temos os limites µ1, µ2 → ∞. Em comparação com trabalhos

anteriores, observa-se que os limites das bandas de volume alternam de uma para outra, ou

seja, corresponde aos valores de QL iguais a 0 e π que são os limites da primeira zona de

Brillouin (QL = 0, π, π, 0, 0, π, π, 0, ...). Em relação aos MS, é imposta a condição de que

Re(β) > 0, para não surgir regiões de modos não-físicos [58]. Na Figura 3.6 observa-se que

os modos de volume tornam-se mais estreitados com o aumento do número da geração da

sequência. Para os MS observa-se a presença dos modos reais (modos que surgem nas bandas

de volume e se separam delas para maiores valores do vetor de onda reduzido kdA), que com

o aumento da geração N observa-se que se separam menos dos modos de volume, esse padrão

é observados para todas a três sequências estudadas tanto para o disprósio (Dy) como para

o hólmio (Ho).
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Figura 3.6: (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e de su-
perfície (curva vermelha) para a quinta geração de Fibonacci e (b) para a nona geração de Fibonacci.
O material usado é o Disprósio a campo nulo no estado de espiral (θ = 90◦ e φ = 26.5◦).

Na Figura 3.7(a) são mostrados os modos magnetostáticos de volume e superfície para

a sexta geração de Fibonacci, sendo o material magnético o disprósio no estado de espiral.

Na Figura 3.7(b) o material magnético é o Hólmio no estado de cone para a sexta geração

de Fibonacci. Comparando (a) com (b) observa-se que o padrão dos modos magnetostáticos

são praticamente iguais, porém no hólmio surge uma região de gap (uma lacuna entre duas

regiões de propagação dos modos magnetostáticos) destes modos na região de frequência

reduzida 0.735 < ω
Ω1

< 0.755, devido o campo não ser nulo para o hólmio (H0 = 83.52 G)

nessa direção especí�ca do mesmo (no estado cone). O que não foi observado para o disprósio

a campo nulo (no estado espiral). Nas �guras seguintes é mostrado o comportamento dos

modos magnetostáticos do hólmio no estado de cone, onde a sequência usada é a de Fibonacci

para a quinta geração na Figura 3.8 e a nona geração na Figura 3.9. Observa-se na Figura

3.8(b) e Figura 3.9(b) o mesmo comportamento dos modos de volume e superfície na região
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de frequência reduzida abaixo do gap comparado com os modos acima do gap, também

observa-se o mesmo comportamento do estreitamento dos modos de volume com o aumento

da geração e que os MS se separam menos dos modos de volume com esse aumento.
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Figura 3.7: (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e de
superfície (curva vermelha) para a sexta geração de Fibonacci. O material usado é o Disprósio a
campo nulo no estado de espiral (θ = 90◦ e φ = 26.5◦). (b) Relação de dispersão para modos
magnetostáticos de volume (região cinza) e superfície (curva vermelha) para a sexta geração de
Fibonacci. O material usado é o Hólmio a campo H0 = 83.52 G no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦).
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Figura 3.8: (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e super-
fície (curva vermelha) para a quinta geração de Fibonacci. O material usado é o Hólmio a campo
H0 = 83.52 G no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦). (b) Zoom da região 0.735 < ω

Ω1
< 0.755,

mostrando a relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e superfície
(curva vermelha) para a quinta geração de Fibonacci.
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Figura 3.9: (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e su-
perfície (curva vermelha) para a nona geração de Fibonacci. O material usado é o Hólmio a campo
H0 = 83.52 G no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦). (b) Zoom da região 0.735 < ω

Ω1
< 0.755,

mostrando a relação de dispersão para modos magnetostáticos do volume (região cinza) e superfície
(curva vermelha) para a nona geração de Fibonacci.

Nas �guras a seguir será mostrado o comportamento da frequência reduzida ω
Ω1

em

função da razão R = dB/dA, para a sequência de Fibonacci com materiais magnéticos sendo o

disprósio e o hólmio, com o vetor de onda reduzido kdA = 2. Observa-se que com aumento de

R, ou seja, com o aumento de dB em relação a dA, temos uma maior localização do modos de

volume. Na Figura 3.10(a) temos a localização dos modos de volume para a quinta geração

de Fibonacci e na Figura 3.10(b) temos para a nona geração de Fibonacci, observa-se que

a localização é maior com o aumento de R em ambas �guras. Na Figura 3.11(a) temos a

localização para a quinta geração de Fibonacci com o material magnético sendo o Hólmio no

estado de cone e na Figura 3.11(b) o material é o disprósio para a sexta geração de Fibonacci,

em ambos observa-se o aumento da localização dos modos de volume com o aumento de R. Já

para a Figura 3.12(a) temos o hólmio na sexta geração de Fibonacci e na Figura 3.12(b) temos
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a nona geração de Fibonacci, sendo observado também a mesma diminuição dos modos de

volume para o aumento de R. Observamos novamente o estreitamento do modos de volume

com o aumento da geração (N) para ambos materiais magnéticos disprósio e hólmio.
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(b)

Figura 3.10: (a) Frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R (= dB/dA) para kdA = 2, onde o material
é o Disprósio e o número da geração de Fibonacci é N = 5 e (b) o número da geração de Fibonacci
é N = 9.
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Figura 3.11: (a) Frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R (= dB/dA) para kdA = 2, onde o material
usado é o Hólmio a campoH0 = 83.52 G e o número da geração de Fibonacci éN = 5. (b) Frequência
reduzida ω

Ω1
versus a razão R (= dB/dA) para kdA = 2, sendo o material magnético o disprósio e o

número da geração de Fibonacci é N = 6
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Figura 3.12: (a) Frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R (= dB/dA) para kdA = 2, onde o material
usado é o Hólmio a campo H0 = 83.52 G e o número da geração de Fibonacci é N = 6 e em (b) o
número da geração de Fibonacci é N = 9.

Será analisado agora o comportamento da frequência reduzida, ω
Ω1
, contra a geração

(N) das super-redes de Fibonacci e Thue-Morse. Podemos observar que quanto maior é a

geração mais as regiões de soluções tornam-se fragmentadas. Na Figura 3.13(a) temos o

comportamento para a sequência de Fibonacci no qual o material usado é o Dy no estado de

espiral a campo nulo e na Figura 3.13(b) temos o grá�co para a sequência de Thue-Morse

que também utiliza o Dy como material magnético. Em ambas as �guras observa-se que

mantendo o vetor de onda reduzido �xo (kdA = 1) e aumentando o número da geração N , as

regiões de frequências permitidas �cam cada vez mais fragmentadas, ou seja, as regiões onde

ocorrem a propagação dos magnons magnetostáticos �cam reduzidas. Na Figura 3.14 observa-

se esse mesmo comportamento quando o material magnético utilizado é o Ho no estado cone

para a sequência de Fibonacci, devido o campo não ser nulo para o hólmio (H0 = 83.52

G) no estado cone surge um gap na região de frequência reduzida 0.735 < ω
Ω1

< 0.755, no
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qual mostramos seu comportamento na Figura 3.14(d) que mostra que o padrão da região

acima do gap é análogo para a região abaixo do gap. Na Figura 3.15 observa-se o mesmo

comportamento para a sequência de Thue-Morse quando o material magnético é o hólmio no

estado cone (H0 = 83.52G), na Figura 3.15(a) é mostrado o comportamento da frequência

reduzida em função da geração N e em (b) é mostrado o zoom da região de frequência

reduzida 0.735 < ω
Ω1
< 0.755 para o Ho no estado cone.
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(b)

Figura 3.13: (a) Frequência reduzida versus geração N, a sequência estudada é de Fibonacci e o
material usado é o Dy, com o vetor de onda kdA = 1 (b) Frequência reduzida versus geração N, a
sequência estudada é a de Thue-Morse e o material usado é o Dy, com o vetor de onda kdA = 1.
Observa-se que para grandes valores da geração as regiões de solução �cam mais fragmentadas.
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(d)

Figura 3.14: (c) Frequência versus geração N, a sequência estudada é a de Fibonacci e o material
usado é o Hólmio a campo H0 = 83.52 G, com o vetor de onda kdA = 1. (d) Zoom da região
0.735 < ω

Ω1
< 0.755 para a frequência versus a geração N. Observa-se que para grandes valores da

geração as regiões de solução �cam mais fragmentadas.
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Figura 3.15: (a) Frequência reduzida versus geração N, a sequência estudada é a de Thue-Morse
e o material usado é o Hólmio a campo H0 = 83.52 G, com o vetor de onda kdA = 1. (b) Zoom
da região 0.735 < ω

Ω1
< 0.755 para a frequência reduzida versus a geração N. Observa-se que para

grandes valores da geração as regiões de solução �cam mais fragmentadas.

Mostraremos aqui os resultados obtidos para os modos magnetostáticos de volume

e superfície para as super-redes de Período-Duplo e Thue-Morse. Os materiais usados foram

o disprósio (Dy) no estado de espiral a campo nulo e o hólmio (Ho) no estado de cone com

campo H0 = 83.52 G. Na Figura 3.16(a) são mostrados os modos de volume (região cinza) e

modos de superfície (curva vermelha) para a segunda geração de Período-Duplo usando o Dy

como material magnético, no qual podemos ver a grande faixa de região onde há propagação

do modos de volume. Observa-se também que os modos de superfície surgem nas bandas de

volume e se separam das mesmas com o aumento do vetor de onda reduzido kdA, mas com

o aumento da geração N observa-se que se separam menos desse modos, ou seja, coincidem

com os modos de volume. Na Figura 3.16(b) temos os modos de volume e superfície para a

terceira geração de Thue-Morse usando o Dy como material magnético, observa-se para essa
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sequência um comportamento semelhante ao da sequência de Período-Duplo. Mostramos na

Figura 3.17 o efeito dos modos de volume e superfície com o aumento da geração para as

sequências de Período-Duplo e Thue-Morse (comparando com a Figura 3.16), observa-se que

com o aumento da geração os modos de volume se tornam mais estreitos, ou seja, reduz a

região de propagação dos magnons, já os modos de superfície se distanciam menos das bandas

de volume o que signi�ca uma redução dos mesmos.
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Figura 3.16: (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e
superfície (curva vermelha) para a segunda geração da sequência Período-Duplo e (b) para a terceira
geração da sequência Thue-Morse. O material usado é o Dy a campo nulo no estado de espiral
(θ = 90◦ e φ = 26.5◦).
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Figura 3.17: (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e
superfície (curva vermelha) para a quinta geração da sequência Período-Duplo e (b) para a quinta
geração da sequência Thue-Morse. O material usado é o Dy a campo nulo no estado de espiral
(θ = 90◦ e φ = 26.5◦).

Será mostrado os resultados para os modos magnetostáticos de volume e superfície

para as super-rede de Período-Duplo e Thue-Morse quando usamos como material magnético

o Ho no estado cone com campo H0 = 83.52 G. Nas Figuras 3.18 e 3.19, observamos um

comportamento semelhante ao do Dy, porém difere pelo surgimento da região de gap que

é mostrado nas Figura 3.18(b) o zoom da região abaixo do gap (0.735 < ω
Ω1

< 0.755) para

a segunda geração de Período-Duplo e na Figura 3.19(b) para a quinta geração da mesma

sequência. Na Figura (3.20) temos os modos para terceira geração de Thue-Morse e na

Figura (3.21) temos os modos para quinta geração de Thue-Morse, usando o Ho no estado

cone como material magnético, observamos nessa sequência um comportamento análogo ao

da sequência de Período Duplo. As regiões de zoom estão mostradas nas Figuras 3.20(b)

e 3.21(b). Também o observamos para o hólmio o efeito do estreitamento dos modos de
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volume com o aumento da geração e os modos de superfície se distanciam menos do modos

de volume, resultados análogos aos obtidos para a super-rede de Fibonacci.
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Figura 3.18: (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e
superfície (curva vermelha) para a segunda geração de Período Duplo. (b) Zoom da região 0.735 <
ω

Ω1
< 0.755 para a relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e

superfície (curva vermelha) para a segunda geração de Período Duplo. O material usado é o Hólmio
a campo H0 = 83.52 G no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦).
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Figura 3.19: (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e
superfície (curva vermelha) para a quinta geração de Período Duplo. (b) Zoom da região 0.735 <
ω

Ω1
< 0.755 para a relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e

superfície (curva vermelha) para a quinta geração de Período Duplo. O material usado é o Hólmio
a campo H0 = 83.52 G no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦).
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Figura 3.20: (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e
superfície (curva vermelha) para a terceira geração de Thue-Morse. (b) Zoom da região 0.735 <
ω

Ω1
< 0.755 para a relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e

superfície (curva vermelha) para a terceira geração de Thue-Morse. O material usado é o Hólmio a
campo H0 = 83.52 G no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦).
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Figura 3.21: (a) Relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e
superfície (curva vermelha) para a quinta geração de Thue-Morse. (b) Zoom da região 0.735 < ω

Ω1
<

0.755 para a relação de dispersão para modos magnetostáticos de volume (região cinza) e superfície
(curva vermelha) para a quinta geração de Thue-Morse. O material usado é o Hólmio com campo
H0 = 83.52 G no estado cone (θ = 80◦ e φ = 30◦).

Mostraremos a localização do modos em relação à razão R para as super-redes de

Período-Duplo e Thue-Morse usando como material magnético o Disprósio e o Hólmio. Mos-

trando que com o aumento de R, ou seja, com o aumento de dB em relação a dA, temos

uma maior localização do modos de volume. Na Figura 3.22(a) mostramos a localização

dos modos de volume para a segunda geração de Período-Duplo e na Figura 3.22(b) para a

terceira geração de Thue-Morse usando o Dy como material magnético no estado espiral a

campo nulo. Nas Figuras 3.23(b) para a segunda geração de Período-Duplo e 3.24(b) para

a terceira geração de Thue-Morse, é mostrado o zoom da região de frequência reduzida, no

qual observa-se também uma redução da localização do modos de volume quando usamos

como material magnético o hólmio no estado cone a campo H0 = 83.52 G.
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Figura 3.22: (a) Frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R (= dB/dA) para kdA = 2, onde o material
usado é o Disprósio e o número da geração de Período-Duplo é N = 2 e (b) o número da geração de
Thue-Morse é N = 3
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Figura 3.23: (a) Frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R (= dB/dA) para kdA = 2, onde o
material usado é o Hólmio e o número da geração de Período-Duplo é N = 2. (b) Zoom da região
0.735 < ω

Ω1
< 0.755 do grá�co de frequência reduzida ω

Ω1
versus a razão R.
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Figura 3.24: (a) Frequência reduzida ω
Ω1

versus a razão R (= dB/dA) para kdA = 2, onde o
material usado é o Hólmio e o número da geração de Thue-Morse é N = 3. (b) Zoom da região
0.735 < ω

Ω1
< 0.755 do grá�co de frequência reduzida ω

Ω1
versus a razão R.

Em nosso modelo, observamos que os espectros de frequência para os modos magne-

tostáticos nas estruturas quasiperiódicas apresentam um comportamento de escala, que muda

de acordo com a sequência em questão. Esta lei pode ser determinada fazendo uma análise

da largura total das bandas de volume (que chamamos ∆ =
∑

i ∆i), para dados valores do

vetor de onda e da geração considerada. Para a sequência de Fibonacci, o comportamento de

escala é uma lei de potência ∆ ∼ (FN)δ, Em que FN é o número de Fibonacci e representa

o número de camadas da célula unitária e δ é a escala (também chamado de coe�ciente de

difusão). Para as sequências de Thue-Morse e Período-Duplo, a escala da largura de banda

é ∆ ∼ (2N)δ [25].
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Figura 3.25: (a) Comportamento de escala para a sequência de Fibonacci, modos magnetostáticos
de volume. O material usado é o Dy a campo nulo no estado de espiral (θ = 90◦ e φ = 26.5◦).
(b) Comportamento de escala para a sequência de Fibonacci, modos magnetostáticos de volume. O
material usado é o Ho no estado de cone (θ = 80◦ e φ = 30◦). Os valores de δ para cada kdA estão
na �gura.

A Figura 3.25(a) mostra o grá�co log-log da largura de banda ∆ contra FN para a

super-rede de Fibonacci com Dy a campo nulo, enquanto Figura (3.25)(b) com Ho a campo

H0 = 83.52 G. Os números em cada um dos pontos referem-se ao índice da geração. Em cada

Figura, as magnitudes do vetor de onda no plano são representadas por diferentes símbolos.

Os (×) referem-se a kdA = 0.25, os (N) para kdA = 0.5, os (•) para kdA = 1.0 e os (�)

para kdA = 2.0. Na Figura 3.26(a) é mostrado o comportamento de escala para o Dy a

campo nulo para a sequência de Período-Duplo e em 3.26(b) para o Ho a campo H0 = 83.52

G. O comportamento da escala, também para Dy e Ho, para a sequência de Thue-Morse é

retratado na Figura 3.27(a) para o Dy a campo nulo e em (b) para o Ho a campo H0 = 83.52

G. O comportamento linear (em uma escala log-log) para todas as sequências não está bem

ajustado para valores mais baixos dos números da geração das estruturas quasiperiódicas (os
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pontos para esses valores não são mostrados em �guras). A causa disso é que a escala linear

(escala-log) é uma propriedade distintiva de um sistema fractal, mas os valores baixos do

número de geração N ainda não possuem essa marca de quasiperiodicidade [97]. Além disso,

quando se aumenta o valor da geração N , obtém-se um aumento mais rápido do número de

bandas de volume, consequentemente, provoca uma perda de precisão para a região inferior

dos espectros, devido ao comportamento restritivo das componentes do tensor
↔
µ. Como

se pode ver, a sequência de Fibonacci tem o melhor comportamento de ajuste, devido ao

aumento do número de camadas das células unitárias com a geração N (ver as tabelas 3.1,

3.2, 3.3) ser relativamente lento, em comparação com as sequências de Thue-Morse e Período-

Duplo.
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Figura 3.26: (a) Comportamento de escala para a sequência de Período-Duplo, modos magnetostá-
ticos de volume. O material usado é o Dy a campo nulo no estado de espiral (θ = 90◦ e φ = 26.5◦).
(b) Comportamento de escala para a sequência de Período-Duplo, modos magnetostáticos de vo-
lume. O material usado é o Ho no estado de cone (θ = 80◦ e φ = 30◦). Os valores de δ para cada
kdA estão na �gura.
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Figura 3.27: (a) Comportamento de escala para a sequência de Thue-Morse, modos magnetostáticos
de volume. O material usado é o Dy a campo nulo no estado de espiral (θ = 90◦ e φ = 26.5◦). (b)
Comportamento de escala para a sequência de Thue-Morse, modos magnetostáticos de volume. O
material usado é o Ho no estado de cone (θ = 80◦ e φ = 30◦). Os valores de δ para cada kdA estão
na �gura.

3.6 Conclusões

Neste capítulo, obtivemos modos de volume e superfície para magnons magnetostá-

ticos, que se propagam em estruturas quasiperiódicas binárias, onde o material magnético é

um metal de terra rara (Dy ou Ho). Uma propriedade interessante encontrada nos espectros

magnetostáticos é o comportamento auto-similar das bandas de volume, de modo que, no

limite do número de geração N →∞, esses espectros se tornam um conjunto fractal do tipo

Cantor. Além disso, para uma determinada geração, descobrimos que uma banda de volume

é dividida em outras, em cada geração, revelando uma propriedade de escala dos espectros.

Com o aumento da geração N os modos de volume se tornam mais fragmentados, ou seja, as
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regiões permitidas de propagação dos modos magnetostáticos são reduzidas com o aumento

da geração N . Já para os modos de superfície, obtivemos que com o aumento da geração

eles estão mais próximos dos modos de volume, mesmo com o aumento do vetor de onda

reduzido kdA. Esse aumento de kdA faz os modos de superfície se distanciar dos de volume

para menores valores da geração N da super-rede. Portanto, concluímos que os modos de

superfície se aproximam dos modos de volume com o aumento da geração. Esses resultados

são válidos para as três sequências consideradas para o estudo.

Veri�camos também neste capítulo a localização dos modos de volume em função da

razão R (R = dB/dA), onde concluímos que com o aumento de R, ou seja, com o aumento

relativo da espessura do material não-magnético, a região dos modos de volume diminuem

indicando que a propagação dos modos magnetostáticos é reduzida, também foi obtido que

com o aumento da geração os modos de volume se tornam mais fragmentados, isto pode ser

observado nas três sequências. Veri�camos também o comportamento da frequência reduzida

ω/Ω1 em relação à geração N , no qual indica que as regiões de soluções permitidas se tornam

mais fragmentadas, reforçando os resultados obtidos para os modos de volume e superfície.

Nós também demonstramos que a soma das larguras de bandas permitidas com o número

da sequência de Fibonacci FN , com um expoente δ, dando uma lei de potência que tem uma

forte dependência com o vetor de onda reduzido kdA.

As sequências de Thue-Morse e Período-Duplo escalam com a taxa de crescimento

2N e Fibonacci escala com FN . Para todas as sequências, descobrimos que o valor absoluto

de δ aumenta monotonicamente com kdA, com um módulo que virtualmente não depende do

material, mas, em vez disso, depende da sequência. Em todos os resultados surgiram gaps

quando usamos como material magnético o hólmio no estado de cone, que surge devido ao

campo aplicado diferente de zero no caso do Ho ( H0 = 83.52 G), quando fazemos um zoom

da região abaixo do gap obtemos resultados que são análogos aos da região acima do gap, este

resultado foi obtido para as três sequências estudadas no nosso trabalho. Outras sequências

quasiperiódicas que podem ser estudadas como uma extensão do nosso trabalho, seguindo os

procedimentos descritos aqui, incluem as super-redes de Rudin-Shapiro [30], Cantor [98] ou de

Octonacci [44]. Recentemente, foi proposta a possibilidade de que magnons que se propaguem

em sistemas magnéticos possam ser usados para processar e transmitir informações [99, 100].



CAPÍTULO 4

ESPECTRO ÓPTICO DE REFLEXÃO EM SUPER-REDES

APERIÓDICAS DE TERRAS RARAS

4.1 Introdução

As propriedades ópticas de sistemas quasiperiódicos foram bastante estudadas por

Kohmoto et al [101]. Neste trabalho os autores investigaram teoricamente a propagação das

ondas de luz em camadas dielétrica que são superpostas seguindo a sequência de Fibonacci,

com a motivação de que esse sistema era análogo ao problema de elétrons em uma rede qua-

siperiódica unidimensional e também pela facilidade de estudos experimentais da localização

de estados desses sistemas. O estudo experimental da localização das ondas de luz foi feito

por Gellerman et al [102], no qual eles mediram o espectro de transmissão óptica, com a luz

incidindo normalmente sobre multicamadas dielétricas quasiperiódicas formadas por �lmes

�nos de SiO2 e TiO2, onde seu ordenamento segue a sequência de Fibonacci [95].

Neste capítulo vamos estudar o espectro de re�exão óptica de uma onda eletromagné-

tica que incide perpendicularmente e obliquamente a partir de um meio transparente (vácuo

ou ar) sobre uma super-rede aperiódica de terra rara, as camadas da super-rede são organi-

zadas seguindo uma regra de crescimento que depende da sequência estudada. Os tipos de

88
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super-redes estudadas foram as de Fibonacci, Thue-Morse e Período-Duplo, no qual o mate-

rial que forma a camada A é uma Terra Rara (Dy e Ho) e o material que forma a camada

B é dióxido de silício (SiO2). Para encontrar a re�ectância utilizamos o método da matriz-

transferência nas super-redes estudadas, analisando através da incidência normal e oblíqua

o espectro de re�exão, fazendo uma comparação dos espectros obtidos para ambas incidên-

cias. Também será analisada a re�exão em função do ângulo de incidência θ e da frequência

reduzida ω/Ω1 (Ω1 = J1S) bem como a re�exão em função do ângulo de incidência com uma

frequência �xa, sendo que as regiões de frequência estudadas são a do infravermelho próximo

e distante.

4.2 Função Dielétrica e Tensor Permeabilidade das Terras Raras

Os materiais que constituem a camada A das super-redes é uma Terra Rara, que

neste caso foi o Disprósio (Dy) e o Hólmio (Ho), já o material que constitui a camada B é o

dióxido de silício (SiO2), portanto temos dois tipos de super-redes formadas por duas terras

raras diferentes. Para calcular a re�ectância é necessário usar as equações eletromagnéticas

de Maxwell na matéria em meios dielétricos. Em uma região livre de fontes, ou seja, livre

de cargas (ρ = 0) e correntes ( ~J = 0), as equações de Maxwell dentro da matéria [103], são

dadas por:


(i) ~∇ · ~D = 0, (ii) ~∇× ~E = −1

c

∂ ~B

∂t
,

(iii) ~∇ · ~B = 0, (iv) ~∇× ~H =
1

c

∂ ~D

∂t
.

(4.1)

Quando o meio é homogêneo, isotrópico e linear, podemos escrever,

~D = ε ~E, ~H =
1

µ
~B. (4.2)

Com isso podemos reescrever as equações de Maxwell da seguinte maneira:
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(i) ~∇ · ~E = 0 (ii) ~∇× ~E = −1

c

∂ ~B

∂t
;

(iii) ~∇ · ~B = 0 (iv) ~∇× ~B =
εµ

c

∂ ~E

∂t
;

(4.3)

onde ε é a permissividade elétrica do meio e µ é a permeabilidade magnética, os quais carac-

terizam o meio material. Aplicado o rotacional em (ii) e (iv) e usando o fato do divergente ser

nulo em (i) e (iii), é possível encontrar que as componentes cartesianas de ~E e ~B satisfazem

as seguintes equações de onda

∇2 ~E − µε

c2

∂2 ~E

∂t2
= 0; ∇2 ~B − µε

c2

∂2 ~B

∂t2
= 0. (4.4)

Podemos generalizar as equações de onda (4.4) para qualquer uma das componentes cartesi-

anas dos campos elétrico e magnético, que satisfazem à equação de onda usual [70]

∇2~u− 1

ν2

∂2~u

∂t2
= 0, (4.5)

onde ~u = ~E ou ~B e ν é a velocidade com que a onda se propaga em um determinado meio

sendo ela dependente do mesmo, quando o meio é o ar ou vácuo temos que ν = c ' 3× 1010

cm/s, ou seja, ν é igual à velocidade da luz [70]. Assim podemos escrever uma expressão para

a velocidade de propagação da onda, comparando as equações (4.4) e (4.5), encontramos que

ν é dada por

ν =
c
√
εµ

=
c

n
, (4.6)

onde n é o índice de refração do meio material em que a onda está se propagando, que é dado

por

n =
√
εµ. (4.7)

Assim podemos reescrever a equação de onda (4.5) da seguinte maneira

∇2~u− µε

c2

∂2~u

∂t2
= 0, (4.8)
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com ~u = ~E ou ~B. A equação (4.8) tem soluções bem conhecidas do tipo ondas planas

~u = ~ume
i~k·~r−iωt, (4.9)

sendo ω a frequência e k o módulo do vetor de onda, que estão relacionados por

k =
ω

ν
=
nω

c
. (4.10)

Derivando a solução (4.9) duas vezes em relação ao tempo t e substituindo o resultado na

equação de onda (4.8), obtemos

∇2~u+
µεω2

c2
~u = 0. (4.11)

Substituindo ~u por ~B e usando a relação (iii) da nulidade do divergente de ~B (~∇ · ~B = 0)

das equações de Maxwell (4.3), podemos reescrever (4.11) da seguinte maneira

∇(∇ · ~B)−∇2 ~B − µεω2

c2
~B = 0. (4.12)

Usando as relações (4.2) podemos substituir ~B por ~H e reescrever a equação de onda, como

∇(∇ · ~H)−∇2 ~H − µεω2

c2
~H = 0, (4.13)

onde ω é a frequência da onda, ε é permissividade elétrica do meio, que em geral é constante

[104], mas no nosso sistema ela não é, ela é uma função que depende da frequência ω, ou seja

ε = ε(ω). Já µ e permeabilidade magnética do meio, que no nosso sistema está escrito em

termos do tensor permeabilidade magnética
↔
µ, que foi calculado na seção (3.2) do capítulo

anterior, sendo expresso por

↔
µ=


µ1 iµ2 0

−iµ2 µ1 0

0 0 1

 , (4.14)
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com suas componente µ1 e µ2 dadas por

µ1 = 1 + χa, µ2 = χb. (4.15)

Onde as componentes χa e χb são calculadas da seguinte maneira

χa,b =
1

2


(
A+

Ω2
1

)
(
ω

Ω1
− ω−

Ω1

)(
ω

Ω1
+ ω+

Ω1

) ±
(
A−
Ω2

1

)
(
ω

Ω1
+ ω−

Ω1

)(
ω

Ω1
− ω+

Ω1

)
 (4.16)

onde os parâmetros A±
Ω2

1
e ω±

Ω1
são calculados na seção (3.2) do capítulo anterior, com essa

equação podemos calcular as componentes do tensor de permeabilidade magnética.

Analisaremos as propagação de ondas eletromagnéticas na região do infravermelho

próximo, região na qual a frequência se encontra na faixa 215 ≤ ω ≤ 430 THz, que em termos

da frequência reduzida é (26.0 ≤ ω/Ω1 ≤ 28.0). No infravermelho próximo as frequências ω

são muito altas, assim quando analisamos as componentes χa e χb do tensor suscetibilidade

magnética nesta região vemos que elas tendem a zero, ou seja, χa → 0 e χb → 0. Como

consequência, a componente µ1 → 1 e µ2 → 0, portanto o tensor permeabilidade magnética

(4.14) se torna diagonal e igual a matriz identidade (
↔
µ=

↔
I ). Com isso podemos reescrever a

equação de onda (4.13) com µ = µ1 = 1, da seguinte maneira

∇(∇ · ~H)−∇2 ~H − εω2

c2
~H = 0. (4.17)

Portanto, podemos concluir que na região do infravermelho próximo as terras raras

comportam-se como dielétricos e seus efeitos magnéticos podem ser desprezados no cálculo

de n, assim o índice de refração nessa faixa de frequências depende apenas de ε(ω), ou seja,

n é determinado somente pelas propriedades dielétricas das terras raras.

As propriedades dielétricas dos metais terras raras são descritas pela teoria de Drude

dos metais com duas constantes de tempo de colisão diferentes (τ1, τ2) e duas frequências
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de plasma também diferentes (Ωp1 ,Ωp2) [105]. A função dielétrica é expressa da seguinte

maneira,

ε(ω) =
ε(ω)

ε∞
= 1−

Ω2
p1

ω(ω + i/τ1)
−

Ω2
p2

ω(ω + i/τ2)
. (4.18)

Como podemos observar em (4.18) vemos que é uma função dielétrica complexa, sendo sua

resposta dielétrica dominada pela condutividade metálica. Por ser uma função complexa

podemos separar em parte real e imaginária, logo

ε(ω) = ε1(ω) + iε2(ω), (4.19)

onde


ε1(ω) = 1−

Ω2
p1

(ω2 + γ2
1)
−

Ω2
p2

(ω2 + γ2
2)
,

ε2(ω) =
Ω2
p1
γ1

ω(ω2 + γ2
1)

+
Ω2
p2
γ2

ω(ω2 + γ2
2)
,

(4.20)

no qual Ωp1 e Ωp2 são as frequências do plasma, com γ1 = 1/τ1 e γ2 = 1/τ2 sendo as

frequências de relaxação. Os valores das frequências do plasma e de relaxação para o disprósio

são encontrados na referência [106], já os valores para o hólmio são obtidos usando os dados

encontrados nas referencias [107, 108, 109] e utilizando-os na equação (4.20) para calcular os

valores restantes.

Na região do infravermelho próximo observamos que o módulo da função dielétrica

para o Dy e Ho decresce como uma função de primeiro grau com coe�ciente angular nega-

tivo, como podemos ver para Dy na Figura 4.1(a) o módulo |ε(ω)| diminui de 116.5 com uma

inclinação negativa até aproximadamente 104.0, já para o Ho na Figura 4.1(b) o decresce de

89.5 até 80.0. Concluímos ao analisar os grá�cos que as terras raras apresentam comporta-

mento puramente metálico nessa região de frequências, com o módulo da função dielétrica é

proporcional a 103 para o Dy e proporcional a 102 para o Ho, mostrando que a re�ectância

(R) é dominante, ou seja, o percentual re�exão é maior que o de transmissão.
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Figura 4.1: Grá�co do módulo da função dielétrica ε em função da frequência reduzida ω/Ω1 na
região do infravermelho próximo em (a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o Hólmio (Ho)



4.3. MÉTODO DA MATRIZ-TRANSFERÊNCIA ÓPTICA 95

4.3 Método da Matriz-Transferência Óptica

Descreveremos nesta seção a teoria da propagação de ondas eletromagnéticas,

propagando-se em super-redes periódicas e quasiperiódicas aplicando-se as condições de con-

torno eletromagnéticas nas interfaces das camadas das super-redes, portanto é necessário

usar as equações de Maxwell do eletromagnetismo. Será aplicado o método de Matriz-

Transferência para um sistema de multicamadas dielétricas e magnéticas (Super-rede) inici-

almente arranjadas de forma periódica, posteriormente serão arranjadas de forma quasipe-

riódicas seguindo uma regra substitucional que depende da sequência considerada, formando

assim super-redes quasiperiódicas.

Considerando que uma onda eletromagnética com uma frequência ω e s-polarizada

(ondas TE), ou p-polarizada (ondas TM), incide sobre uma super-rede através de um meio

transparente C que faz um ângulo θ em relação a direção normal à superfície das camadas do

sistema, como ilustrado na Figura 4.2. A super-rede é formada por um arranjo periódico de

camadas de materiais diferentes A e B, sendo a camada A formada por um metal terra rara,

neste caso foram Disprósio (Dy) ou Hólmio (Ho), já para a camada B foi usado um material

dielétrico, que neste caso foi Dióxido de Silício (SiO2).

Os índices de refração das camadas A e B são nA e nB e suas espessuras são dA e

dB, respectivamente, com ηA o número de camadas A e ηB o número de camadas B. Já o

meio transparente C (ar) que envolve a super-rede tem índice de refração nc igual a unidade

(nc = 1). Os coe�cientes de re�ectância R e transmitância T em qualquer super-rede são

calculados [29, 30] da seguinte maneira

R =

∣∣∣∣∣R(0)
C

I
(0)
C

∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣MN(2, 1)

MN(1, 1)

∣∣∣∣2 (4.21)

e

T =

∣∣∣∣∣T (N)
C

I
(0)
C

∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣ 1

MN(1, 1)

∣∣∣∣2 , (4.22)

onde I(0)
C é a amplitude da onda incidente, R(0)

C a amplitude da onda re�etida e T (N)
C é a

amplitude da onda transmitida na N -ésima camada da estrutura. Com Mn(i, j) (i, j = 1, 2)

representando os elementos da Matriz-Transferência Óptica (MTO) para a n-ésima camada da
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super-rede, os quais conectam as amplitudes (coe�cientes) dos campos elétrico e magnético

na região z < 0 com as da região z > L, sendo L o tamanho da super-rede periódica ou

quasiperiódica [110].
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z

y

B

A

B

 ᶿc

 ᶿT

I
(0)

C R
(0)

C

T
(N)

C

C

C

z = 0

z = l

z = L

{dA

{dB

Figura 4.2: Modelo de super-rede periódica com N células unitárias de espessuras dA e dB para as
camadas A e B, respectivamente. Onde l = dA + dB é o tamanho da célula unitária e L (L = Nl) é
tamanho da super-rede.

Para ilustrar o método e calcular a matriz de transferência óptica, vamos considerar

uma onda TE que incide obliquamente a partir do meio transparente C sobre uma super-

rede, como podemos ver na Figura 4.2. A onda de luz que cruza as interfaces genéricas da
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super-rede α → β, neste caso é C/A,A/B,B/A...B/C, que é representada [49, 111] pela

matriz de transmissão

MTE
αβ =

1

2

 1 + kβz
kαz

1− kβz
kαz

1− kβz
kαz

1 + kβz
kαz

 , (4.23)

onde

kνz =

[(nνω
c

)2

− k2
x

] 1
2

, (4.24)

com ν = A,B ou C, sendo kx dado por

kx = nc

(ω
c

)
sen(θ). (4.25)

Aqui c é a velocidade da luz e ω é a frequência da onda, pela lei de Snell ou lei da refração

(nIsenθI = nRsenθR), temos que as componentes x do vetor de onda são iguais quando

cruzam as interfaces da super-rede, logo temos

kx = kAx sen(θA) = kBx sen(θB) = kCx sen(θC) (4.26)

onde kC = ncω/c. A matriz-transferência óptica para uma onda TM que cruza as interfaces

α→ β da super-rede é dada, como na referência [44], por

MTM
αβ =

1

2

nβ
nα

 1 + kβz
kαz

nα
nβ

1− kβz
kαz

nα
nβ

1− kβz
kαz

nα
nβ

1 + kβz
kαz

nα
nβ

 . (4.27)

A propagação da onda de luz dentro das camadas da super-rede tanto para ondas

TE como TM é representada por uma matriz de propagação Mγ, sendo γ (γ = A ou B) uma

camada genérica a matriz [44, 111] será dada por

Mγ =

 e(−ikγz dγ) 0

0 e(ikγz dγ)

 , (4.28)

em que dγ é a espessura da camada feita do respectivo material. Estas matrizes de transmissão

e propagação e os coe�cientes de re�ectância R e Transmitância T são encontrados aplicando
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as condições de contorno eletromagnéticas de Maxwell nas interfaces da super-rede, que são a

continuidade das componentes tangenciais de ~E para ondas TE e de ~H para ondas TM. Nas

interfaces C/A,A/B,B/A...B/C da super-rede periódica com N células unitárias (períodos)

que contém 2 camadas (A e B), onde N = 0, 1, 2, 3, ..., η sendo η o número total de camadas

nas células unitárias. Para ondas TE, assumimos que o campo elétrico na N -ésima camada

da super-rede periódica tem a seguinte forma [44]

 ~E
(N)
j = (0, E

(N)
yj , 0),

E
(N)
yj = [I

(N)
j eik

j
zz +R

(N)
j e−ik

j
zz]e(ikxx−iωt).

(4.29)

Para ondas TM, assumimos que o campo magnético na N -ésima camada da super-rede é

dado por:  ~H
(N)
j = (0, H

(N)
yj , 0),

H
(N)
yj = nj[I

(N)
j eik

j
zz −R(N)

j e−ik
j
zz]e(ikxx−iωt),

(4.30)

onde I(N)
j e R(N)

j (j = A ou B; N = 0, 1, 2, 3...η) são as amplitudes de incidência e re�e-

xão, respectivamente, em cada camada. Com nj sendo o índice de refração no meio j [44].

Aplicando as condições de contorno na interface C/A, temos

 I
(0)
C

R
(0)
C

 = MCA

 I
(1)
A

R
(1)
A

 ; (4.31)

na interface A/B, temos  I
(1)
A

R
(1)
A

 = MAMAB

 I
(1)
B

R
(1)
B

 ; (4.32)

na interface B/A, temos  I
(1)
B

R
(1)
B

 = MBMBA

 I
(2)
A

R
(2)
A

 ; (4.33)

para N -ésima camada na interface B/C, temos:

 I
(N)
B

R
(N)
B

 = MBMBC

 T
(N)
C

0

 . (4.34)



4.3. MÉTODO DA MATRIZ-TRANSFERÊNCIA ÓPTICA 99

Assim, ao fazer sucessivas aplicações das condições de contorno, podemos escrever uma ex-

pressão para a Matriz-Transferência Óptica em uma estrutura de multicamadas da seguinte

maneira

 I
(0)
C

R
(0)
C

 = MCAMAMABMBMBA...MBMBC

 T
(N)
C

0

 (4.35)

que podemos reescrever como

 I
(0)
C

R
(0)
C

 = MTO

 T
(N)
C

0

 , (4.36)

onde

MTO = MCAMAMABMBMBA...MBMBC . (4.37)

MTO representa a Matriz-Transferência Óptica em uma estrutura de multicamadas, que pode

ser uma super-rede periódica ou quasiperiódica.

4.3.1 Matriz-Transferência Óptica Para Super-Rede de Fibonacci

Estudaremos a propagação de ondas eletromagnéticas com polarização s ou p (Ondas

TE ou TM) na super-rede quasiperiódica de Fibonacci. Como vimos na seção (3.4.1) do

capítulo anterior, uma super-rede desse tipo é construída por uma regra de superposição de

dois blocos de construção (as camadas A e B) que segue a sequência de Fibonacci, mostrando

uma regra de empilhamento quasiperiódico das camadas dentro de cada célula unitária, que

obedece a regra substitucional A → AB e B → A, com os dois primeiros termos S0 = B e

S1 = A, os demais termos são obtidos a partir desses dois e seguindo a regra substitucional

mencionada.
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Figura 4.3: Modelo de super-rede de Fibonacci com N células unitárias ( para a segunda e terceira
geração) de espessuras dA e dB para as camadas A e B, respectivamente. Onde l = ηAdA + ηBdB é
o tamanho da célula unitária e L (L = Nl) é tamanho da super-rede.

Na Figura 4.3 ilustramos uma super-rede de Fibonacci para a segunda e terceira

geração, a partir dessa ilustração e dos resultados obtidos na seção anterior será possível

determinar a Matriz-Transferência Óptica para esse tipo de estrutura quasiperiódica. A

Matriz-Transferência Óptica para a primeira geração da sequência de Fibonacci, S1 = A, é

dada por

MTO
1 = MCAT1MAC ; T1 = MA, (4.38)

onde MCA é a matriz de propagação através da interface C/A, MA é matriz de propaga-

ção dentro da camada A e MAC é a matriz de propagação através da interface A/C [95].

Analogamente (a) para segunda geração S2 = AB, temos que
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MTO
2 = MCAMAMABMBMBC = MCAT2MBC , (4.39)

onde

T2 = MAMABMB; (4.40)

(b) para terceira geração S3 = ABA, temos que

MTO
3 = MCAT3MAC ; com T3 = T2MBAT1; (4.41)

(c) para quarta geração S4 = ABAAB, temos que

MTO
4 = MCAT4MBC ; com T4 = T3T2; (4.42)

(d) generalizando para a N -ésima geração de Fibonacci (com N ≥ 4), obtemos que a Matriz-

Transferência Óptica é dada, como podemos ver na referência [29], pelas seguintes expressões:

 MTO
N = MCATNMBC ; para N par,

MTO
N = MCATNMAC ; para N ímpar,

(4.43)

com

 TN = TN−1TN−2; para N par,

TN = TN−1MBATN−2; para N ímpar.
(4.44)

Com essas expressões podemos descrever a propagação das ondas eletromagnéticas (onda TE

ou TM) em uma super-rede de Fibonacci usando a Matriz-Transferências Óptica em qualquer

geração N .

4.3.2 Matriz-Transferência Óptica Para Super-Rede de Thue-Morse

A sequência de Thue-Morse é construída seguindo a regra substitucional A→ AB e

B → BA, em cada geração da sequência. O número de blocos de construção da super-rede

cresce com 2N , para mais detalhes ver seção (3.4.1) do capítulo anterior. Na Figura 4.4
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ilustramos uma super-rede de Thue-Morse para a primeira e segunda geração.
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Figura 4.4: Modelo de super-rede de Thue-Morse comN células unitárias (para a primeira e segunda
geração) de espessuras dA e dB para as camadas A e B, respectivamente. Onde l = ηAdA + ηBdB é
o tamanho da célula unitária e L (L = Nl) é tamanho da super-rede.

As matrizes transferências para a segunda, terceira e quarta geração de Thue-Morse

são dadas da seguinte maneira:

(a) para a segunda geração S2 = ABBA, temos que

MTO
2 = MCAMAMABMBMBMBAMAMAC = MCAT

(2)
α T

(2)
β MAC , (4.45)

onde

T (2)
α = MAMABMB; T

(2)
β = MBMBAMA; (4.46)

(b) para a terceira geração S3 = ABBABAAB, temos que
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MTO
3 = MCAT

(3)
α T

(3)
β MBC , (4.47)

onde

T (3)
α = T (2)

α T
(2)
β ; T

(3)
β = T

(2)
β T (2)

α ; (4.48)

(c) para a quarta geração S4 = ABBABAABBAABABBA, temos que

MTO
4 = MCAT

(4)
α T

(4)
β MAC , (4.49)

onde

T (4)
α = T (3)

α MABT
(3)
β ; T

(4)
β = T

(3)
β MBAT

(3)
α ; (4.50)

(d) generalizando para N -ésima geração SN (com N ≥ 4), temos que

 MTO
N = MCAT

(N)
α T

(N)
β MBC ; para N par,

MTO
N = MCAT

(N)
α T

(N)
β MAC ; para N ímpar,

(4.51)

onde

Tα(N+1) =

 T
(N)
α T

(N)
β ; para N par,

T
(N)
α MABT

(N)
β ; para N ímpar,

(4.52)

Tβ(N+1) =

 T
(N)
β T

(N)
α ; para N par,

T
(N)
β MBAT

(N)
α ; para N ímpar.

(4.53)

Com essas expressões podemos descrever a propagação das ondas eletromagnéticas (onda

TE ou TM) em uma super-rede de Thue-Morse usando a Matriz-Transferências Óptica em

qualquer geração N .
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4.3.3 Matriz-Transferência Óptica para Super-Rede de Período-Duplo

Para construir uma super-rede de Período-Duplo é usada uma regra de crescimento

semelhante à regra para Thue-Morse que é seguindo a regra substitucional A→ AB e B →

AA, em cada geração da sequência. O número de blocos de construção da super-rede também

cresce com 2N ,para mais detalhes ver seção (3.4.1) do capítulo anterior.
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Figura 4.5: Modelo de super-rede de Período-Duplo com N células unitárias (para a primeira
e segunda geração) de espessuras dA e dB para as camadas A e B, respectivamente. Onde l =
ηAdA + ηBdB é o tamanho da célula unitária e L (L = Nl) é tamanho da super-rede.

Na Figura 4.5 acima é mostrado um modelo desse tipo de super-rede para a primeira

e segunda geração, a �m de ilustrar a propagação da onda eletromagnética nessa estrutura.

A matriz-transferência óptica (a) para a primeira geração S1 = AB, é dada por

MTO
1 = MCAT1MBC ; com T1 = MAMABMB; (4.54)
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(b) para a segunda geração S2 = ABAA, temos

MTO
2 = MCAT2MAC ; T2 = T1MBAT0T0 com T0 = MA; (4.55)

(c) para a terceira geração S3 = ABAAABAB, temos

MTO
3 = MCAT3MBC ; com T3 = T2T1MBAT1; (4.56)

(d) generalizando para a N -ésima geração (com N ≥ 3), obtemos

 MTO
N = MCATNMAC ; para N par,

MTO
N = MCATNMBC ; para N ímpar,

(4.57)

onde

 TN = TN−1MBATN−2Tn−2; para N par,

TN = TN−1TN−2MBATN−2; para N ímpar.
(4.58)

Com essas expressões podemos descrever a propagação das ondas eletromagnéticas (onda

TE ou TM) em uma super-rede de Período-Duplo usando a Matriz-Transferências Óptica em

qualquer geração N .

Ao determinarmos as matrizes-transferências para qualquer geração N em qualquer

um dos sistemas de super-redes estudadas neste trabalho, torna-se possível calcular a re�ec-

tância em função da frequência reduzida e do ângulo de incidência para uma dada geração

N usando a equação (4.21), sendo os resultados obtidos mostrados na próxima seção.

4.4 Resultado Numéricos

Vamos agora mostrar os resultados obtidos para as super-redes periódica, quasiperió-

dica de Fibonacci, aperiódicas determinísticas de Thue-Morse e Período-Duplo. As de�nições

de super-redes quasiperiódicas e aperiódicas determinísticas estão detalhadas na seção (3.4)

do capítulo anterior. O material que constitui a camada A são as terras raras disprósio
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(Dy) e Hólmio (Ho). Os valores das frequências do plasma e de relaxação para o disprósio

são encontrados na referência [106], já os parâmetros para o hólmio são obtidos usando os

valores da frequência do plasma Ω2
p2

= 19.02 × 1030s−2 [107], da frequência de relaxação

γ1 = 1.92× 1014s−1 [109] obtida da proporção com γ1 do Dy, junto com os valores encontra-

dos na tabela 2.102 da referência [108] para as partes real (ε1) e imaginária (ε2) da função

dielétrica. Assim utilizando estes valores na equação (4.20) podemos determinar todos os

parâmetros, os quais são mostrados na Tabela 4.1 para o disprósio e hólmio.

Dy Ho
TN (K) 85 20
γ1(1014s−1) 0.48 1.92
γ2(1014s−1) 5.27 10.91
Ω2
p1(1030s−2) 6.87 7.61

Ω2
p2(1030s−2) 19.3 19.02

Tabela 4.1: Parâmetros cinéticos dos elétrons de condução para o Dy e Ho

O material que constitui a camada B é o dióxido de silício (SiO2) que possui índice de

refração constante (nB = 1.45), como podemos ver nas referências [29, 72]. Em nosso cálculos

consideramos que as espessuras das camadas individuais são um quarto do comprimento de

onda [30], no qual se espera que os declives no espectro de re�exão cresçam simetricamente

com o aumento das espessuras das camadas [112, 113],

dγ =
λ1

4nγ
, (4.59)

com γ = A ou B, onde λ1 = 130.21µm para o Dy e λ1 = 135.37µm para o Ho, com

nAdA = nBdB. Para determinar λ1 usamos a seguinte equação

λ1 =
2πc

Ω1

, (4.60)

onde c é a velocidade luz e Ω1 = J1S/} é uma frequência característica da terra rara, que

está descrita com mais detalhe nas seções (3.2) e (3.5) do capítulo anterior. Para o Dy

temos Ω1 = 14.47 THz e para o Ho temos Ω1 = 13.92 THz. As diferenças de fase das ondas

eletromagnéticas são δA = kAz dA na camada A e δB = kBz dB na camada B, que são calculadas

substituindo os valores de kAz e kBz dados por (4.24) e os valores de dA e dB dados por (4.59)
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junto com a equação (4.60). Assim obtemos em cada camada

δA =
π

2
ΩcosθA; δB =

π

2
ΩcosθB (4.61)

onde Ω = ω/Ω1 = λ1/λ é a frequência reduzida [114]. Primeiramente em nosso trabalho

será analisado o espectro de re�exão (R) de ondas eletromagnéticas em função da frequência

reduzida ω/Ω1 para a super-rede periódica de 20 períodos com incidência normal de onda

s-polarizada (modo TE) e p-polarizada (modo TM).

Mostramos na Figura 4.7 a re�ectância (R) em função da frequência reduzida ω/Ω1

na região do infravermelho próximo, 215 ≤ ω ≤ 430 THz (26.0 ≤ ω/Ω1 ≤ 28.0), para o

disprósio (Dy) e para o hólmio (Ho), em uma super-rede periódica de 20 períodos. Para a

incidência normal temos um espectro de re�exão bem de�nido, o qual apresenta uma simetria

especular que surge devido a condição de um quarto do comprimento de onda para a super-

rede periódica ter sido considerada, e um grande band gap fotônico na faixa de frequência

reduzida 26.45 ≤ ω/Ω1 ≤ 27.55 para Dy e 26.53 ≤ ω/Ω1 ≤ 27.46 para o Ho. Para a

incidência normal o espectro de re�exão para ondas TE e TM coincidem qualitativamente e

quantitativamente [44], isso foi observado também para as super-redes de Fibonacci, Thue-

Morse e Período-Duplo, por isso é mostrado apenas os espectros pra ondas TE.

Na Figura 4.7(a) é mostrado o coe�ciente de re�exão (R) para uma onda com polari-

zação TE em função da frequência reduzida e do ângulo de incidência θ para o Dy, mostrando

que temos bastante re�exão por ser um metal e que existem regiões onde ocorrem transmissão

(cores claras no grá�co), já na Figura 4.7(b) para o Ho vemos um comportamento parecido,

no qual mostra um aumento em relação ao Dy do percentual e da faixa de transmissão da

onda.

É mostrado o espectro de re�exão para ondas com polarização TM em função da

frequência reduzida e do ângulo de incidência na Figura 4.8(a) para o Dy, mostrando que

existem várias regiões onde ocorrem re�exão (cores escuras do grá�co) e algumas regiões de

transmissão (cores claras do grá�co). Na Figura 4.8(b) é mostrado o espectro de re�exão

para o Ho, onde vemos o padrão parecido com o espectro do Dy, mas apresenta um aumento

percentual de transmissão e diminuindo um pouco a região de re�exão em relação ao Dy.
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Figura 4.6: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência normal de
uma onda TE para uma super-rede periódica com 20 períodos em (a) para o disprósio (Dy) e em
(b) para o hólmio (Ho).
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Figura 4.7: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de incidência
θ de uma onda TE para uma super-rede periódica com 20 períodos em (a) para o disprósio (Dy) e
em (b) para o hólmio (Ho).
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Figura 4.8: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de incidência
θ de uma onda TM para uma super-rede periódica com 20 períodos em (a) para o disprósio (Dy) e
em (b) para o hólmio (Ho).
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Serão mostrados os coe�ciente de re�exão (R) em função da frequências reduzida

ω/Ω1 com incidência normal (θ = 90◦) para uma super-rede quasiperiódica de Fibonacci, no

qual os materiais que constituem a camada A da super-rede são o disprósio (Dy) e o hólmio

(Ho), todos na região do infravermelho próximo, 215 ≤ ω ≤ 430 THz (26.0 ≤ ω/Ω1 ≤ 28.0).

Na Figura 4.9 é mostrada a re�ectância para a quarta geração de Fibonacci (5 camadas

na célula unitária); na Figura 4.10 para a quinta geração de Fibonacci (8 camadas na célula

unitária); e na Figura 4.11 para a sexta geração de Fibonacci (21 camadas na célula unitária),

para ondas TE e TM incidindo normalmente na super-rede. No caso da incidência normal é

mostrado que existe uma simetria especular em torno da frequência reduzida ω/Ω1 = 27.0,

essa simetria surge devido a condição de um quarto do comprimento de onda (ver equação

4.59) ter sido considerada nas multicamadas. Os espectros de re�exão para ondas TE e TM

coincidem para a incidência normal.

Os coe�cientes de re�exão (R) para ondas TE em função da frequências reduzida

ω/Ω1 e do ângulo de incidência θ para quarta, quinta, sexta e sétima gerações de Fibonacci

são mostrados, respectivamente, nas Figuras 4.12(a), 4.12(b), 4.12(c) e 4.12(d) para o Dy

e nas Figuras 4.13(a), 4.13(b), 4.13(c) e 4.13(d) para o Ho. Observamos para o Dy que

existem regiões onde o coe�ciente de re�exão é máximo R = 1 (cores escuras no grá�co) e

outras regiões onde o coe�ciente de transmissão (T) é maior que o de re�exão (Cores claras

no grá�co), mostrando que R aumenta com o aumento da geração N , tornando as regiões

de transmissão mais fragmentadas e estreitas predominando assim a re�exão. Observamos

também o mesmo padrão para o Ho como é mostrado na Figura 4.13, porém R é maior do

que no Dy.

Para ondas TM é mostrado o coe�ciente de re�exão (R) em função da frequências

reduzida e do ângulo de incidência para quarta, quinta, sexta e sétima geração de Fibonacci,

respectivamente, nas Figuras 4.14(a), 4.14(b), 4.14(c) e 4.14(d) para o Dy e nas Figuras

4.15(a), 4.15(b), 4.15(c) e 4.15(d) para o Ho. Observou-se que R aumenta com o aumento

da geração N da super-rede, deixando as regiões de transmissão (T) mais fragmentadas e

estreitas, no Ho o coe�ciente R é maior que no Dy. Observa-se para ondas TM que a re�exão

é menor em comparação a ondas TE, ou seja, a transmissão aumenta para ondas TM.
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Figura 4.9: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência normal de
ondas TE e TM para quarta geração da super-rede de Fibonacci em (a) para o disprósio (Dy) e em
(b) para o hólmio (Ho).
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Figura 4.10: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência normal de
ondas TE e TM para quinta geração da super-rede de Fibonacci em (a) para o disprósio (Dy) e em
(b) para o hólmio (Ho).
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Figura 4.11: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência normal de
ondas TE e TM para sétima geração da super-rede de Fibonacci em (a) para o disprósio (Dy) e em
(b) para o hólmio (Ho).
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Figura 4.12: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de incidência θ
de uma onda TE em uma super-rede de Fibonacci para o Dy na: (a) quarta; (b) quinta; (c) sexta; e
(d) sétima geração de Fibonacci. Em todas as �guras a cores mais escuras representam re�ectância
igual ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou próxima de
0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1).
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Figura 4.13: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de incidência θ
de uma onda TE em uma super-rede de Fibonacci para o Ho na: (a) quarta; (b) quinta; (c) sexta; e
(d) sétima geração de Fibonacci. Em todas as �guras a cores mais escuras representam re�ectância
igual ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou próxima de
0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1).
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Figura 4.14: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de incidência θ
de uma onda TM em uma super-rede de Fibonacci para o Dy na: (a) quarta; (b) quinta; (c) sexta; e
(d) sétima geração de Fibonacci. Em todas as �guras a cores mais escuras representam re�ectância
igual ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou próxima de
0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1).
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Figura 4.15: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de incidência θ
de uma onda TM em uma super-rede de Fibonacci para o Ho na: (a) quarta; (b) quinta; (c) sexta; e
(d) sétima geração de Fibonacci. Em todas as �guras a cores mais escuras representam re�ectância
igual ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou próxima de
0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1).

Serão mostrados os espectros de re�exão para incidência normal de ondas TE e TM,

obtidos para a super-rede de Thue-Morse na região do infravermelho próximo. A re�ectân-

cia (R) para terceira geração de Thue-Morse como função da frequência reduzida ω/Ω1 é

mostrado na Figura 4.16(a) para o Dy e na Figura 4.16(b) para o Ho. No caso da incidên-

cia normal temos novamente que os espectros coincidem para ondas TE e TM em qualquer

geração N da super-rede. Nas Figuras 4.17 e 4.18 são mostrados os coe�cientes de re�exão

para a quarta e quinta gerações da super-rede, respectivamente, e como podemos observar
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surgem mais declives na re�ectância com o aumento da geração, os quais representam picos

de transmissão (T). Vemos também que os resultados obtidos para o disprósio diferem dos

obtidos para o hólmio na incidência normal apenas no percentual de re�exão (menor para

o hólmio), sendo portanto uma diferença quantitativa, pois qualitativamente ambos apre-

sentam o mesmo espectro de re�exão com uma simetria especular em torno da frequência

ω/Ω1 = 27.0. Podemos observar no espectro de re�exão o surgimento de band gaps fotônicos

unidirecionais para incidência normal.

Mostraremos os resultados obtidos para o espectro de re�exão na incidência oblíqua

de ondas com polarização TE também para a super-rede de Thue-Morse na região do infra-

vermelho próximo. As re�ectâncias (R) para segunda, terceira, quarta e quinta gerações de

Thue-Morse são mostradas, respectivamente, nas Figuras 4.19(a), 4.19(b), 4.19(c) e 4.19(d)

para o Dy e nas Figuras 4.20(a), 4.20(b), 4.20(c) e 4.20(d) para o Ho. Como podemos ob-

servar a região de re�exão (cores escuras do grá�co) aumenta com o aumento da geração da

super-rede para o Dy e Ho, deixando as regiões de transmissão da onda (cores claras do grá-

�co) mais fragmentadas e estreitas, no entanto para o hólmio R é maior quando comparada

com o disprósio.

Aqui é mostrado para ondas com polarização TM os resultados obtidos para o es-

pectro de re�exão na incidência oblíqua para a super-rede de Thue-Morse. As re�ectâncias

(R) para segunda, terceira, quarta e quinta geração de Thue-Morse são mostradas, respec-

tivamente, nas Figuras 4.21(a), 4.21(b), 4.21(c) e 4.21(d) para o Dy e nas Figuras 4.22(a),

4.22(b), 4.22(c) e 4.22(d) para o Ho. Observamos aqui os mesmos efeitos para ondas TE,

que foi a região de re�exão (cores escuras do grá�co) aumentar com o aumento da geração e

deixando as regiões de transmissão (T) da onda (cores claras do grá�co) mais fragmentadas

para o Dy e Ho, também observou-se que a re�ectância do Ho é maior quando comparada

com o Dy, ou seja, a transmitância do disprósio é maior que a do hólmio. Porém observa-se

que para ondas TM temos um percentual de re�exão menor que o obtido em ondas TE para

Dy e Ho, ou seja, temos maior percentual de transmissão das ondas TM do que de ondas

TE, sendo este resultado obtido para as quatro gerações da super-rede.
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Figura 4.16: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência normal de
ondas TE e TM para terceira geração da super-rede de Thue-Morse em (a) para o disprósio (Dy) e
em (b) para o hólmio (Ho).
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Figura 4.17: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência normal de
ondas TE e TM para quarta geração da super-rede de Thue-Morse em (a) para o disprósio (Dy) e
em (b) para o hólmio (Ho).
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Figura 4.18: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência normal de
ondas TE e TM para quinta geração da super-rede de Thue-Morse em (a) para o disprósio (Dy) e
em (b) para o hólmio (Ho).
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Figura 4.19: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de incidência
θ de uma onda TE em uma super-rede de Thue-Morse para o Dy na: (a) segunda; (b) terceira; (c)
quarta; e (d) quinta geração de Thue-Morse. Em todas as �guras a cores mais escuras representam
re�ectância igual ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou
próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1).
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Figura 4.20: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de incidência
θ de uma onda TE em uma super-rede de Thue-Morse para o Ho na: (a) segunda; (b) terceira; (c)
quarta; e (d) quinta geração de Thue-Morse. Em todas as �guras a cores mais escuras representam
re�ectância igual ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou
próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1).
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Figura 4.21: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de incidência
θ de uma onda TM em uma super-rede de Thue-Morse para o Dy na: (a) segunda; (b) terceira; (c)
quarta; e (d) quinta geração de Thue-Morse. Em todas as �guras a cores mais escuras representam
re�ectância igual ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou
próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1).
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Figura 4.22: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de incidência
θ de uma onda TM em uma super-rede de Thue-Morse para o Ho na: (a) segunda; (b) terceira; (c)
quarta; e (d) quinta geração de Thue-Morse. Em todas as �guras a cores mais escuras representam
re�ectância igual ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras ou brancas representam re�ectância
igual ou próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1).

Mostraremos nos grá�cos a seguir os resultados obtidos para o espectro óptico de

re�exão, calculando a re�ectância (R) em uma super-rede de Período-Duplo na região do

infravermelho próximo para o disprósio (Dy) e o hólmio (Ho), ambos com incidência normal.

As re�ectâncias (R) em função da frequência reduzida ω/Ω1 de ondas TE e TM coincidem

para a incidência normal. Seu espectro é mostrado na Figura 4.23(a) para a terceira geração

de período-Duplo com o Dy e na Figura 4.23(b) com Ho. Já para a quarta e quinta geração

da super-rede, R pode ser observado nas Figuras 4.24 e 4.25, respectivamente. Observa-se
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também na super-rede uma simetria especular em torno da frequência reduzida ω/Ω1 = 27.0

para incidência normal, onde os declives na re�ectância aumentam com o aumento da geração

e estes representam picos de transmissão (T) de ondas, sendo R menor no Ho.

Mostraremos também os resultados obtidos para o espectro de re�exão na super-rede

de Período-Duplo com a incidência oblíqua de ondas s-polarizadas (ondas TE) na região do

infravermelho próximo para o disprósio (Dy) e o hólmio (Ho). As re�ectâncias (R) para

segunda, terceira, quarta e quinta geração da super-rede são mostradas, respectivamente,

nas Figuras 4.26(a), 4.26(b), 4.26(c) e 4.26(d) para o Dy e nas Figuras 4.27(a), 4.27(b),

4.27(c) e 4.27(d) para o Ho. Ao analisar os grá�cos vemos que a região de re�exão da onda

(cores escuras do grá�co) aumenta com o aumento da geração da super-rede para o Dy e Ho,

deixando as regiões de transmissão (cores claras do grá�co) mais fragmentadas e estreitas,

no entanto para o hólmio R é menor quando comparada com o disprósio.

É mostrado também os resultados obtidos para o espectro de re�exão no caso da

incidência oblíqua de ondas p-polarizadas (TM) na região do infravermelho próximo para o

Dy e o Ho. As re�ectâncias (R) para segunda, terceira, quarta e quinta geração da super-rede

são mostradas, respectivamente, nas Figuras 4.28(a), 4.28(b), 4.28(c) e 4.28(d) para o Dy e

nas Figuras 4.29(a), 4.29(b), 4.29(c) e 4.29(d) para o Ho. Analisando os grá�cos vemos que

a região de re�exão das ondas TM é maior que a de ondas TE, também vemos que a região

de re�exão (cores escuras do grá�co) aumenta com o aumento da geração da super-rede para

o Dy e Ho, no entanto para Dy R é maior em contraste ao observado nas demais super-redes

estudas aqui, nas quais R é maior no Ho.
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Figura 4.23: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência normal de
ondas TE e TM para terceira geração da super-rede de Período-Duplo em (a) para o disprósio (Dy)
e em (b) para o hólmio (Ho).
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Figura 4.24: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência normal de
ondas TE e TM para quarta geração da super-rede de Período-Duplo em (a) para o disprósio (Dy)
e em (b) para o hólmio (Ho).
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Figura 4.25: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 com incidência normal de
ondas TE e TM para quinta geração da super-rede de Período-Duplo em (a) para o disprósio (Dy)
e em (b) para o hólmio (Ho).
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Figura 4.26: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de incidência
θ de uma onda TE em uma super-rede de Período-Duplo para o Dy na: (a) segunda; (b) terceira; (c)
quarta; e (d) quinta geração de Período-Duplo. Em todas as �guras a cores mais escuras representam
re�ectância igual ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou
próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1).
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Figura 4.27: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de incidência
θ de uma onda TE em uma super-rede de Período-Duplo para o Ho na: (a) segunda; (b) terceira; (c)
quarta; e (d) quinta geração de Período-Duplo. Em todas as �guras a cores mais escuras representam
re�ectância igual ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou
próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1).



4.4. RESULTADO NUMÉRICOS 133

Figura 4.28: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de incidência θ
de uma onda TM em uma super-rede de Período-Duplo para o Dy na: (a) segunda; (b) terceira; (c)
quarta; e (d) quinta geração de Período-Duplo. Em todas as �guras a cores mais escuras representam
re�ectância igual ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou
próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1).



4.4. RESULTADO NUMÉRICOS 134

Figura 4.29: Re�ectância (R) como função da frequência reduzida ω/Ω1 e do ângulo de incidência θ
de uma onda TM em uma super-rede de Período-Duplo para o Ho na: (a) segunda; (b) terceira; (c)
quarta; e (d) quinta geração de Período-Duplo. Em todas as �guras a cores mais escuras representam
re�ectância igual ou próxima de 1 (R ∼= 1) e as cores mais claras representam re�ectância igual ou
próxima de 0 (R ∼= 0), ou seja, transmissão igual ou próxima a 1 (T ∼= 1).

Mostraremos aqui os resultados obtidos para a Re�ectância (R) de ondas TE em

função do ângulo de incidência θ em torno da frequência reduzida ω/Ω1 = 27.0, comparando

os resultados para quarta geração das super-redes de Fibonacci, Thue-Morse e Período-Duplo,

como podemos ver para o disprósio (Dy) e o hólmio (Ho). Ao analisar a �gura 4.30(a) vemos

que os resultados são bastante diferentes em cada super-rede, no qual temos para Fibonacci

que o comportamento de R é oscilatório no intervalo do ângulo de incidência 10◦ ≤ θC ≤ 75◦

sendo R = 0.7 para θ ≤ 10◦ e R ' 0.9 para θ ≥ 75◦, em Thue-Morse a re�ectância oscila
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entre 0◦ ≤ θ ≤ 84◦ sendo R = 1 para θ ≥ 84◦, e para Período-Duplo oscila entre quatro

intervalos 20◦ ≤ θ ≤ 25◦, 40◦ ≤ θ ≤ 43◦, 55◦ ≤ θ ≤ 59◦ e 74◦ ≤ θ ≤ 79◦ sendo R = 1

para as demais faixas de ângulo. Já na Figura 4.30(b) R oscila para Fibonacci no intervalo

15◦ ≤ θ ≤ 80◦ com R ' 0.9 para θ ≤ 15◦ e R = 1 para θ ≥ 80◦, em Thue-Morse entre

0◦ ≤ θ ≤ 80◦ com R = 1 para θ ≥ 80◦, e para Período-Duplo oscila entre 20◦ ≤ θ ≤ 25◦,

39◦ ≤ θ ≤ 44◦, 54◦ ≤ θ ≤ 59◦ e 71◦ ≤ θ ≤ 79◦ sendo R = 1 para as demais faixas de ângulo.

Os resultados obtidos para a re�ectância (R) na incidência oblíqua de ondas TM em

torno da frequência reduzida ω/Ω1 = 27.0 serão mostrados para o Dy e Ho, comparando

os espectros para a quarta geração de Fibonacci, Thue-Morse e Período-Duplo. Vemos na

Figura 4.31(a) que para Fibonacci o comportamento de R é oscilatório no intervalo do ângulo

de incidência 5◦ ≤ θ ≤ 75◦ sendo R = 0.7 para θ ≤ 5◦, para Thue-Morse a re�ectância oscila

entre 0◦ ≤ θ ≤ 85◦ sendo R = 1 para θ ≥ 85◦, e para Período-Duplo oscila entre quatro

intervalos 21◦ ≤ θ ≤ 25◦, 40◦ ≤ θ ≤ 44◦, 55◦ ≤ θ ≤ 59◦ e 74◦ ≤ θ ≤ 80◦ sendo R = 1

para as demais faixas de ângulo. Já na Figura 4.31(b) R oscila para Fibonacci no intervalo

10◦ ≤ θ) ≤ 90◦ com R ' 0.9 para θ ≤ 10◦, em Thue-Morse entre 0◦ ≤ θ ≤ 85◦ com R = 1

para θ ≥ 85◦, e para Período-Duplo oscila entre 20◦ ≤ θ ≤ 26◦, 39◦ ≤ θ ≤ 44◦, 54◦ ≤ θ ≤ 60◦

e 69◦ ≤ θ ≤ 81◦ sendo R = 1 para as demais faixas de ângulo.

Todos os resultados obtidos para o coe�ciente de re�exão (R) na região do infraver-

melho próximo, 215 ≤ ω ≤ 430 THz (26.0 ≤ ω/Ω1 ≤ 28.0), para o disprósio (Dy) e para o

hólmio (Ho) são livres de absorção (A = 0) na incidência de ondas TE e TM para as super-

redes de Fibonacci, Thue-Morse e Período-Duplo. Portanto podemos dizer que a re�exão

e a transmissão são conservadas nessa região, ou seja, R + T = 1 em qualquer geração N

considerada das super-redes estudadas.
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Figura 4.30: Re�ectância (R) como função do ângulo de incidência θ em torno da frequência
reduzida ω/Ω1 = 27.0 para ondas TE na quarta geração das super-redes de Fibonacci, Thue-Morse
e Período-Duplo (a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o hólmio (Ho).
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Figura 4.31: Re�ectância (R) como função do ângulo de incidência θ em torno da frequência
reduzida ω/Ω1 = 27.0 para ondas TM na quarta geração das super-redes de Fibonacci, Thue-Morse
e Período-Duplo (a) para o disprósio (Dy) e em (b) para o hólmio (Ho).
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4.5 Conclusões

Neste capítulo encontramos as relações de recorrência das matrizes-transferências

para o caso óptico (MTO) com o objetivo de estudar a propagação das ondas eletromagnéticas

em super-redes periódicas, quasiperiódicas de Fibonacci e aperiódica determinísticas de Thue-

Morse e Período-Duplo, nas quais as camadas das células unitárias são constituídas por

disprósio (Dy) e por hólmio(Ho). Discutimos os efeitos da incidência normal e oblíqua nestas

super-redes na região de frequência do infravermelho próximo, 215 ≤ ω ≤ 430 THz (26.0 ≤

ω/Ω1 ≤ 28.0), em ambos materiais (Dy e Ho) para mostrar os espectros ópticos de re�exão,

os quais revelaram diferentes comportamentos. A re�ectância (R) se mostrou ser muito

sensível a variação do ângulo de incidência (θ), no entanto, notamos que o percentual de R é

dominante, como é esperado para um metal, e não apresentou efeitos de absorção (A) para

essa região de frequências.

Na região do infravermelho próximo temos que a absorção é nula, logo R + T = 1,

assim a re�ectância (R) e a transmitância (T) são conservadas, ou seja, se R aumenta T

diminui (ou ao contrário) e a soma dos dois se mantem constante igual a 1. Ao analisar os

resultados obtidos observamos que para a incidência normal de ondas TE e TM, o espectro

de re�exão na super-rede periódica e em todas as gerações das super-redes quasiperiódica

de Fibonacci e aperiódicas determinísticas de Thue-Morse e Período-Duplo, apresentam uma

simetria especular na região do infravermelho próximo para o Dy e Ho. Já para incidência

oblíqua em todas as super-redes periódica, quasiperiódica e aperiódicas determinísticas, ob-

temos que o percentual de re�exão das ondas TE é maior do que o percentual das ondas TM.

Observamos também que a região de re�exão do espectro é maior para Dy no caso periódico,

ou seja, a super-rede de Dy é mais opaca que a de Ho em ambas polarizações. Nas super-

redes de Fibonacci e Thue-morse na incidência oblíqua vimos que o percentual de re�exão do

Ho é maior que o percentual do Dy em ambas polarizações, mostrando portanto que o Dy é

mais transparente que o Ho. Já na super-rede de Período-Duplo o comportamento é inver-

tido, mostrando que no Dy a região de re�exão é maior, ou seja, o Ho é mais transparente,

resultado que é análogo ao da super-rede periódica.



CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES GERAIS E PERSPECTIVAS

Nesta tese estudamos a propagação de ondas de spin no regime magnetostático e

de ondas eletromagnéticas para as incidências normal e oblíqua com polarizações do tipo

s (ondas TE) e p (ondas TM), nas super-redes quasiperiódica de Fibonacci e aperiódicas

determinísticas de Thue-Morse e Período-Duplo, estas super-redes têm suas camadas cons-

tituídas pelas terras raras disprósio (Dy) e hólmio (Ho). Foram aplicados nessas estruturas,

o teorema de Bloch no regime magnetostático e o método da matriz-transferência para os

casos magnético e óptico. No capítulo 1 foi feita uma introdução ao trabalho desenvolvido

nesta tese, mostrando diversas aplicações tecnológicas e industriais dos metais terras raras.

Também foi de�nido o que são quasicristais e as várias excitações que propagam-se nessas

estruturas, de modo que essas características e propriedades servem de motivação para o

trabalho desenvolvido.

No capítulo 2 apresentamos uma revisão teórica do estudo da propagação de modos

magnetostáticos e ondas eletromagnéticas, os quais servem de base para o desenvolvimento

do nosso trabalho. Nele foram mostrados diferentes resultados obtidos para cada super-rede,

apresentando através das leis de escala para as larguras das bandas de volume com relação ao

número da geração das super-redes, características multifractais dos espectros. Foi mostrado

também neste capítulo o efeito da incidência normal e oblíqua de ondas eletromagnéticas,

em que veri�cou-se uma forte dependência da transmitância com o ângulo de incidência,

139
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com a super-rede e com a geração da mesma. Mostrou-se haver uma simetria espelho para

incidência normal de ondas TE e TM em todas gerações das super-redes, e para incidência

oblíqua é mostrado o espectro para a super-rede de Octonacci [44], o qual apresentou um

band gap unidirecional para ondas TE, observando que os modos tornam-se mais localizados

com o aumento da geração.

Observou-se no capítulo 3 que os modos magnetostáticos de volume e superfície

para super-redes de terras raras, apresentam uma propriedade interessante encontrada nos

espectros magnetostáticos, que é o comportamento auto-similar das bandas de volume, assim,

no limite do número de geração N → ∞, esses espectros se tornam um conjunto fractal do

tipo Cantor. Veri�camos também a localização dos modos de volume em função da razão

R (R = dB/dA), onde concluímos que com o aumento de R os modos de volume decrescem

indicando que a propagação dos magnons é reduzida, também foi obtido que com o aumento

da geração os modos de volume se tornam mais fragmentados, isto pode ser observado nas

três super-redes. Veri�camos também o comportamento da frequência reduzida ω/Ω1 em

relação à geração N , o qual indica que as regiões de soluções permitidas tornam-se mais

fragmentadas. Os modos de volume e superfície para Dy é diferente dos modos para o Ho, no

qual apresenta um região com gap no seu espectro para as três super-redes, a qual surge em

decorrência de um campo em uma direção �xa ser diferente de zero (H0 = 83.52 G) aplicado

externamente.

No capítulo 4 analisamos o comportamento das ondas eletromagnéticas em incidência

normal e oblíqua para as super-redes de terras raras, na região de frequência do infravermelho

próximo, com o objetivo de calcular re�ectância (R), na qual o espectro de re�exão revelou

diferentes comportamentos. A re�ectância se mostrou ser muito sensível a variação do ângulo

de incidência (θ), no entanto, notamos que o percentual de R é dominante, como é esperado

para um metal, e não apresentou efeitos de absorção (A) para essa região de frequências. Ao

analisar os resultados obtidos para a região do infravermelho próximo, observamos que para

a incidência normal de ondas TE e TM, o espectro de re�exão nas super-redes apresenta

uma simetria especular para o Dy e Ho. Já para incidência oblíqua obtemos que a região de

re�exão das ondas TE é maior do que a das ondas TM. Observamos também que o espectro é

diferente para Dy e Ho, variando também com relação ao tipo de super-rede e com a geração
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considerada. Foi veri�cado o surgimento de band gaps fotônicos unidirecionais na incidência

normal ondas TE e TM apenas para as super-redes periódica e de Thue-Morse.

Podemos observar que as super-redes de terras raras, apresentam resultados diferen-

tes e interessantes, os quais podem ter várias aplicações tecnológicas e até médicas. Com base

nos resultados obtidos e que foram descritos nesta tese, podemos fazer algumas sugestões de

trabalhos futuros, as quais incluem:

(1) Analisar nestas mesmas super-redes, o efeito da variação do campo externo apli-

cado H0 no cálculo dos modos magnetostáticos e dos espectros ópticos de re�exão das ondas

eletromagnéticas;

(2) Estudar a propagação dos magnons em outros regimes magnéticos como, por

exemplo, o regime de troca em super-redes aperiódicas de terras raras. Fazendo estudo

das propriedades fractais dos modos que se propagam nessas super-redes, baseando-se nos

trabalhos de Bezerra et al [115]. No qual aplicaram o estudo da função f(α) para ondas de

spin no regime de troca nestas super-redes;

(3) Investigar os espectros de re�exão óptica para o modelo em que o índice de

refração, em umas das camadas envolvidas, seja negativo (metamateriais) nessas super-redes;

(4) Analisar a distribuição do módulo quadrado do campo elétrico |E|2, para a

incidência normal com uma frequência �xa, em função da coordenada z para as três super-

redes estudadas;

(5) Fazer um estudo da propagação dos modos magnetostáticos e das ondas eletro-

magnéticas em outros tipos de super-redes como as de Cantor, Octonacci, Rudin-Shapiro e a

de Fibonacci generalizada. Também podemos estender nos estudos para outras terras raras;

Com esse capítulo encerramos nossas conclusões do trabalho desenvolvido nesta tese.

Esperamos que esta sirva de base teórica para muitos outros trabalhos relacionados com o

estudo de propagação de excitações elementares em super-redes aperiódicas de terras ra-

ras, tanto na visão cientí�ca como na tecnológica. Também espera-se que esta tese motive

trabalhos experimentais na veri�cação dos resultados apresentados neste trabalho, para que

possam ter várias aplicações baseadas nestas super-redes.
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A B S T R A C T

The localization behavior and scaling properties of magnetostatic modes propagating on magnetic aperiodic
superlattices made up by rare-earth materials is analyzed. Both surface and bulk modes are obtained, considering
two different aperiodic rules of stacking: Thue-Morse and Fibonacci. The magnetization is considered to be
perpendicular to the superlattice’s interfaces. Our model consider as magnetic materials both dysprosium and
holmium, at different temperatures. A scaling behavior is observed for the allowed bulk bands, through specific
ordering parameters, meaning that the allowed bands have a fractal (or multifractal) structure.

1. Introduction

The mathematician H.A. Bohr (1926), during his researches about
almost periodic functions, inaugurated the fascinating concept of
quasiperiodicity [1]. Years later, in the 70’s, Ammann [2] and Penrose
[3] published works regarding a zero-gap space where it could be filled
with aperiodic tiles. This consisted, for example, in a tiling of the plane,
known today as Penrose tiling, where two rhombic tiles are organized by
following restricted rules [4]. Today, several different tilings are known
which can fill, quasiperiodically, three or even higher dimensions [5,6].
Starting with the fascinating experimental discovery of quasicrystals
by Shechtman et al. [7], there has been a massive research to under-
stand the physical properties of these aperiodic materials, resulting in
both theoretical and experimental new fields of research, like photonic
quasicrystals [8]. An interesting feature of such structures is that they
exhibit a highly fragmented frequency (or energy) spectrum, featuring a
self-similar pattern [9,10]. Quasicrystals are regarded to have an inter-
mediate behavior between pure crystals and disordered systems. Arti-
ficial quasicrystalline systems have been extensively studied, regard-
ing their structure [11,12], and also concerning their electronic states
[13], which were found to display a Cantor-set-like spectrum in one
dimension [14]. However, other excitations were also investigated, as
magnons and phonons [15]. In fact, the term quasicrystal is limited to
a subset of a larger division of deterministic aperiodic morphological
sets. An updated definition of quasicrystals with an specified integer

* Corresponding author.
E-mail address: doryh@fisica.ufrn.br (D.H.A.L. Anselmo).

dimensionality n1 is that they can also be formed from a projection of
a given periodic structure in a higher dimensional space n2D, where
n2 > n1. On the opposite side, artificial systems that are part of the
other deterministic structures cannot be constructed this way (for an
up-to-date description see Ref. [16]). As an example, in one dimension
(1D), quasicrystalline structures include the pure Fibonacci and gener-
alized Fibonacci sequences [17]. Examples of aperiodic structures that
differ from quasicrystals are systems that obey the Rudin-Shapiro and
Thue-Morse [18] sequences.

On the other hand, the magnetic excitations with long wave-
lengths, known as magnetostatic spin waves (MSW), propagating
in magnetic superlattices were analyzed, in the 80’s, by Cam-
ley et al. [19] and Grünberg and Mika [20]. The stacking of
alternating magnetic/non-magnetic layers gives rise to band gaps,
and as such, recent publications report that magnonic band gaps
were experimentally observed by different techniques, namely,
transmission [21], and Brillouin light scattering [22]. Kruglyak et al.
[23] reported findings that suggest the presence of collective excita-
tions in the form of Bloch waves, with the cited energy gaps, but for
a 2D structure made up by ferromagnetic and nonmagnetic materials.
Also, recently the propagation of MSW was analyzed theoretically by
Kuzovlev and colleagues [24], where the authors considered the appro-
priate Landau-Lifshitz equation. Spin waves can also be produced and
mapped by light [25] and by nano-oscillators [26]. Also, Zhu et al.
[27] reported an analysis of magnetostatic modes in a lateral Co/Ni
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superlattice, by using an effective medium theory, and Sokolovskyy and
Krawczyk [28] described magnetostatic excitations in magnonic crys-
tals formed by a lattice of ferromagnetic stripes. Magnonic crystals in
the magnetostatic regime comprises a promising field of research due
to advances in nanoscience and nanotechnology. For example, these
new advances have allowed one to couple electromagnetic waves to
spin-wave channels approximately 100 nm wide on individual and
magnonic crystals composed by ferromagnets [29,30]. On the other
hand, spin waves are considered to have a great potential to act as
carriers of information in computing devices (also known as spintron-
ics), and, as they have nanometer wavelengths, they can propagate at
the low THz frequency range, and, therefore, provide a Joule-heat-free
transfer of spin information over macroscopic distances [31,32]. The
usage of magnonic approaches in the field of spintronics gave birth
to the emerging field called magnon spintronics (for a review see Ref.
[33]), where we have a large field for applications of the magnonic
crystals in magnetostatic regime and beyond. Nowadays, the propaga-
tion of spin waves in linear and curved magnonic waveguides [34,35],
together with tunable spin wave channeling [36], spin injection tech-
niques [37] and recent advances on coupling devices for spin waves
[38–40] makes spintronic-based devices a closer reality.

Quasiperiodic magnonic crystals have been studied in both magne-
tostatic and exchange regimes [41,42]. Following those works, a natural
and interesting extension to be studied are the quasiperiodic magnonic
crystals composed by rare-earths [43]. Rare-earth materials have a rich
structure, which displays several magnetic orderings [44,45]. Among
them, two of the most important are the so called spiral and cone
states. For the best of our knowledge there is no work about magne-
tostatic excitations in quasiperiodic rare-earth systems. Therefore, we
hope that the study of magnetostatic spin waves in magnonic quasicrys-
tals, with spiral and cone arrangements as in rare-earths, will give us a
new insight and interesting physical properties.

In the present work, we will analyze the problem of magnetostatic
magnons propagating in aperiodic rare-earth magnonic crystals, by using
a macroscopic theory. We consider a geometry where the magnetization
is normal to the superlattice surface. Therefore, the Damon-Eshbach
modes (which are characteristic of a Voigt geometry) are not present
in our model. Our model comprises a structure where we consider a
unit cell as being an aperiodic multilayer, so one can analyze the mag-
netic properties by stacking those cells through specific rules of a given
sequence. The localization and scaling properties of the bulk bands are
also presented and discussed. Since the rare-earth materials display dif-
ferent magnetization orderings, we will analyze both dysprosium and
holmium, in such distinct phases.

2. Theoretical model

In Fig. 1 we illustrate our multilayer model with some examples of
these structures, for the Fibonacci quasiperiodic sequence. In our cal-
culations we will make use of the transfer-matrix method in order to
obtain the surface and bulk magnetostatic modes, for each generation
N of the Fibonacci and Thue-Morse sequences. This approach takes into
account the geometric and magnetic structure of the superlattice as a
whole, and, through the Bloch’s theorem, the implicit dispersion rela-
tions are obtained. We define here the rules of the unit cell growth, that
consists of a sequence of building blocks (or layers), and the arrange-
ment of the layers follows the specified sequence. For the Fibonacci (FB)
sequence, the rule is SN = SN−1SN−2, N > 2, where S1 = A, S2 = AB. The
FB rule is invariant under the transformation A → AB and B → A. For
the Thue-Morse (TM) sequence, the rule of inflation is defined by
SN = SN−1S+N−1, S

+
N = S+N−1SN−1, with N ≥ 1 and S0 = A and S+0 = B. This

sequence can be grown by following the inflation rules A → AB and
B → BA. All these inflation rules can also be viewed as an invariance
condition [4].

The number of blocks for the FB sequence increases with the
Fibonacci number FN , given by FN = FN−1 + FN−2 (F0 = F1 = 1). For the

Fig. 1. Illustration of our model of quasiperiodic multilayers. Here, the stacking follows
the Fibonacci rule of growth, and A and B are, respectively, a magnetic and a non-
magnetic materials. The TM superlattices are grown in an analogous way.

TM sequence the size of the unit cell increases as 2N . This results in a
stronger localization, for the TM modes, for lower values of the gener-
ation number.

In the definitions above, the layers A and B consist respectively of
a rare-earth magnetic material having thickness dA and a nonmagnetic
one having thickness dB. All magnetic properties of such materials are
included in the definitions of 𝜇1 and 𝜇2. The external field H0 in our
calculations is applied in the z-direction, which is perpendicular to the
interfaces. This causes the modes to behave quite differently from the
case of the Voigt geometry [46,47].

As the magnetic materials, we consider dysprosium (Dy), in a spiral
state, in the temperature range 85 K < T < 179 K, and holmium (Ho),
in the temperature range 20 K < T < 133 K [48]. In the magnetostatic
regime the Maxwell’s equations are given by ⃖⃖⃗∇ ⋅ ⃖⃗B = 0 and ⃖⃖⃗∇ × ⃖⃗h = 0,
with ⃖⃗B = ⃖⃗𝜇⃖⃗h. The magnetic susceptibility tensor (⃖⃖⃗𝜒) for the spiral and
cone states of rare-earth magnets studied in this paper, which is related
with the magnetic permeability by ⃖⃗𝜇 = ⃖⃗1 + ⃖⃖⃗𝜒 , was calculated some time
ago by Almeida and Tilley [48]. The results obtained by these authors
show that ⃖⃖⃗𝜒 for a rare-earth material is characterized by the nearest
(next-nearest) neighbor exchange constant J1 (J2) and anisotropy KS2

z +
LS4

z , and in the presence of an external dc magnetic field ⃖⃖⃗H = H0 ẑ, it has
the form

⃖⃖⃗𝜒 =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝜒a i𝜒b 0

−i𝜒b 𝜒a 0

0 0 0

⎤⎥⎥⎥⎦
(1)

where

𝜒a = 1
2

[
A+

(𝜔 − 𝜔−)(𝜔 + 𝜔+)
+ A−

(𝜔 + 𝜔−)(𝜔 − 𝜔+)

]
(2)

𝜒b = 1
2

[
A+

(𝜔 − 𝜔−)(𝜔 + 𝜔+)
− A−

(𝜔 + 𝜔−)(𝜔 − 𝜔+)

]
(3)

The parameters used in the equations above are defined in the ref-
erence [48] and here we just quote them. They are: 𝜔±, the roots of
the spin-wave dispersion relation 𝜔(±k0) (equation (22) of the refer-
ence [48]), and A±, also given in Ref. [48]. For a given intensity of the
external dc magnetic field H0, the value of 𝜃 and 𝜙 which stabilize the
superlattice are obtained from

g𝜇B
ℏ

H0 =
[
ΩA(1 + 0.1cos2𝜃) − Ω1

(
2 − cos 𝜙 − 1

cos𝜙

)]
cos 𝜃 (4)

Now we may calculate the dispersion relation of magnetostatic
modes for rare-earth multilayers. In the magnetostatic regime, ⃖⃖⃗∇ × ⃖⃗h =
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Fig. 2. (a) Dispersion relation for bulk magnetostatic modes (gray) and surface modes (red), for the fifth Fibonacci generation superlattice. The magnetic material is dysprosium at zero
field in the spiral state. (b) Same as (a), but now for the fifth generation of the Thue-Morse sequence. (c) Magnetostatic bulk (gray) and surface modes (red), for the fifth Fibonacci
generation superlattice. The magnetic material is holmium for a magnetic field of H0 = 83.52 G, in the cone state. (d) Same as (c), but with a zoom from region 0.735 < 𝜔

Ω1
< 0.755.

0 and we might define the scalar potential 𝜙 such as ⃖⃗h = −⃖⃖⃗∇𝜙 and
then we find this quantity obeys the second order differential equa-
tion ⃖⃖⃗∇ ⋅ (⃖⃗𝜇j ⃖⃖⃗∇𝜙) = 0, where ⃖⃗𝜇j is the tensorial magnetic permeability of
the layer j [17]. We write the solutions in a layer A as

𝜙(z) = A+e𝛼z + A−e−𝛼z (5)

and

𝜙(z) = B+ekz + B−e−kz (6)

in a layer B. The coefficient 𝛼 can be complex and is related to
k by 𝛼 =

√
𝜇1k. A unit cell with nA layers (of thickness dA) of a

material A, and nB layers (of thickness dB) has its length given by
L = nAdA + nBdB. The continuity of the scalar potential and its deriva-
tive at interfaces, allows one to write a linear system of equations
which might be casted in a matrix form. This matrix also allows to
construct the transfer matrix of the system, which contains informa-
tion on the structure generated for a particular sequence. When solved
implicitly, it gives the desired solutions for the bulk and the surface
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Fig. 3. (a) Reduced frequency against generation number N. The sequence considered is Fibonacci and the magnetic material is Dy, and we take a fixed reduced wavevector KdA = 1.
One can see that for higher values of the generation number, the regions of allowed propagation become fragmented, giving rise to an analogue of the Cantor dust. (b) Same magnetic
material as (a), but for the Thue-Morse sequence. (c) Reduced frequency against generation number N. Fibonacci sequence, and the magnetic material is holmium for a magnetic field
of H0 = 83.52 G, with fixed wavevector KdA = 1. One can also see the increasing fragmentation of the spectrum. (d) Same as (c), but with a zoom from region 0.735 <

𝜔

Ω1
< 0.755.

modes. After some algebraic manipulation, the equations become|||An+1⟩ = T ||An⟩ (7)

where |An⟩ is a column matrix of the amplitudes A± in the N-th cell.
The explicit form of the transfer matrix can be found in Ref. [41]. A
quasiperiodic superlattice is build up by the periodic stacking of an ape-
riodic unit cell. In these terms, Bloch’s theorem is still valid, so we can
write|||An+1⟩ = eiQL||An⟩ (8)

where Q is a real wave vector of the infinite superlattice. Using both (7)
and (8), the implicit dispersion relation can be written as

cos(QL) = 1
2

Tr(T) (9)

If we consider now a semi-infinite truncated superlattice (con-
structed in the region z ≥ 0), we can still use eq. (9), but together
with the bulk modes with real Q, surface modes with Q com-
plex of the form Q ≡ i𝛽 arise at the uppermost interface. So eqns.
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Fig. 4. (a) Scaling behavior for the magnetostatic bulk modes, Fibonacci sequence. The magnetic material A is Dy at zero field, in the spiral state. The calculated values of 𝛿 for each
KdA are given in the figure. (b) Same as previous figure, but considering holmium, in the cone state, as the magnetic material A. (c) Scaling behavior for the Thue-Morse sequence, bulk
modes. The material is Dy at zero field in the spiral state. The calculated values of 𝛿 for each KdA are given in the figure. (d) Same as (c), but now for holmium in the cone state.

(7) and (8) are changed to

T11 + Λ−1T12 = e−𝛽L = T22 + ΛT21 (10)

where Λ = (𝛼 + k)∕(𝛼 − k), and the constant 𝛽 must be chosen such that
Re(𝛽) > 0, in order to give evanescent surface modes.

3. Results and discussion

Here we present our results obtained by using the transfer-matrix
approach to calculate the magnetostatic modes for our quasiperiodic

superlattices of rare-earth metals. The materials considered were dys-
prosium (Dy) in the spiral state (𝜃 = 90◦ and 𝜙 = 26.5◦) and holmium
(Ho) in the cone state (𝜃 = 80◦ and 𝜙 = 30◦). The physical parame-
ters used for dysprosium were J1 (Dy) = 6.08 × 10−15 ergs/ion and
S(Dy)= 5

2 , H0 = 0, since 𝜃 = 90◦ in (4). For holmium the parameters
are J1(Ho) = 7.31 × 10−15 ergs/ion, K(Ho)= −0.44 × 10−15 ergs/ion,
S(Ho)= 2 and the applied magnetic field is H0 = 83.52 G, where we
consider the phase angles of holmium in (4). The gyromagnetic ratio is
𝛾 = 4.3 GHz/kG [43].
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In Fig. 2-(a) the dispersion relation for the magnetostatic modes
propagating in the superlattice of the 5th Fibonacci sequence is shown.
The magnetic material is dysprosium, at zero applied field, in the spiral
state. Here we display the reduced frequency 𝜔∕Ω1 against the reduced
wavevector KdA. The surface modes (SM) are the red lines, which exist
in the forbidden region of the spectra, and represent an imaginary value
of the Bloch wavevector. In this and in the subsequent figures, we have
a well-defined lower limit for both bulk and SM spectra, for all values
of the generation number and for the different sequences. This happens
when we approach the frequency value for which we have the limits
𝜇1 → ±∞. Since the unit cell grows more rapidly on the TM (Fig. 2-
(b)) sequence than in the FB one, this results in a stronger localiza-
tion, for a same sequence number. For example, note that for values
of KdA ∼ 1.5 the TM spectrum shows bulk bands narrower than the
Fibonacci case. This is expected to influence in some way the scale
index calculations. When we consider holmium as the magnetic mate-
rial A, It can be clearly seen (Fig. 2-(c)) that now the spectra splits
in two regions, with a zoom in Fig. 2-(d) indicating that in the region
depicted, there are more modes propagating, although with a stronger
fragmentation, and therefore this causes these modes to be harder to
detect experimentally. This behavior is independent of the sequence
considered, but instead, it arises because of the permeability tensor.

The localization profile of the modes become evident when we plot
the reduced frequency against the generation N of the sequence, for a
fixed value of the wavevector. One can see from Fig. 3 the increasing
localization of the propagating modes, for both FB and TM sequences.
The higher the generation, the more the regions of solutions become
fragmented. On Fig. 3-a the profile is depicted for the FB sequence,
considering Dy as the magnetic material. A similar profile also for Dy is
shown on Fig. 3-b, bur for the TM sequence. On Fig. 3-c,d the localiza-
tion profile for FB sequence is shown, and it repeats for both zones of
allowed bulk solutions, when analyzed for holmium. It can also be seen
that a self-similar pattern arises, between the two regions for real solu-
tions, and for both figures there exists a strong localization when one
goes to higher values of the generation number. Because of the limita-
tion on printing resolution, the regions get so narrow and close together
that is difficult to see this feature.

The frequency spectra for the magnetostatic modes in FB and TM
structures also presents a scaling behavior, which varies according to
the sequence in question, and whose scaling law can be determined by
making an analysis of the overall width of the bulk bands (which we call
Δ =

∑
iΔi), for given values of the wavevector, and of the generation

considered. For the Fibonacci sequence, the scaling behavior is a power
law Δ ∼ (FN)𝛿 , in which FN is the Fibonacci number and 𝛿 is the scale
index. For the Thue-Morse sequence, the bandwidths scale as Δ ∼ (2N)𝛿

[17]. Fig. 4-a,b shows the log-log plot of the bandwidths Δ against the
scale factor for the FB sequence, for both Dy and Ho. The labels at each
of the points refer to the index N of the generation. In each figure,
the magnitudes of the reduced in-plane wavevector are represented by
different symbols. The (×) refer to KdA = 0.25, the (▴) to KdA = 0.5,
the (●) to KdA = 1.0 and the (■) to KdA = 2.0. The scale behavior, also
for both Dy and Ho, for the TM sequence is depicted in Fig. 4-c,d. The
linear behavior (in a log-log scale) for all sequences is not well fitted for
lower values of the generation numbers of the quasiperiodic structures
(the points for these values are not shown in figures). The cause for this
is that the (log-scale) linear scaling is a distinctive property of a fractal
system, but low values of the generation number N do not yet have this
mark of quasiperiodicity [41]. Also, when one increases the value of the
generation N, one gets a faster increase of the number of the bulk bands
and, consequently, it causes a loss of precision for the bottom region of
the spectra, due to the restricting behavior of the components of the
tensor ⃖⃗𝜇. As one can see, the Fibonacci sequence has the best fitting
behavior, due to its relatively slow unit cell growth, compared to the
TM sequence. An interesting feature presented in those spectra is that
the quasiperiodicity, evinced by the power law, is not destroyed by the
complex magnetic arrangement of the spiral and cone states, opposite

to what has been observed on other magnetic regimes and structures
[42]. We also performed the same analysis above to the quasiperiodic
doube period sequence [41], but since the results were quite analogous
to those of TM, and also due to the limited space, we decided not to
include it in the present work.

4. Conclusions

In this work we have obtained bulk and surface modes of mag-
netostatic spin waves, propagating on binary quasiperiodic structures,
where one of the materials is a rare-earth metal. One interesting prop-
erty found in the magnetostatic spectra is the self-similar behavior of
bulk bands, such that in the limit of the generation number N → ∞,
these spectra become a Cantor-like fractal set. Also, for a given gen-
eration, we found that one bulk band is split into other bulk bands,
at each generation, revealing a scaling property of spectra. We have
also demonstrated that the sum of allowed bandwidths scales with the
Fibonacci number FN , with a 𝛿 exponent, giving a power law which
has a strong dependence on dimensionless wave-vector KdA. The Thue-
Morse sequence scale with the growing rate 2N . For all sequences, we
found that the absolute value of 𝛿 increases monotonically with KdA,
with a modulus which virtually does not depend on the material, but
instead, depend on the sequence. Other quasiperiodic sequences which
can be studied as an extension of our work, following the procedures
described here, include the Rudin-Shapiro [18], the Cantor [49] or the
Octonacci superlattices [50]. Recently it has been proposed the possi-
bility of magnons propagating on magnetic systems could be used to
process and transmit information [31,51]. One of the most successful
methods to study the properties of magnetic materials is the optical
pump probe technique [52,53]. In this technique the effective magnetic
field is induced in a magnetic medium by a circularly polarized fem-
tosecond laser pulse, and it makes an effective impact on the spin sub-
system of the sample, caused by the inverse magneto-optical Faraday
effect [54]. The magnetization dynamics induced by this pump pulse
is then observed with the use of a less intense probe pulse, which is
sent with a time delay after the probe pulse. Therefore, it is possible to
probe and analyze the spectra of optically excited magnetostatic waves
in the systems presented here by using optical pump probe technique
[55]. Also, materials that have been exploited for magnonic devices,
in magnetostatic spin wave regime, are yttrium iron garnet (YIG)
in macroscopic devices and metallic ferromagnets such as Ni80Fe20
(Permalloy), and Co and CoFeB in micro and nanostructured devices
[56–59]. Among these materials YIG, as an insulating ferrimagnet,
is known to exhibit the smallest spin wave damping [56]. Thus, the
same ideas applied on YIG and Permalloy could be applied in stud-
ies of quasiperiodic magnonic crystals. It could produce new devices
due to their complex magnetic structure and spin phases (helical, cone,
fan, etc) [60]. Therefore, we expect that the study of aperiodic rare-
earth magnonic crystals will provide us with new magnonic devices.
We hope that our work could inspire the experimentalists to make fur-
ther research in this area.
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