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Resumo

Neste trabalho, estudamos os modos de ondas de spin que podem se propa-

gar em multicamadas magnéticas compostas por filmes metálicos ferromag-

néticos em escala nanométrica. Os filmes ferromagnéticos (ferro) são inter-

calados e acoplados através de filmes espaçadores não-magnéticos (cromo).

Os filmes que compõem a multicamada são empilhados de uma forma quasi-

periódica, seguindo as sequências de Fibonacci e período duplo. Utilizamos

uma teoria fenomenológica levando em conta: a energia Zeeman (entre os

filmes ferromagnéticos e o campo magnético externo), a energia de aniso-

tropia magneto-cristalina (presente nos filmes ferromagnéticos), a energia

dos acoplamentos bilinear e biquadrático (entre os filmes ferromagnéticos) e

a energia da interação tipo dipolo-dipolo (entre os filmes ferromagnéticos),

para descrever o sistema. A energia magnética total do sistema é minimizada

numericamente e os ângulos de equilíbrio das magnetizações de cada filme

ferromagnético são determinados. Em seguida, resolvemos a equação de mo-

vimento da multicamada para encontrarmos a relação de dispersão para o

sistema e consequentemente as frequências dos modos de ondas de spin.
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Nossos resultados teóricos mostram que, no caso de tricamadas (Fe/Cr/Fe),

nosso modelo consegue reproduzir com excelente concordância resultados ex-

perimentais de espalhamento de luz Brillouin, conhecidos da literatura, atra-

vés do ajuste dos parâmetros físicos dos nanofilmes. Além disso, generaliza-

mos o modelo para N camadas ferromagnéticas, o que nos permitiu verificar

o quão complexo esses sistemas se tornam quando aumentamos o número de

componentes. Vale a pena salientar que nossos cálculos teóricos generalizam

todos os resultados conhecidos da literatura.
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Abstract

We studied the spin waves modes that can propagate in magnetic mul-

tilayers composed of ferromagnetic metallic films in the nanometer scale.

The ferromagnetic films (iron) are separated and coupled through the non-

magnetic spacer films (chromium). The films that make up the multilayer

are stacked in a quasiperiodic pattern, following the Fibonacci and double

period sequences. We used a phenomenological theory taking into account:

the Zeeman energy (between the ferromagnetic films and the external mag-

netic field), the energy of the magneto-crystalline anisotropy (present in the

ferromagnetic films), the energy of the bilinear and biquadratic couplings

(between the ferromagnetic films) and the energy of the dipole-dipole inte-

raction (between the ferromagnetic films), to describe the system. The total

magnetic energy of the system is numerically minimized and the equilibrium

angles of the magnetization of each ferromagnetic film are determined. We

solved the equation of motion of the multilayer to find the dispersion relation

for the system and, as a consequence, the spin waves modes frequencies.
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Our theoretical results show that, in the case of trilayers (Fe/Cr/Fe), our

model reproduces with excellent agreement experimental results of Brillouin

light scattering, known from the literature, by adjusting the physical para-

meters of the nanofilms. Furthermore, we generalize the model to N ferro-

magnetic layers which allowed us to determine how complex these systems

become when we increase the number of components. It is worth noting

that our theoretical calculations generalize all the results known from the

literature.
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Introdução

Desde tempos remotos, os fenômenos magnéticos têm despertado o inte-

resse do homem. A magnetita (FeO + Fe2O3 = Fe3O4), o principal mineral

magnético encontrado na natureza, atinge sua magnetização de saturação

através de descargas elétricas em tempestades e possui efeitos magnéticos

bastante perceptíveis. A atração que o minério exercia sobre pedaços de

ferro foi reportada em fontes que datam de mais de 2500 anos. Os chineses

foram os primeiros a utilizar o magnetismo para a navegação.

Em 1269, o francês Pedro de Maricourt (Petrus Peregrinus) escreveu um

tratado sobre propriedades dos ímãs, no qual descreveu vários experimen-

tos envolvendo magnetismo, entre eles como encontrar os pólos de um ímã

e como criar um dispositivo de levitação magnética. Esse texto (A Epís-

tola do Magneto) é considerado o primeiro tratado ocidental a respeito do

magnetismo.

No ano de 1600, o médico inglês William Gilbert escreve aquele que é

aclamado como o primeiro texto científico da história: De Magnete, Magne-
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ticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure (Sobre os Ímãs, os Corpos

Magnéticos e o Grande Ímã Terrestre), no qual distingue eletricidade e mag-

netismo, discute a declinação magnética e descreve a Terra como um grande

magneto.

Já em 1820, Hans-Christian Öersted estabeleceu uma conexão entre a ele-

tricidade e o magnetismo em um experimento que hoje leva seu nome. Esse

importante passo é considerado a primeira grande unificação da física, pois

uniu as forças elétrica e magnética em uma única entidade, o eletromagne-

tismo. Cientistas como Poisson, Fresnel, Fourier, Laplace, Biot, Savart e

Ampère estudaram os fenômenos eletromagnéticos com afinco. A partir dos

trabalhos de Maxwell, Heavyside formula as quatro famosas equações:

~∇ · ~D = ρ,

~∇ · ~B = 0,

~∇× ~E = −∂
~B

∂t
,

~∇× ~H = ~J +
∂ ~D

∂t
.

(1)

O trabalho de Maxwell também teve como consequência a descoberta da

natureza eletromagnética da luz. No século seguinte, o estudo de como essas

equações se comportavam sob uma mudança de referenciais, associado aos

problemas na medição da velocidade da luz, levou Albert Einstein a formular

a Teoria da Relatividade Especial.
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Hoje, os gadgets eletromagnéticos são frequentes no nosso cotidiano e

tornou-se impraticável imaginar o nosso dia a dia sem que os utilizemos.

Áreas como biologia e ciências médicas possuem campos de estudo relacio-

nados ao biomagnetismo e como os campos eletromagnéticos influenciam os

seres vivos.

Nas palavras de um dos grandes cientistas do século passado:

“Ten thousand years from now, there can be little doubt that

the most significant event of the 19th century will be judged as

Maxwell’s discovery of the laws of electrodynamics."

Richard Feynman

Tudo isso serve de motivação para um estudo aprofundado das proprieda-

des magnéticas da matéria. Neste trabalho, iremos analisar filmes magnéticos

de espessura nanométrica (10−9 m). Tais filmes são utilizados comumente

na indústria eletrônica, como por exemplo na confecção de leitores de dis-

cos rígidos. O entendimento do comportamento dessas estruturas é bastante

complexo, já que vários efeitos interessantes e inesperados surgem nas interfa-

ces entre os filmes[1, 2]. O estudo de um desses efeitos - a magnetoresistência

gigante[3] - foi agraciado com o prêmio Nobel de física em 2007, dividido por

Peter Grünberg e Albert Fert.

Nosso objetivo é o estudo dos modos de ondas de spin em sequências de

filmes magnéticos de ferro separados por filmes não-magnéticos de cromo.

3



Faremos um cálculo dos modos de ondas para sequências quasiperiódicas

de empilhamento, o que nos permite generalizar os resultados conhecidos

na literatura e reproduzir alguns experimentos de espalhamento Brillouin -

técnica comumente utilizada para obter a medida das frequências das ondas

de spin.
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Capítulo 1

Magnetismo e Sistemas

Quasiperiódicos

Mesmo com o conhecimento das quatro equações de Maxwell, no fi-

nal do século XIX ainda havia um sério problema em aberto: a explicação

do magnetismo na matéria. A descrição do comportamento magnético de

materiais como a magnetita (ferromagnéticos) através de correntes internas

- modelo de Ampère - exigiria que tais correntes fossem da ordem de 106A,

o que parecia bastante irreal.

Pierre Weiss, em 1907, tentou solucionar esse problema através da sua

teoria de campo médio (ou campo molecular). Essa teoria, em conjunto com a

proposta de Langevin, explicava a transição de fase na temperatura de Curie

para o ferro. Mesmo assim, o campo necessário para manter o magnetismo

era 100 vezes maior do que aquele verificado experimentalmente.
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1.1 A Fórmula de Langevin

Paul Langevin propôs um modelo para calcular a susceptibilidade de

materiais paramagnéticos e, posteriormente, de materiais diamagnéticos. Va-

mos fazer uma breve explicação desse modelo e analisar os resultados obtidos.

Para isso, imaginemos um conjunto de N átomos, localizados, cada um com

momento magnético ~µ. Na presença de um campo magnético ~H, o Hamilto-

niano H do sistema é

H = −~µ · ~H = −µH cos θ (1.1)

e magnetização média será dada por

〈m〉 = N 〈µ〉 = Nµ 〈cos θ〉 . (1.2)

Utilizando o ensemble canônico da física estatística, podemos calcular o valor

médio de uma variável genérica x através da expressão

〈x〉 =

∫
x e−βH dpdq∫
e−βH dpdq

, β =
1

kBT
. (1.3)

Assim, o valor médio da magnetização m seria dado por

〈m〉 = Nµ

∫
cos θ eβµH cos θ dΩ∫
eβµH cos θ dΩ

. (1.4)

Vamos lembrar que

cos θ =
1

βµ

∂

∂H
eβµH cos θ, (1.5)

de forma que podemos escrever

〈m〉 =
N

β

∫
∂
∂H

eβµH cos θ dΩ∫
eβµH cos θ dΩ

=
N

β

∂

∂H
ln

{ Z︷ ︸︸ ︷∫
eβµH cos θ dΩ

}
, (1.6)
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onde Z é a função de partição canônica do sistema que, uma vez calculada,

nos permite obter vários parâmetros termodinâmicos, tais como energia livre,

entropia, etc. Calculando Z , temos:

Z =

∫
eβµH cos θ dΩ

= 2π

∫ 1

−1

eβµH cos θ d(cos θ)

=
4π

βµH
sinh(βµH).

Calculando o logaritmo da função de partição, obtemos

ln Z = ln

(
4π

βµ

)
− lnH + ln [sinh (βµH)] , (1.7)

e
∂

∂H
ln Z = βµ coth (βµH)− 1

H
. (1.8)

Portanto,

〈m〉 = Nµ

[
coth (βµH)− 1

µβH

]
. (1.9)

Fazendo

µβH = y (1.10)

e definindo a Função de Langevin L(y),

L(y) = coth y − 1

y
, (1.11)

temos

〈m〉 = NµL(y). (1.12)
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O comportamento da função de Langevin pode ser observado na figura abaixo.

Figura 1.1: Comportamento gráfico da função de Langevin L(y).

No limite y → ∞, que equivale à situação em que kBT � µH, a função de

Langevin se aproxima de 1, situação que corresponde a uma magnetização

média de Nµ, ou seja, todos os spins estão paralelos ao campo aplicado.

Num regime de altas temperaturas, quando y � 1, podemos utilizar série

de Taylor e expandir a função de Langevin para uma forma mais simples.

Vamos lembrar que

coth y =
1

y
+
y

3
+ . . .

e substituir esse resultado em (1.1) desprezando os termos de ordem 3 ou

superior (não há termos de ordem par porque a função cotangente hiperbólica

é ímpar). Chegamos a
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〈m〉 ≈ Nµy

3
=
Nµ2H

3kBT
(1.13)

Intuitivamente, esse resultado já era esperado: quanto maior a temperatura,

maior deve ser o campo magnético para manter uma determinada magnetiza-

ção. Para baixas temperaturas, mesmo um campo pequeno consegue vencer

a agitaçõ térmica e alinhar os spins. A partir do resultado obtido acima,

podemos também calcular a susceptibilidade magnética χm, que é dada por

χm =
∂〈m〉
∂H

≈ Nµ2

3kBT
. (1.14)

A expressão acima prevê a queda da susceptibilidade com o inverso da tempe-

ratura para altas temperaturas, um resultado já conhecido na época através

da Lei de Curie. Temos também χm > 0, que explica o caso paramagnético.

Contudo, como explicar o caso diamagnético, em que χm < 0?

Em um de seus mais conhecidos trabalhos, Langevin propôs que o di-

amagnetismo seria causado por dipolos induzidos - os elétrons atômicos res-

pondem ao campo magnético da mesma forma que uma corrente amperiana

e, pela Lei de Lenz, o campo gerado se opõe à variação de fluxo, logo χm < 0.

Com essas hipóteses, obtemos um resultado próximo aos experimentais, com

a susceptibilidade praticamente independente da temperatura. Infelizmente,

mesmo com a teoria de Langevin sendo muito bem aceita, havia um detalhe

que não era totalmente explicado. Em todas as teorias, tomava-se a hipótese

de que os átomos possuem um momento magnético µ definido. Contudo,

como sabemos, o momento magnético está relacionado ao momento angular

L e, na estatística de Boltzmann, 0 < L < ∞. Logo, a hipótese de fixar o
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momento magnético (ou a órbita, no caso diamagnético) é um claro exemplo

de quantização! Dessa forma, um estudo formal deve envolver o cálculo de

todas as possibilidades para os momentos (linear, angular, magnético...).

1.2 O Teorema de van Leeuwen

Esse estudo foi feito independentemente por vários pesquisadores e ca-

tegorizado por Hendrika Johanna van Leeuwen [4] em sua tese de doutorado,

num resultado hoje conhecido como Teorema de van Leeuwen. Uma demons-

tração simplificada pode ser obtida a partir da relação conhecida como fator

giromagnético (γ), que é a razão entre o momento de dipolo magnético e o

momento angular de uma partícula carregada em movimento.

Vamos exempliifcar para o caso de um elétron de massa m e carga

e se movendo ao redor do núcleo numa trajetória circular de raio r com

velocidade v. Por analogia com uma corrente amperiana, o momento de

dipolo magnético m será dado pelo produto da área A definida pela órbita

com a corrente I associada ao movimento do elétron:

m = IA =
e

2πr

v

× πr2

Além disso, o momento angular L vale L = mrv. Assim,

m =
erv

2
=

e

2m
L.

A razão
e

2m
é o fator giromagnético γe para o movimento orbital do elétron.

Mudando de notação, podemos escrever
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mz = γeLz =
e

2m
(xẏ − yẋ) (1.15)

Em coordenadas generalizadas,

mz =

f∑
k=1

ak(q)q̇k (1.16)

Assim, podemos utilizar novamente a expressão 1.3 para calcular o valor

médio da magnetização:

〈mz〉 =

∫
· · ·
∫
mze

−βH dp1 . . . dpfdq1 . . . dqf

Z

=

∫
· · ·
∫ f∑

k=1

ak(q)q̇ke
−βH dp1 . . . dpfdq1 . . . dqf

Z
(1.17)

Das equações de Hamilton, sabemos que

q̇k =
∂H

∂pk
, (1.18)

logo

〈mz〉 =

∫
· · ·
∫ f∑

k=1

ak(q)
∂H

∂pk
e−βH dp1 . . . dpfdq1 . . . dqf

Z
. (1.19)

Podemos escrever

∂H

∂pk
e−βH = − 1

β

∂

∂pk

(
e−βH

)
, (1.20)
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de forma que nossa expressão para a magnetização torna-se

〈mz〉 = − 1

βZ

∫
· · ·
∫ f∑

k=1

ak(q)
∂

∂pk

(
e−βH

)
dp dq (1.21)

Isolando um termo j (1 < j < f) da integral nos momentos, teríamos

∫ b

a

∂

∂pj

(
e−βH

)
dpj =

[
e−βH

]b
a

(1.22)

A essência do teorema de van Leeuwen está no fato de que, na estatística

clássica, a → −∞ e b → ∞. Como H é homogênea de grau 2 em p, a

integral se anula. Logo,

〈mz〉 = 0 (1.23)

“At any finite temperature, and in all finite applied electric or

magnetic fields, the net magnetization of a collection of electrons

in thermal equilibrium vanishes identically."

J. H. van Vleck

No caso clássico, os valores de H estão na faixa [0,∞[, de forma que

a função de partição pode ser normalizada. Já num átomo de hidrogênio,

por exemplo,

H =
~p2

2me

− e2

r
. (1.24)
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Nessa situação, −∞ < H < 0 e a função de partição diverge. Esse compor-

tamento fica mais claro quando escrevemos a função de partição na forma

Z =
∑
E

g(E)e−βE,

em que g(E) representa o número de estados com energia E, ou seja, a dege-

nerescência do estado. No caso do átomo de Hidrogênio, essa degenerescência

é igual a n2, sendo n o número quântico principal. No limite n→∞, a dege-

nerescência cresce de forma quadrática, mas o termo exponencial se aproxima

de 1 (limite em que o elétron estaria “livre”, com E = 0), fazendo com que o

somatório da função de partição divirja. Além disso, a probabilidade de en-

contrarmos o elétron AUMENTA quando nos aproximamos do núcleo. Esse

problema ficou conhecido como Catástrofe da Colisão, em analogia à catás-

trofe do ultravioleta. A física moderna mostra a correlação entre radiação e

matéria - e ambas possuem suas “catástrofes” na física clássica.

O teorema de van Leeuwen limita o uso de modelos moleculares no

magnetismo clássico - as teorias de Langevin e de Debye tiveram sucesso por

explorarem apenas os graus de liberdade externos do sistema. Ao assumir-

mos uma distribuição Maxwelliana para os graus de liberdade internos, várias

grandezas deixariam de ser bem-definidas e se tornariam distribuições, tais

como raio atômico, momento de dipolo elétrico, tamanho de moléculas, etc.

Some-se a isso o problema do calor específico em metais (também um calca-

nhar de aquiles nos modelos correntes em física do estado sólido) e vemos a

necessidade de se utilizar uma nova abordagem para descrever a matéria.
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1.3 Partículas Idênticas e o Átomo de Hélio

Já vimos acima que a estatística clássica falha em descrever o mag-

netismo na matéria. Contudo, com o início do século XX veio o advento da

física quântica, trazendo consigo a resposta para muitos dos problemas em

aberto. Uma abordagem interessante é aquela relacionada com a indistingui-

bilidade de partículas na estatística quântica (que leva ao fator de correção de

Boltzmann para contagens realizadas de forma clássica), a qual utilizaremos

aqui para chegarmos a uma primeira ideia do significado físico de um efeito

muito importante em nosso trabalho, a interação de troca.

Classicamente, podemos considerar um sistema de N partículas como

composto por partes distinguíveis, ou seja, identificáveis: podemos “rotu-

lar"os componentes. Um exemplo disso está ilustrado abaixo, em que mos-

tramos duas possíveis situações de interação entre partículas.

Figura 1.2: Partículas Distinguíveis

As situações acima são facilmente distinguíveis do ponto de vista clássico,

pois podemos separar o caso em que houve apenas o desvio da trajetória de

cada partícula (caso a) daquele em que houve reflexão na trajetória (caso b).

Em mecânica quântica, contudo, devemos considerar nosso limite de conhe-
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cimento sobre a posição da partícula. Dessa forma, se duas partículas inte-

ragem a uma distância inferior ao nosso limite de incerteza na posição das

mesmas, teríamos algo como:

⇓ (1.25)

Figura 1.3: Partículas Indistinguíveis

A indistinguibilidade das partículas faz com que uma situação outrora deter-

minística passe a exigir uma descrição que represente matematicamente os

dois eventos possíveis. Como em mecânica quântica o estado de um sistema

pode ser representado através de um ket no espaço de Hilbert, utilizamos

a notação proposta por Dirac para lidar essa nova situação com a qual nos

deparamos.

Asism, o estado |ψ〉 do sistema deve conter informações sobre o estado

das partículas 1 (|k1〉) e 2 (|k2〉). Uma possibilidade seria
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|ψ〉 = |k1〉 |k2〉 . (1.26)

Alternativamente,

|ψ〉 = |k2〉 |k1〉 . (1.27)

De forma geral,

|ψ〉 = c1 |k2〉 |k1〉+ c2 |k2〉 |k1〉 . (1.28)

Para N partículas, um rápido exercício mental nos mostra que teremos N !

combinações possíveis - surge aí a Degenerescência de troca, ou seja, o sis-

tema apresenta mais de um autoestado com mesmo autovalor de energia.

Para remover essa degenerescência e definir unicamente o estado do sistema,

devemos utilizar um novo operador que comute com o Hamiltoniano.

Esse operador é chamado Operador de troca (P12) e tem o seguinte

efeito no sistema:

P12 |k1〉 |k2〉 = |k2〉 |k1〉 e P12 |k2〉 |k1〉 = |k1〉 |k2〉 . (1.29)

Assim, nosso próximo passo para definir um estado univocamente é encontrar

os autokets de P12.

|k1k2〉+ ≡
1√
2

(|k1〉 |k2〉+ |k2〉 |k1〉) ; P12 |k1k2〉+ = |k1k2〉+ (1.30)
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|k1k2〉− ≡
1√
2

(|k1〉 |k2〉 − |k2〉 |k1〉) ; P12 |k1k2〉− = − |k1k2〉− (1.31)

Uma noção bastante intuitiva é a de que, ao aplicar o operador de

troca duas vezes seguidas sobre um autoestado, devemos ter como resultado

o mesmo autoestado inicial, ou seja, P 2
12 |ψ〉 = |ψ〉, o que implica em P 2

12 = 1.

Asism, os únicos autovalores possíveis para o operador são 1 e −1, fazendo de

P12 um operador Hermitiano. Curiosamente, os sistemas quânticos conheci-

dos se comportam de uma maneira bastante peculiar no que tange aos efeitos

do operador de troca, resultado conhecido como Postulado da Simetrização

[5]. Esse postulado em geral é enunciado da seguinte forma: “Na natureza,

só existem dois tipos de partículas: as que apresentam spin semi-inteiro (fér-

mions) e as que apresentam spin inteiro (bósons).”

Férmions As partículas com spin semi-inteiro formam sistemas que são des-

critos por funções de onda anti-simétricas em relação à troca de partí-

culas. Tais partículas obedecem à estatística de Fermi-Dirac.

Bósons As partículas com spin inteiro formam sistemas que são descritos

por funções de onda simétricas em relação à troca de partículas. Tais

partículas obedecem à estatística de Bose-Einstein.

Para dois férmions, o postulado exige que o estado do sistema |ψ〉F
obedeça à seguinte relação:

P12 |ψ〉F = − |ψ〉F = |ψ〉A (1.32)
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∴ |ψ〉F =
1√
2

(|k1〉 |k2〉 − |k2〉 |k1〉) (1.33)

Se tivermos um sistema deN partículas, a função de onda total anti-simétrica

pode ser obtida através do Determinante de Slater, que computa todas as

combinações possíveis com seus respectivos sinais:

|ψ〉F =
1√
N !

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

|k1〉 |k2〉 · · · |kN〉

|k2〉 |k3〉 · · · |k1〉
...

... . . . ...

|kN〉 |k1〉 · · · |kN−1〉

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(1.34)

Uma conclusão imediata do postulado da simetrização é o Princípio da Ex-

clusão de Pauli:

|k1k1〉− = |k2k2〉− = 0 (1.35)

Assim, dois férmions não podem estar no mesmo estado quântico. Esse re-

sultado é crucial, sendo utilizado para explicar fenômenos desde a elevada

condutividade elétrica e térmica de metais até a altíssima densidade de es-

trelas de nêutrons. Voltaremos a discutí-lo mais adiante.

No caso dos bósons, devemos ter um ket de estado |ψ〉B simétrico, ou

seja,

P12 |ψ〉B = |ψ〉B = |ψ〉S (1.36)
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∴ |ψ〉S =



|k1〉 |k1〉

|k2〉 |k2〉

1√
2

(|k1〉 |k2〉+ |k2〉 |k1〉)

(1.37)

Assim, ao contrário dos férmions, bósons possuem uma maior proba-

bilidade de serem encontrados no mesmo estado quântico. A função que des-

creve um sistema deN bósons é beaseada no cálculo da permanente da matriz

de Slater (a permanente é uma operação matemática semelhante ao cálculo

do determinante, porém todos os sinais das combinações resultantes são posi-

tivos). Esse comportamento dos bósons é observado em casos extremos como

a condensação de Bose-Einstein do Hélio-4, prevista por Satyendra Bose e

Albert Einstein e obtida pela primeira vez em 1995 [6]. Nesse fenômeno, uma

quantidade finita de átomos ocupa o estado fundamental do sistema, fazendo

com que efeitos quânticos possam ser observados em escala macroscópica.

Para altas temperaturas, férmions e bósons têm seu comportamento descrito

com boa aproximação pela estatística de Maxwell-Boltzmann.

Considerando o nosso foco no magnetismo, um sistema interessante

para ilustrarmos os efeitos da indistinguibilidade das partículas é o átomo

de Hélio. Apesar de ser um sistema real bastante simples, sua descrição não

apresenta solução analítica. Por outro lado, podemos utilizar nosso conhe-

cimento prévio do átomo de Hidrogênio como “insight” para nos ajudar na

compreensão do problema, desde que façamos o número atômico Z = 2. O

Hamiltoniano é
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H =
~p2

1

2m
+

~p2
2

2m
− 2e2

r1
− 2e2

r2
+
e2

r12

. (1.38)

Na expressão acima, os dois primeiros termos representam a energia cinética

de cada elétron, os dois temos seguintes representam a atração coulombiana

entre os elétrons e o núcleo (sendo r1 e r2 o vetor que define a posição de

cada elétron em relação a um sistema de coordenadas com origem no núcleo)

e o último termo é a repulsão entre os elétrons, com r12 = |r2 − r1|.

Uma primeira aproximação para facilitar o entendimento do problema

seria desprezar o último termo (interação entre os elétrons), ficando com

H ≈ ~p2
1

2m
+

~p2
2

2m
− 2q2

r1
− 2q2

r2
= H1(~p1, r1) + H2(~p2, r2), (1.39)

sendo que Hi(~pi, ri) =
~p2
i

2m
− 2e2

ri
seria o Hamiltoniano de um elétron num

átomo semelhante ao de hidrogênio, mas com um núcleo de carga q = +2e.

Como a solução para esse sistema são as conhecidas autofunções ψnlm(~r),

com n, l e m representando os três números quânticos principais, a função

φ(~r1, ~r2) que descreve nosso sistema de férmions seria

φ(~r1, ~r2) =
1√
2

[ψn1l1m1(~r1)ψn2l2m2(~r2)− ψn1l1m1(~r2)ψn2l2m2(~r1)]

= −φ(~r2, ~r1)

O resultado acima parece obedecer ao postulado da simetrização, mas isso

não está correto: a função de onda completa do sistema deve ser anti-

simétrica, ou seja, devemos também levar em conta os termos de spin, re-
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presentados por spinores (χ). Os possíveis estados de spin, associados ao

número quântico ms, são:

χms1 ,ms2 =



Simétrico(χT )


χ++

1√
2
(χ+− + χ−+),

χ−−

Anti-Simétrico(χS)
{

1√
2
(χ+− − χ−+).

(1.40)

Dessa forma, existem duas possibilidades para a função de onda es-

pacial, cada uma delas associado a uma “polaridade” de estado de spin. Os

estados simétrico e anti-simétrico de spinor também são conhecidos, respec-

tivamente, por tripleto e singleto.

Assim, temos

φ(~r1, ~r2) =
1√
2

[ψn1l1m1(~r1)ψn2l2m2(~r2)− ψn1l1m1(~r2)ψn2l2m2(~r1)]χT (1.41)

ou

φ(~r1, ~r2) =
1√
2

[ψn1l1m1(~r1)ψn2l2m2(~r2) + ψn1l1m1(~r2)ψn2l2m2(~r1)]χS (1.42)

Um ponto importante a ser destacado é que, sem essa particularidade

do spin, não existiria o estado (1s2), uma vez que seria impossível para dois
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elétrons terem um mesmo conjunto de números quânticos. A função de onda

desse estado - o estado fundamental - é

φ(~r1, ~r2) = ψ100(~r1)ψ100(~r2)χS =
8

πa3
0

e−Z(r1+r2)/a0χS, (1.43)

em que a0 representa o Raio de Bohr, e a energia do estado é

E = 2× 4

(
− e2

2a0

)
. (1.44)

Tendo entendido o modelo mais simples, nosso próximo passo é tentar incluir

a interação entre elétrons. Utilizando uma abordagem via teoria de pertur-

bação estática, podemos modelar o Hamiltoniano total H de um sistema na

forma

H = H0 + H̃, H̃ � H0 (1.45)

e então calcular os efeitos de H̃, desde que as soluções deH0 sejam conhecidas.

Para o nosso sistema,

H0 =
~p2

1

2m
+

~p2
2

2m
− 2e2

r1
− 2e2

r2
e H̃ =

e2

r12

(1.46)

De acordo com a teoria de perturbação, é possível obter as novas funções de

onda do sistema perturbado e também a diferença de energia entre o estado

perturbado e o estado “referência”. Utilizando essa abordagem do cálculo da

diferença entre os autovalores de energia para um sistema com autofunções

não-perturbadas |ψ〉, teríamos
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∆E =
〈
H̃
〉

= 〈ψ| H̃ |ψ〉 =

∫
ψ∗(~r)H̃ψ(~r)d3r (1.47)

Com base nisso, vamos analisar a seguinte situação no nosso átomo de

Hélio: um elétron está no estado fundamental e outro num estado excitado

nlm. A energia dessa configuração é

E = E100 + Enlm + ∆E (1.48)

e a função de onda desse autoestado é

φ(~r1, ~r2) =
1√
2

[ψ100(~r1)ψnlm(~r2)± ψ100(~r2)ψnlm(~r1)]χ (1.49)

Perceba que o sinal da função de onda depende do spinor: sinal positivo para

o singleto, sinal negativo para o tripleto. Usando a teoria de perturbação e

o nosso modelo de Hamiltoniano perturbado, ficamos com

∆E =

〈
e2

r12

〉
(1.50)

Explicitamente, temos

∆E =

I︷ ︸︸ ︷∫
d3r1

∫
d3r2|ψ100(~r1)|2|ψnlm(~r2)|2

e2

r12

±

±
∫
d3r1

∫
d3r2ψ100(~r1)ψnlm(~r2)

e2

r12

ψ∗100(~r2)ψ
∗
nlm(~r1)︸ ︷︷ ︸

Integral de Overlap≡J

(1.51)
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∴ ∆E = I ± J ; ± → χS/T (1.52)

É interessante notar que, mesmo sem o termo de spin aparecer explici-

tamente, ele influencia no resultado! Para o átomo de Hélio, pode-se mostrar

que a segunda integral é sempre positiva, de forma que o estado singleto

tem maior energia. Esses estados são conhecidos como parahélio (singleto) e

ortohélio (tripleto).

Em um sistema mais geral com partículas de spin 1/2, a correção na

energia pode ser escrita na forma

∆E = I − 4J ~S1 · ~S2. (1.53)

Podemos isolar nesse termo o Hamiltoniano de Heisenberg:

H = −J ~S1 · ~S2. (1.54)

Essa expressão serve de base para vários modelos magnéticos nos sólidos -

sendo conhecida também como parâmetro de troca - e é análoga à interação

de exchange bilinear, que estará presente como um dos pontos no nosso estudo

mais adiante.

1.4 Quasiperiodicidade

No início da década de 80, a descoberta de uma liga de Al-Mn que

apresentava invariância rotacional mas não apresentava invariância translaci-

onal pelo grupo de pesquisa do cientista israelense Dan Shechtman [7] chamou
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a atenção dos físicos e abriu um novo campo de pesquisa: os quasicristais

ou sistemas quasiperiódicos. Um quasicristal pode ser pensado, de maneira

qualitativa, como um sistema que apresenta uma ordem intermediária entre

um cristal perfeito e um sólido amorfo [8, 9]. Em particular, em uma di-

mensão, não há diferença entre um quasicristal e um arranjo incomensurável

de períodos. Shechtman recebeu o prêmio Nobel de química em 2011 por

esse trabalho. Hoje, já se sabe que quasicristais ocorrem espontaneamente

na natureza [10].

Em cristalografia, um quasicristal pode ser representado por índices

de Muller irracionais. O padrão de difração de Bragg exibido por esses siste-

mas apresenta simetrias proibidas para cristais periódicos, como por exemplo

simetria de rotação pentagonal, o que exige mais de 3 vetores no espaço re-

cíproco para descrever a célula unitária, de modo que podemos imaginar um

quasicristal como uma seção projetada em 3D de um “hipersólido” periódico

de dimensão n > 3. Por exemplo, 6 dimensões no caso de um padrão de

difração icosaédrico [11].

Assim, sequências quasiperiódicas de letras como por exemplo Fibo-

nacci (ou outras como período duplo e Rudin-Shapiro) vêm sendo usadas

pelos físicos para simular o arranjo quasicristalino em sistemas de matéria

condensada como super-redes e multicamadas [12]. Super-redes quasiperió-

dicas começaram a ser obtidas experimentalmente a partir de 1985 [13]. Mais

recentemente, essas sequências estão sendo utilizadas em sistemas de spins

localizados para simular desordem no acoplamento de troca entre sítios vi-

zinhos [14], dopagem em semicondutores [15] e até mesmo para modelar

sistemas biológicos, como moléculas de DNA [16].
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A sequência de Fibonacci é uma das mais famosas sequências quasi-

periódicas. Na obra do matemático italiano, a sequência é utilizada para

descrever o crescimento de uma população de coelhos. Por exemplo, vamos

supor que temos 1 casal de coelhos adultos (A) que, a cada mês, gera um

casal de coelhos bebês (B). Estes últimos levam 1 mês para amadurecer e

se tornarem capazes de gerarem novos casais de coelhos. Assim, começa-

mos com um casal de coelhos, após um mês temos 2, depois 3, 5, 8 ,13,

21, etc. Podemos observar que cada número é a soma dos dois anteriores.

Quando tomamos números muito grandes, a razão entre termos consecutivos

da sequência de Fibonacci se aproxima da razão áurea.

Em nosso trabalho, utilizaremos as sequências de Fibonacci e período

duplo para simular o empilhamento de nanofilmes magnéticos (filmes tipo A)

separados por espaçadores não-magnéticos (filmes tipo B).

• Fibonacci

A geração N = 1 da sequência de Fibonacci começa com um filme do

tipo A (equivalente ao casal de coelhos adultos) e, apenas para efeito didático,

consideramos como geração N = 0 um filme do tipo B (casal de coelhos

bebês). Para determinarmos uma geração qualquer N > 2, basta “colarmos”

as duas gerações anteriores, N − 1 e N − 2. Uma abordagem diferente

mas equivalente seria tomarmos a geração anterior (N − 1) e fazermos a

substituição A→ AB e B → A. Os primeiros cinco termos da sequência de

Fibonacci são
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N = 1 −→ A (O casal inicial de coelhos)

N = 2 −→ AB (O casal inicial mais um casal de filhotes)

N = 3 −→ ABA (Dois casais adultos mais um de filhotes)

N = 4 −→ ABAAB (Três casais adultos e dois de filhotes)

N = 5 −→ ABAABABA (Cinco casais adultos e três de filhotes)

Transferindo a ideia para o nosso sistema de filmes magnéticos, tería-

mos algo como

Figura 1.4: Primeiros 5 filmes na sequência de Fibonacci.
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• Período Duplo

De forma análoga, tomaremos para N = 1 da sequência período duplo

um filme do tipo A. A regra de inflação é tal que a N−ésima geração é obtida

a partir da geração N − 1 fazendo as substituições A→ AB e B → AA. Os

cinco primeiros termos da sequência período duplo são:

N = 1 −→ A

N = 2 −→ AB

N = 3 −→ ABAA

N = 4 −→ ABAAABAB

N = 5 −→ ABAAABABABAAABAA

Figura 1.5: Primeiros 4 filmes na sequência período duplo.
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É fácil observar que o número de filmes cresce de forma mais signi-

ficativa na sequência período duplo. Como isso aumenta bastante a com-

plexidade do cálculo numérico, investigaremos essa sequência apenas até a

geração N = 5 (No caso Fibonacci, investigaremos até a geração N = 7).

Devemos chamar atenção para um ponto: embora tenhamos feito uma

explicação a respeito de quasicristais, não estamos utilizando esses sistemas

em nosso trabalho. Mesmo empilhados seguindo uma sequência quasipe-

riódica, os filmes que iremos estudar são cristais periódicos “comuns”, com

índices de Miller racionais.
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Capítulo 2

Ondas de Spin

2.1 Teoria Básica

Discutiremos agora os princípios fundamentais relacionados ao fenômeno

que estudaremos nesse trabalho, as ondas de spin. Conforme já apresen-

tado anteriormente, um dos modelos mais utilizados no estudo de materiais

magnéticos é o Hamiltoniano de Heisenberg (1.54). Num sistema com N

partículas, ele toma a forma

H = −J
N∑
{p,q}

~Sp · ~Sq, (2.1)

sendo que ~Sp representa o operador spin em uma partícula num de-

terminado sítio p.
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O estado fundamental (menor energia) desse Hamiltoniano corresponde à

situação em que todos os spins estão alinhados em uma mesma direção, que

aqui denominaremos direção z para seguir o padrão comumente adotado nos

estudos de magnetismo. Chamaremos esse estado de |0〉, pois não há nenhum

desvio em relação à posição de menor energia. Assim, o ket que representa

o sistema é

|0〉 =

Nvezes︷ ︸︸ ︷
|0, 0, . . . , 0〉 .

Para mostrarmos que isso é válido, vamos reescrever o Hamiltoniano em

termos dos operadores de levantamento e rebaixamento de spin, utilizando

para isso as conhecidas relações entre esses operadores [17, 18]:

~Sp · ~Sq = SxpS
x
q + SypS

y
q + SzpS

z
q e S± = Sx ± iSy, (2.2)

Manipulando a segunda relação acima, obtemos

Sx =
1

2

(
S+ + S−

)
e Sy =

i

2

(
S− − S+

)
. (2.3)

Combinando as expressões 2.1, 2.2 e 2.3, ficamos com
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H = −J
N∑
p,q

(
SxpS

x
q + SypS

y
q + SzpS

z
q

)
= −J

N∑
p,q

[
1

4

(
S+
p S

+
q + S+

p S
−
q + S−p S

+
q + S−p S

−
q

)
− (2.4)

− 1

4
(S−p S

+
q − S−p S−q − S+

p S
−
q + S+

p S
+
q ) + SzpS

z
q

]

= −J
N∑
p,q

SzpS
z
q −

1

2
J

N∑
p,q

(
S+
p S
−
q + S−p S

+
q

)
. (2.5)

Como sabemos, o operador de S+ aumenta a projeção do spin ao

longo da direção z, o que equivale a diminuir uma unidade de desvio de spin.

Dessa forma, ao aplicarmos esse operador no estado fundamental o resultado

é zero. Usando o estado |0〉 e lembrando que Sz |0〉 = s |0〉, temos

H |0〉 = −JNs2 |0〉 . (2.6)

No caso acima, se J > 0 o material é chamado de ferromagnético e a confi-

guração de menor energia apresenta magnetização máxima. Caso tenhamos

J < 0, denominamos o material antiferromagnético e o estado |0〉 possui

magnetização nula.

A lógica nos leva a imaginar que o próximo estado de menor energia seria

aquele em que apenas um dos spins está desviado de sua posição, ou seja,

um estado do tipo |0, . . . , 0, 1, 0, . . . .0〉. Contudo, esse estado não é um au-

toestado do Hamiltoniano. Podemos perceber que, enquanto o operador S+
q

aumenta a projeção em z para um determinado sítio, o operador S−p diminui

32



essa projeção num sítio vizinho, ou seja, causa uma propagação na pertur-

bação. Dessa forma, o autoestado do sistema fora da energia mínima passa

a ser uma onda de spin: uma superposição de estados com spin reduzido

por uma unidade. Esse estado, que denominaremos |os1〉, é dado por [19]

|os1〉 =
1√
2sN

N∑
p=1

ei
~k · ~rp S−p |0〉 (2.7)

Usando a relação de comutação [S−p , S
z
q ] = δpqS

−
p , podemos mostrar

que

N∑
q=1

Szq |os1〉 =
N∑
q=1

Szq
1√
2sN

N∑
p=1

ei
~k · ~rp S−p |0〉

=
1√
2sN

N∑
p=1

N∑
q=1

ei
~k · ~rp SzqS−p |0〉

=
1√
2sN

N∑
p=1

N∑
q=1

ei
~k · ~rp(S−p Szq − δpqS−p ) |0〉

=
1√
2sN

N∑
p=1

ei
~k · ~rp(NsS−p − S−p ) |0〉

= (Ns− 1)
1√
2sN

N∑
p=1

ei
~k · ~rp S−p |0〉

= (Ns− 1) |os1〉 (2.8)

Dessa forma, o estado |os1〉 corresponde a uma configuração em que o

valor médio do desvio diminuiu de uma unidade, mas o desvio não é localizado

e se propaga ao longo das partículas. Vamos calcular a probabilidade de, dado
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o sistema no estado |os1〉, uma determinada partícula t (1 < t < N) estar

num estado com um único desvio de spin. Essa probabilidade P é

P =
∣∣〈0, . . . , 0, 1, 0, . . . .0| os1〉∣∣2

=
1

2sN

∣∣∣ N∑
p=1

〈0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0|S−p |0〉
∣∣∣2

Contudo,

〈0, . . . , 0, 1, 0, . . . .0|S−p =
√

2s 〈0| δpt,

logo ficamos com

P =
1

2sN

∣∣∣ N∑
p=1

√
2s 〈0| 0〉 δpt

∣∣∣2
= 1/N (2.9)

Assim, nossa onda de spin equivale a um desvio “médio"de 1/N uni-

dade em cada ponto na rede.

Para obtermos os demais estados excitados do sistema, torna-se mais con-

veniente utilizar o formalismo de segunda quantização, proposto por Holstein

e Primakoff [20]. Nesse formalismo, tratamos as excitações coletivas como

“quasipartículas”: mágnons no caso de ondas de spin, fônons no caso de ondas

acústicas, etc. No nosso exemplo do primeiro estado excitado, teríamos um
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mágnon com “quasimomento” ~~k. Contudo, não adentraremos no formalismo

de segunda quantização, já que este não é essencial para a compreensão deste

trabalho.

2.2 Ondas de Spin em Filmes Finos Magnéticos

Ondas de spin já são objetos de estudo há várias décadas [21], sendo mais

recentemente pesquisado por ganhadores do prêmio Nobel [22] e acadêmi-

cos brasileiros [23]. Nosso estudo das ondas de spin em filmes finos uti-

lizará uma abordagem semi-clássica, através da equação de movimento de

Landau-Lifschitz, que descreve a precessão de uma magnetização ~m quando

um campo externo ~H é aplicado:

d~m

dt
= −γ ~m× ~H, γ ≡ Fator Giromagnético. (2.10)

A equação de movimento sugere um movimento periódico, o que nos leva a

propor uma solução do tipo onda plana, ~m(~r, t) = ~m0(~r)e
−iωt, de forma que

ficamos com

iω

γ
m = T (Torque) (2.11)

O Campo ~H que aparece em 2.10 é o campo total efetivo na região. Em nosso

trabalho, consideramos as influências dos seguintes campos para a composi-

ção do campo efetivo total:
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Energia Zeeman Esse termo corresponde a um campo externo que pode

ser aplicado ao material em laboratório para estudar a variação dos

modos de ondas de spin, como por exemplo em um experimento de

espalhamento de luz Brillouin.

Anisotropia Magneto-Cristalina Devido ao acoplamento spin-órbita, al-

gumas direções de crescimento do cristal são preferenciais para o alinha-

mento do momento magnético. Esse termo representa essas direções.

Em geral é um termo bastante difícil de ser descrito analiticamente,

embora alguns modelos fenomenológicos tenham obtido bastante su-

cesso.

Acoplamento de Troca Bilinear O acoplamento de troca bilinear é o termo

análogo ao termo de troca associado ao princípio de exclusão, ou seja,

o Hamiltoniano de Heisenberg.

Acoplamento de Troca Biquadrático Alguns filmes apresentem uma ten-

dência a orientarem suas magnetizações de maneira ortogonal entre si

[24]. Esse fenômeno, que será incluído nos nosso estudo, é modelado

através de um termo quadrático na energia e chamado comumente de

acoplamento de troca biquadrático.

Campo Dipolar O campo dipolar é causado pela interação dipolar de cada

íon da rede com o campo gerado pelos outros íons. Embora seja uma

interação que diminui muito rapidamente com a distância (a força é

inversamente proporcional ao cubo da distância), na nossa escala de

estudo ela desempenha um papel importante.
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Vários outros termos podem ser acrescentados à descrição do sistema,

como por exemplo a anisotropia uniaxial ou a energia de intercâmbio in-

trafilmes. Contudo, no momento vamos focar apenas aos efeitos descritos

anteriormente, pois nos sistemas aqui estudados estes outros termos podem

ser negligenciados.

2.3 Espalhamento de luz Brillouin

As técnicas de espalhamento de luz vêm sendo utilizadas na física há mais

de 150 anos como forma de analizar a matéria. Em especial, desde o século

XIX mostrou-se como um dos principais métodos de estudo das excitações

elementares. De modo geral, a técnica consiste em incidir um feixe de luz

sobre uma determinada amostra e medir a luz espalhada, relacionando even-

tuais mudanças nessa luz com as características do material em estudo.

Costumamos categorizar os tipos de espalhamento de luz em três clas-

ses:

Espalhamento Rayleigh Trata-se de um espalhamento elástico, ou seja,

quando não há mudança na energia (e, portanto, na frequência) da

luz espalhada. Ocorre quando a luz interage com material particulado

muito menor do que o comprimento de onda da luz incidente - um

gás, por exemplo. É o tipo de espalhamento que ocorre quando a luz

do Sol incide na atmosfera num dia limpo, fazendo com que o céu

pareça azul (no espalhamento Rayleigh, a intensidade da luz espalhada

é proporcional à quarta potência da frequência da luz incidente).
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Espalhamento Brillouin Proposto pelo cientista francês Léon Brillouin

[25], o espalhamento Brillouin é um espalhamento inelástico decorrente

da interação da luz com excitações de baixa frequência - fônons acús-

ticos e mágnons, por exemplo. Usualmente, a mudança na frequência

da luz espalhada fica entre 3 e 300 GHz.

Espalhamento Raman Assim como o espalhamento Brillouin, trata-se de

uma interação inelástica, mas com fônons acústicos [26], que são mais

energéticos. Com isso, os desvios de frequência da luz espalhada usu-

almente ultrapassam a barreira dos THz.

Assim, fica claro que a técnica de nosso interesse é o espalhamento Bril-

louin. A interação da luz com as excitações coletivas - mágnons, no nosso caso

- pode resultar na criação ou na destruição de uma quasipartícula. Quando

o material absorve parte da energia da luz incidente e cria uma nova excita-

ção, a energia da luz espalhada é reduzida e temos um espalhamento do tipo

Stokes. Quando a luz absorve energia do material e tem a sua frequência

aumentada, temos um espalhamento anti-Stokes.

Os princípios de conservação de energia e momento linear estabelecem

alguns critérios para esse tipo de interação. Assim, se a luz incide com

frequência ωi e vetor de onda ~ki e é espalhada com frequência ωs e vetor de

onda ~ks, podemos encontrar a frequência e o vetor de onda da excitação (ω,

~q) através das relações entre essas grandezas.
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Figura 2.1: Ilustração das interações do tipo Stokes (esquerda) e anti-Stokes

(direita).

Tomando como base a figura acima, teríamos

~ωs = ~ωi ∓ ~ω e ~~ks = ~~ki ∓ ~~q, (2.12)

sendo que os sinais superiores e inferiores se aplicam, respectivamente, às

interações Stokes e Anti-Stokes.

O equipamento utilizado num experimento de espalhamento Brillouin é

bastante complexo e, por ser esse um trabalho de natureza teórica, não o

descreveremos em grandes detalhes. Essencialmente, temos uma fonte de luz

coerente (laser), a amostra a ser estudada e um detector da luz espalhada.

Para simular o resultado do espalhamento, vamos supor que a fonte utili-

zada é um laser verde com comprimento de onda λ = 5145Å, que corresponde

a um vetor de onda ks = 1.22 × 105 cm−1. Esse valor não foi escolhido à
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toa: é o mesmo utilizado em diversos experimentos de espalhamento em tri-

camadas, logo serve ao nosso propósito de tentar reproduzir os resultados

experimentais.

O aparato comumente utilizado para a detecção da luz espalhada é um

interferômetro de Fabry-Pérot. Esse dispositivo é construído utilizando dois

espelhos de alta refletividade voltados um para o outro. Quando a luz per-

corre o caminho entre os espelhos, a diferença de distância percorrida resulta

em uma diferença de fase entre as ondas, causando uma interferência nos

feixes de saída conforme ilustrado abaixo:

Figura 2.2: Modelo de um Interferômetro de Fabry-Pérot.

Quando a diferença de caminho percorrido for um múltiplo inteiro de

um comprimento de onda (∆φ = 2kπ, k ∈ N), a interferência será constru-

tiva, ou seja, o interferômetro permite que apenas determinados comprimen-

tos de onda “passem”.
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O valor desse comprimento de onda pode ser ajustado alterando a

distância entre as placas (usualmente, através de um cristal piezoelétrico)

ou girando o aparato, fazendo com que a luz incida num ângulo diferente.

Como o ângulo da onda refratada também depende do índice de refração do

material utilizado nas placas, alguns equipamentos utilizam duas placas com

distância fixa e preenchidas com um gás que, ao ter sua pressão alterada,

sofre uma mudança no índice de refração.

Para aumentar a resolução (a capacidade de separar dois picos inde-

pendentes de detecção), usualmente são utilizados dois interferômetros numa

configuração chamada tandem, proposta por Sandercock [27]. Nesse arranjo,

dois interferômetros com configurações ligeiramente diferentes são utilizados,

fazendo com que que o sinal de saída seja mais limpo. A posição da amostra

pode ser entendida pela figura a abaixo.

Figura 2.3: Esquema de uma configuração de espalhamento Brillouin.

Nessa configuração, a fonte de luz coerente estaria posicionada no

lado esquerdo e o interferômetro de Fabry-Pérot em tandem, do lado direito.

Um campo magnético também poderia ser aplicado, usualmente no plano da
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amostra a ser estudada.

Um tipo de arranjo também utilizado com frequência é o arranjo de retro-

espalhamento ou “backscattering”. Como o próprio nome diz, nesse tipo de

experimento a luz é espalhada fazendo uma trajetória semelhante à trajetória

de incidência. Assim, se tomarmos um ângulo de incidência δ = 450 e um la-

ser com o comprimento de onda λ citado anteriormente, a luz retroespalhada

que apresentar mudança de frequência terá sido espalhada por mágnons cujo

vetor de onda seja igual à variação planar do vetor de onda da luz incidente,

ou seja

q = 2∆ki‖ = 2× 2π

λ
× sen δ = 1, 73× 105 cm−1 (2.13)

Utilizaremos esse resultado para cálculo teórico das curvas de dispersão dos

modos de ondas de spin.

2.4 O Modelo

Em nosso trabalho, utilizamos o modelo de filmes magnéticos proposto por

Cochran et al. [28] na década de 90 e que foi posteriormente modificado para

incluir nos resultados uma dependência com o filme espaçador [29].

Inicialmente, é proposto um sistema de eixos locais para a descrição das

componentes da magnetização [30]. Isso reduzirá o número de equações aco-

pladas quando formos resolver 2.10 de 6 para 4. Esse sistema de eixos está
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descrito na figura abaixo:

Figura 2.4: Mudança do sistema de eixos xyz para o sistema αyβ.

Observamos que o eixo α coincide com a magnetização de equilíbrio do

filme. Outros detalhes que podemos citar do modelo são:

• As magnetizações são uniformes em cada filme (monodomínio);

• A direção de equilíbrio é definida pelos torques provocados pelos cam-

pos atuantes;

• As magnetizações não variam no eixo y dentro de cada filme;

• Para resolver a equação de movimento, reteremos apenas os termos que

representam pequenos desvios quadráticos da posição de equilíbrio.

A magnetização de equilíbrio de cada filme é determinada de forma inde-

pendente. A configuração para dois filmes seria
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Figura 2.5: Sistema de duas camadas com seus respectivos eixos locais.

Definimos, assim, os eixos Aα, Aβ, Bα eBβ. Na figura acima, os parâmetros

dA e dB representam, respectivamente, a espessura dos filmes A e B. Já a

distância entre os filmes magnéticos (ou seja, a espessura do espaçador não-

magnético) é representada por s.

Por simplicidade, trabalharemos com magnetização por unidade de área

(m) ao invés de magnetização por unidade de volume (M), de forma que

mAα = dAMAα ; mAy = dAMAy ,

mBα = dBMBα ; mBy = dBMBy .
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Para calcular os torques atuantes em cada filme (que definem a magneti-

zação de equilíbrio), devemos encontrar o campo resultante. Se conhecermos

o valor da energia magnética F , podemos obter esse campo h através da

expressão:

h = −∂F
∂m

. (2.14)

Com esse objetivo em mente, vamos utilizar resultados conhecidos da lite-

ratura [28] para as energias Zeeman, de anisotropia magnetocristalina e de

intercâmbio bilinear, respectivamente, ficando com

• Zeeman

FH = −HmA cos(θA − θH) +H cos(θA − θH)

(
m2
Aβ

+m2
Ay

2mA

)
+

+ HmAβ sen (θA − θH)−HmB cos(θB − θH) + (2.15)

+ HmBβ sen (θB − θH) +H cos(θB − θH)

(
m2
Bβ

+m2
By

2mB

)

• Anisotropia Magnetocristalina

FC =
KA1dA

8
(1− cos 4θA) +

KB1dA
8

(1− cos 4θB) + (2.16)

+
KA1

2MA

sen 4θAmAβ +
KB1

2MB

sen 4θBmBβ +
KA1

dAM2
A

cos 4θAm
2
Aβ

+

+
KB1

dBM2
B

cos 4θBm
2
Bβ

+
KA1

4dAM2
A

(3 + cos 4θA)m2
Ay +

+
KB1

4dBM2
B

(3 + cos 4θB)m2
By
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• Acoplamento de Troca Bilinear

FBl = J1

(
~mA · ~mB

mAmB

)
(2.17)

= J1

{
cos(θB − θA) +

[
sen (θB − θA)

dAMA

]
mAβ +

mAymBy

dAdBMAMB

+

+

[
sen (θB − θA)

dBMB

]
mBβ +

[
cos(θB − θA)

dAdBMAMB

]
mAβmBβ −

−

[
cos(θB − θA)

2d2
AM

2
A

]
(m2

Aβ
+m2

Ay)−

[
cos(θB − θA)

2d2
BM

2
B

]
(m2

Bβ
+m2

By)

}

Nas expressões acima, os parâmetros KA1 e KB1 representam as constantes

associadas às energias de anisotropia magnetocristalina dos filmes A e B,

respectivamente. O parâmetro J1 é a constante de acoplamento bilinear

entre os filmes.

Para o acoplamento de troca biquadrático, o parâmetro utilizado como indi-

cativo de intensidade é a constante J2. Temos então

• Acoplamento de Troca Biquadrático

FBq = J2

(
~mA · ~mB

mAmB

)2

. (2.18)

Manteremos essa expressão assim por enquanto, pois logo adiante será mais

conveniente tratar com ela dessa forma.
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Nas novas coordenadas, devemos reescrever a equação de movimento 2.10:


iω

γA
mAβ = TAβ ≈ −mAhAy

iω

γA
mAy = TAy ≈ mAhAβ

;


iω

γB
mBβ = TBβ ≈ −mBhBy

iω

γB
mBy = TBy ≈ mBhBβ

.

(2.19)

As expressões para os campos efetivos podem ser obtidas através da energia

magnética 2.14. No caso do acoplamento biquadrático, teremos

∂FBq
∂mi

= 2J2

cos(θA−θB)︷ ︸︸ ︷(
~mA · ~mB

mAmB

)
∂

∂mi

(
~mA · ~mB

mAmB

)
.

Assim, como o segundo termo já é conhecido da equação 2.17, fica simples

calcular a contribuição do termo biquadrático para o campo efetivo.

Outro termo importante a ser levado em conta no nosso estudo é o campo

dipolar. Também iremos utilizar as equações do artigo do Cochran para des-

crevermos essa interação. O parâmetro q que aparece nas expressões abaixo

representa o vetor da onda do mágnon (ou seja, do modo da onda de spin)

que estamos analizando - nas simulações, será utilizado o valor obtido em

2.13. Vamos considerar um filme semi-infinito de espessura d com centro no

plano y = 0. As componentes do campo são dadas por
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(i) −d/2 ≤ y ≤ d/2

hx =
[
2πMxe

−qd/2(eqy + e−qy)− 4πMx − 2πiMye
−qd/2(eqy − e−qy)

]
eiqx

e

hy =
[
−2πiMxe

−qd/2(eqy − e−qy)− 2πMye
−qd/2(eqy + e−qy)

]
eiqx.

(ii) y ≥ d/2

hx = 2π(Mx + iMy)(e
−qd/2 − eqd/2)eiqx−qy

e

hy = 2π(iMx −My)(e
−qd/2 − eqd/2)eiqx−qy.

(iii) y ≤ −d/2

hx = 2π(Mx − iMy)(e
−qd/2 − eqd/2)eiqx+qy

e

hy = −2π(iMx +My)(e
−qd/2 − eqd/2)eiqx+qy.
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Assim, voltando para a nossa configuração na figura 2.4 o campo dipolar no

filme A será soma de hA na região (−d/2 ≤ y ≤ d/2) com hB na região

y ≤ −d/2. Escolheremos a origem do nosso sistema de coordenadas como

sendo no meio do filme A, de forma que as expressões para o campo dipolar

devido ao filme B sofrerão um deslocamento:

y → y′ = y − s− dA/2− dB/2. (2.20)

Devemos então escrever

hAβ(y) = hAx cos θA + hBx cos θA, (2.21)

hAy(y) = hAy + hBy , (2.22)

hBβ(y) = hAx cos θB + hBx cos θB (2.23)

e

hBy(y) = hAy + hBy . (2.24)

Para eliminarmos a dependência em y e explicitar dependência em s, iremos

calcular o valor médio dos campos em cada filme através do operador L̂ [29]:

L̂A =
1

dA

∫ dA/2

−dA/2
dy (2.25)
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e

L̂B =
1

dB

∫ dA/2+s+dB

dA/2+s

dy. (2.26)

Para o cálculo do valor médio, podemos desconsiderar o termo eiqx, já que

estamos calculando uma média ao longo do eixo y. Dessa forma, ficamos com

• hAβ

L̂AhAβ =
1

dA

∫ dA/2

−dA/2
hAβdy

Ou seja,

L̂AhAβ =
1

dA

∫ dA/2

−dA/2

{
2πMAxe

−qdA/2(eqy + e−qy)− 4πMAx −

− 2πiMAye
−qdA/2(eqy − e−qy) + 2π(MBx − iMBy)(e

−qdB/2 −

− eqdB/2)eq(y−s−dA/2−dB/2)

}
cos θA

L̂AhAβ =

{
− 4πMAx

[
1− 1− e−qdA

qdA

]
+ 2π(iMBy −

− MBx)(1− e−qdA)(1− e−qdB)
e−qs

qdA

}
cos θA.

Como o cálculo dos outros termos é semelhante ao mostrado acima, coloca-

remos aqui apenas os resultados.
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• hAy

L̂AhAy = −4πMAy

(1− e−qdA
qdA

)
+ 2π(iMBx +MBy)(1−

− e−qdB)(1− e−qdA)
e−qs

qdA
.

• hBβ

L̂BhBβ =

{
− 4πMBx

[
1− 1− e−qdB

qdB

]
− 2π(MAx + iMAy)(1−

− e−qdA)(1− e−qdB)
e−qs

qdB

}
cos θB.

• hBy

L̂BhBy = −
4πMBy

qdB
(1− e−qdB)− 2π(iMAx −MAy)(1−

− e−qdA)(1− e−qdB)
e−qs

qdB
.

2.4.1 Cálculo dos Torques

Para calcularmos cada componente dos torques efetivos, utilizaremos a

expressão 2.19. Assim,

iω

γA
mAβ = −mAhAy (2.27)
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hAy(Total) = − ∂F

∂mAy

+ hAy(Dipolar). (2.28)

• Zeeman

∂FH
∂mAy

= H cos(θA − θH)
mAy

mA

. (2.29)

• Anisotropia Magneto-Cristalina

∂FC
∂mAy

=
KA1

2dAM2
A

(3 + cos 4θA)mAy . (2.30)

• Acoplamento de Troca Bilinear

∂FX
∂mAy

= J1

[
mBy

dAMAdBMB

− cos (θB − θA)

d2
AM

2
A

mAy

]
. (2.31)

• Acomplamento de Troca Biquadrático

∂F2

∂mAy

= 2J2

cos(θA−θB)︷ ︸︸ ︷(
~mA · ~mB

mAmB

)
∂

∂mAy

(
~mA · ~mB

mAmB

)
︸ ︷︷ ︸

Ver expressão 2.17

= (2.32)

= 2J2 cos(θA − θB)

{
mBy

dAMAdBMB

− cos (θB − θA)

d2
AM

2
A

mAy

}
.
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• Dipolar

hAy(Dipolar) = −4πMAy

(1− e−qdA
qdA

)
+ 2π(iMBx +MBy)(1−

− −e−qdB)(1− e−qdA)
e−qs

qdA
. (2.33)

Lembrando que

MBx = MBβ cos(θB − θH) e
iω

γA
mAβ +mAhAy = 0, (2.34)

temos

− iω
γA
mAβ +mA

{
H cos(θA − θH) +

mAy

mA

+
KA1

2dAM2
A

(3 + cos 4θA)mAy+

+
4π

dA
mAy + J1

[
mBy

dAMAdBMB

− cos (θB − θA)

d2
AM

2
A

mAy

]
+ 4πMAy

(1− e−qdA
qdA

)
+

+2J2 cos(θA − θB)

[
mBy

dAMAdBMB

cos (θB − θA)

d2
AM

2
A

mAy

]
+

+2π(iMBβ cos(θB − θH) +MBy)(1− e−qdB)(1− e−qdA)
e−qs

qdA

}
= 0.

(2.35)

Vamos definir os seguintes campos efetivos:

HA
c =

2KA1

MA

, HA
Bl =

J1

dAMA

, HA
Bq =

J2

dAMA

. (2.36)
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Após isso, temos

−

(
iω

γA

)
mAβ +

{
H cos(θA − θH) +HA

c

(
3 + cos 4θA

4

)
+ 4πMA+

+HA
Bl cos(θB − θA)− 2HA

Bq cos2(θB − θA) +
4πMA

qdA

(
1− e−qdA

)}
mAy−

−

{
2πi

mA

dB
cos(θB − θH)(1− e−qdA)(1− e−qdB)

e−qs

qdA

}
mBβ−

−

{
2π

dB
mA(1− e−qdA)(1− e−qdB)

e−qs

qdA
−HB

Bl + 2HB
Bq cos(θB − θA)

}
mBy = 0.

A outra equação para o filme A é

iω

γA
mAy −mAhAβ = 0,

com

hAβ = − ∂F

∂mAβ

+ hAβ(Dipolar) + hAβ(Intrafilme)
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Repetindo as etapas que fizemos anteriormente, obtemos

{
−H cos(θA − θH)−HA

C cos 4θA +HA
Bl cos(θB − θA) + 2HA

Bq cos2(θB − θA)−

−4πMA

[
1− 1− e−qdA

qdA

]
cos2(θA − θH)

}
mAβ −

iω

γA
mAy+

+

{
− 2πMA(1− e−qdA)(1− e−qdB)

e−qs

qdA
cos(θA − θH) cos(θB − θH)−

−2HB
Bq cos2(θB − θA)−HB

Bl cos(θB − θA)

}
mBβ +

{
2πiMA(1− e−qdA)(1−

−e−qdB)
e−qs

qdA
cos(θA − θH)

}
mBy = 0.

Para o filme B, temos equações semelhantes, de forma que colocaremos aqui

apenas os resultados. A primeira equação de torque nos dá

{
2πiMB(1− e−qdA)(1− e−qdB)

e−qs

qdAdB
cos(θA − θB)

}
mAβ +

{
HA
Bl+

+2HA
Bq cos(θB − θA)− 2πMB(1− e−qdA)(1− e−qdB)

e−qs

qdAdB

}
mAy−

− iω
γB
mBβ +

{
H cos(θB − θH) +HB

C

[3 + cos 4θB
4

]
+ 4πMB−

−HB
Bl cos(θA − θB) + 2HB

Bq cos2(θA − θB) +
4π

qd2
B

MB(1− e−qdB)

}
mBy = 0.

Já para a segunda equação de torque do filme B, ficamos com
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{
−HA

Bl cos(θA − θB)− 2πMB cos(θA − θH) cos(θB − θH)(1− e−qdA)(1−

−e−qdB)
e−qs

qdA
− 2HA

Bq cos2(θA − θB)

}
mAβ − 2πiMB(1− e−qdA)(1−

−e−qdB)
e−qs

qdA
cos(θB − θH)mAy −

{
H cos(θB − θH) +HB

C cos 4θB−

−HA
Bl cos(θA − θB)− 2HB

Bq cos2(θA − θB) + 4πMB

(
1−

−1− e−qdB
qdB

)
cos2(θB − θH)

}
mBβ −

iω

γB
mBy = 0.

Esse conjunto de equações pode ser organizado num sistema linear:


a11 a12 a13 a14

a21 a22 a23 a24

a31 a32 a33 a34

a41 a42 a43 a44




mAβ

mAy

mBβ

mBy

 = 0. (2.37)

Os coeficientes aij da matriz são
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a11 = − iω
γA

;

a12 = H cos(θA − θH) +HA
c

(
3 + cos 4θA

4

)
+ 4πMA

(
1 +

1− e−qdA
qdA

)
+

+ HA
Bl cos(θB − θA)− 2HA

Bq cos2(θB − θA);

a13 = −2πiMA

(
1− e−qdA
qdA

)(
1− e−qdB
qdB

)
e−qs cos(θB − θH);

a14 = −HB
Bl − 2πMAdA

(
1− e−qdA
qdA

)(
1− e−qdB
qdB

)
e−qs+

+ 2HB
Bq cos(θB − θA);

a21 = −H cos(θA − θH)−HA
c cos 4θA −HA

Bl cos(θB − θA)+

+ 2HA
Bq cos2(θB − θA)− 4πMA

(
1− 1− e−qdA

qdA

)
cos2(θA − θH);

a22 = − iω
γA

;

a23 = HB
Bl cos(θB − θA)− 2HB

Bq cos2(θB − θA)−

− 2πMA(1− e−qdA)(1− e−qdB)
e−qs

qdA
cos(θA − θH) cos(θB − θH);
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a24 = 2πiMA(1− e−qdA)(1− e−qdB)
e−qs

qdA
cos(θA − θH);

a31 = 2πiMB(1− e−qdA)(1− e−qdB)
e−qs

qdAdB
cos(θA − θB);

a32 = −HA
Bl + 2HA

Bq cos(θB − θA)− 2πMB(1− e−qdA)(1− e−qdB)
e−qs

qdAdB
;

a33 = − iω
γB

;

a34 = H cos(θB − θH) +HB
c

(
3 + cos 4θB

4

)
+ 4πMB +HB

Bl cos(θA − θB)−

− 2HB
Bq cos2(θA − θB) +

4π

qd2
B

MB(1− e−qdB);

a41 = HA
Bl cos(θA − θB)− 2πMB cos(θA − θH) cos(θB − θH)(1−

− e−qdA)(1− e−qdB)
e−qs

qdA
− 2HA

Bq cos2(θA − θB);

a42 = −2πiMB(1− e−qdA)(1− e−qdB)
e−qs

qdA
cos(θB − θH);

a43 = −H cos(θB − θH)−HB
c cos 4θB −HA

Bl cos(θA − θB)+

+ 2HB
Bq cos2(θA − θB)− 4πMB

(
1− 1− e−qdB

qdB

)
cos2(θB − θH);

a44 = − iω
γB
.
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Conhecido esse resultado, temos um sistema linear homogêneo - que, por-

tanto, só terá solução se o determinante dessa matriz D se anular. Assim,

devemos resolver

det(D) = 0. (2.38)

As soluções para ω serão os modos das ondas de spin. Os ângulos de equilí-

brio θA e θB são calculados minimizando a energia magnética. Nesse trabalho,

utilizamos o método de Nelder-Mead [31] para encontrar o mínimo da função

energia. Com essas equações, fomos capazes de reproduzir resultados ex-

perimentais de espalhamento de luz Brillouin em tricamadas de filmes finos

magnéticos [32], correspondentes à terceira geração da série de Fibonacci:

Figura 2.6: Resultado do modelo para uma tricamada NiFe/Cr/NiFe.
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Na seção seguinte, generalizaremos estes cálculos para multicamadas

quasiperiódicas - para as quais, infelizmente, ainda não há resultados expe-

rimentais.

2.5 O Caso Quasiperiódico

A generalização para um modelo com mais camadas é bastante direta, uma

vez que assumiremos aqui que as interações atuam somente entre camadas

vizinhas, ou seja, quando há apenas um espaçador não-magnético entre elas.

Vamos tomar o caso da quinta geração de Fibonacci (Figura 1.4), em

que temos um sistema com 7 camadas, sendo 4 delas magnéticas, uma com

espessura duas vezes maior do que as outras. Se nomearmos essas camadas

magnéticas como t, u, v e z, teríamos



a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18

a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28

a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37 a38

a41 a42 a43 a44 a45 a46 a47 a48

a51 a52 a53 a54 a55 a56 a57 a58

a61 a62 a63 a64 a65 a66 a67 a68

a71 a72 a73 a74 a75 a76 a77 a78

a81 a82 a83 a84 a85 a86 a87 a88





mtβ

mty

muβ

muy

mvβ

mvy

mzβ

mzy



= 0

A expressão acima mostra o quão rápido esses sistemas crescem em comple-
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xidade na medida em que aumentamos o número de componentes - a matriz

que representa a sétima geração da sequência de Fibonacci tem dimensão 18.

Além disso, cada coeficiente da matriz também contém mais termos, rela-

cionados aos filmes que interagem simultaneamente com dois vizinhos. Os

termos aij para N = 5 podem ser verificadas no Anexo 1.

Esse crescimento muito rápido no número de termos para representar o

sistema nos levou a restringir a análise de resultados apenas às primeiras ge-

rações de cada sequência. Contudo, caso necessário, os resultados já obtidos

podem facilmente ser implementados num modelo com um maior número de

componentes.
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Capítulo 3

Resultados

Calculamos as frequências dos modos de ondas de spin para as gerações

N = 3, 5 e 7 da sequência de Fibonacci e N = 3 e 5 da sequência período

duplo. Para isso, utilizamos filmes com parâmetros escolhidos dentro da faixa

de valores associados a filmes de ferro e cromo crescidos por sputtering dc no

laboratório do DFTE [33].

• Magnetização de saturação 4πM = 10 kOe

• Vetor de onda dos mágnons q = 1, 73× 105 cm−1

• Fator giromagnético γ = 2.0

• Espessura do filme magnético d = 50 nm

• Espessura do filme espaçador não-magnético s = 2, 5 nm

• Campo de anisotropia magnetocristalina Hc = 500 Oe
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Para o valor do vetor de onda da luz incidente (a partir do qual é calculado

o vetor de onda dos mágnons espalhados, de acordo com 2.13), considera-

mos aquele utilizado em trabalhos feitos no DF/UFPE [32], correspondendo

a uma luz de comprimento de onda de 514, 5 nm. A espessura do filme

não-magnético foi mantida constante, dado que estudos mostram que a in-

tensidade e o sinal do efeito de acoplamente bilinear varia com a espessura do

filme separador [34], possibilidade que não incorporamos em nosso trabalho.

Mantendo fixa a configuração acima, fizemos estudos com 3 conjuntos di-

ferentes dos parâmetros de exchange bilinear/biquadrático:

• Caso 1

HBl = −1.0 kOe e HBq = 0.1 kOe; (3.1)

• Caso 2

HBl = −0.15 kOe e HBq = 0.05 kOe; (3.2)

• Caso 3

HBl = −0.05 kOe e HBq = 0.05 kOe. (3.3)

Nosso objetivo ao analisar esse leque de valores foi investigar como o sistema

se comporta quando o campo bilinear é muito maior, um pouco maior ou

praticamente igual ao campo biquadrático (casos 1, 2 e 3, respectivamente),
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uma vez que essa relação entre os campos pode aparecer como uma função

da espessura dos filmes magnéticos [35, 36].

É interessante notar que a equação 2.10 envolve o cálculo de um torque e

que, portanto, nosso sistema deveria apresentar apenas modos ópticos, que

são transversais. Contudo, a presença do filme espaçador faz com que haja

uma conversão de modos na interface dos filmes, do modo análogo ao que

ocorre na propagação de ondas mecânicas com incidência oblíqua em sólidos

com impedância acústica diferentes (conversão de modos compressivos em ci-

salhantes e vice-versa). Assim, nosso resultado também inclui as frequências

dos modos acústicos.

Em experimentos de espalhamento, esses modos podem ser separados atra-

vés do uso de filtros de polarização, uma vez que as regras de seleção (que

determinam a polaridade do fóton espalhado) definem polaridades diferentes

para cada modo.
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3.1 Sequência de Fibonacci

Terceira Geração

Esse é o caso mais simples, consistindo de uma tricamada Fe/Cr/Fe. En-

contramos dois modos (óptico e acústico).

Figura 3.1: Terceira geração de Fibonacci, com HBl = −1.0 kOe e HBq =

0.1 kOe.

No gráfico acima, podemos ver um comportamento de transição de fase

quando o campo aplicado é aproximadamente 2 kOe. Esse comportamento

é verificado experimentalmente em medidas de espalhamento Brillouin [29].
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Figura 3.2: Terceira geração de Fibonacci, com HBl = −0.15 kOe e HBq =

0.05 kOe.

Figura 3.3: Terceira geração de Fibonacci, com HBl = −0.05 kOe e HBq =

0.05 kOe.
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Nas três figuras acima, podemos discernir os dois modos de ondas se spin,

óptico e acústico. Num experimento de espalhamento, cada modo apareceria

duas vezes, representando os espalhamentos Stokes (quando fóton espalhado

pelo material tem energia inferior à do fóton incidente) e anti-Stokes (fóton

espalhado com energia maior do que a do fóton incidente).

Quinta Geração

Nesse caso, temos a sequência Fe/Cr/FeFe/Cr/Fe/Cr/Fe. Um total de oito

modos são identificáveis, sendo 4 deles Stokes e 4 anti-Stokes.

Figura 3.4: Quinta geração de Fibonacci, com HBl = −1.0 kOe e HBq =

0.1 kOe.
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Figura 3.5: Quinta geração de Fibonacci, com HBl = −0.15 kOe e HBq =

0.05 kOe.

Figura 3.6: Quinta geração de Fibonacci, com HBl = −0.05 kOe e HBq =

0.05 kOe.
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A partir desse ponto, não conseguimos mais separar teoricamente qual

modo é óptico qual é acústico. Contudo, como citamos no início do capítulo„

esses modos podem ser discernidos experimentalmente.

Sétima Geração

A configuração para esse caso seria Fe/Cr/FeFe/Cr/Fe/Cr/FeFe/Cr/FeFe/Cr/Fe/Cr/FeFe/

Cr/Fe/Cr/Fe. O sistema torna-se bastante complexo com 18 modos de ondas

de spin.

Figura 3.7: Sétima geração de Fibonacci, com HBl = −1.0 kOe e HBq =

0.1 kOe.
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Figura 3.8: Sétima geração de Fibonacci, com HBl = −0.15 kOe e HBq =

0.05 kOe.

Figura 3.9: Sétima geração de Fibonacci, com HBl = −0.05 kOe e HBq =

0.05 kOe.
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3.2 Sequência de Período Duplo

Terceira Geração

Sequência de filmes Fe/Cr/FeFe.

Figura 3.10: Terceira geração de período duplo, com HBl = −1.0 kOe e

HBq = 0.1 kOe.

Como podemos ver, o comportamento é semelhante ao observado na pri-

meira geração da sequência de Fibonacci, apresentando inclusive uma tran-

sição de fase praticamente na mesma região. Contudo, esse semelhança de-

saparece na medida em que seguimos para gerações superiores.
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Figura 3.11: Terceira geração de período duplo, com HBl = −0.15 kOe e

HBq = 0.05 kOe.

Figura 3.12: Terceira geração de período duplo, com HBl = −0.05 kOe e

HBq = 0.05 kOe.
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Quinta Geração

Sequência de filmes Fe/Cr/FeFeFe/Cr/Fe/Cr/Fe/Cr/FeFeFe/Cr/FeFe.

Figura 3.13: Quinta geração de período duplo, com HBl = −1.0 kOe e HBq =

0.1 kOe.

Aqui, podemos observar que existe um comportamento de transição de

fase (o campo aplicado varia dependendo do modo) bem distinto daquele

observado na sequência de Fibonacci para N = 5.
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Figura 3.14: Quinta geração de período duplo, com HBl = −0.15 kOe e

HBq = 0.05 kOe.

Figura 3.15: Quinta geração de período duplo, com HBl = −0.05 kOe e

HBq = 0.05 kOe.
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3.3 Conclusões e Perspectivas

Neste trabalho, obtivemos os modos de ondas de spin para sequências qua-

siperiódicas de filmes magnéticos separados por um espaçador não-magnético.

Foi possível identificar o comportamento dos filmes quando variamos os cam-

pos de exchange bilinear e biquadrático. Embora não tenha sido o foco prin-

cipal desse trabalho, é possível fazer o trabalho de caracterização dos filmes

através de espalhamento Brillouin: mede-se a frequência da luz espalhada e

procura-se os parâmetros do filme que melhor ajustam as curvas obtidas.

Apesar de termos realizado o trabalho seguindo sequências quasiperiódicas,

as rotinas de cálculo numérico desenvolvidas podem facilmente ser adaptadas

para outras sequências. Um gargalo importante a ser considerado é o tempo

de máquina para calcular os ângulos de equilíbrio ao minimizar a energia

magnética: mesmo otimizando os códigos para computação paralela, o al-

goritmo é bastante intensivo e torna-se instável para muitas camadas. Uma

alternativa possível para amenizar essa instabilidade seria o uso de simulated

annealing [37].

Outras possibilidades para desenvolvimento futuro do trabalho seriam au-

mentar o alcance das interações além de primeiros vizinhos - o que deixaria

o modelo mais complexo - e estudar filmes crescidos em diferentes direções,

como [111]. A inclusão de outras formas de energia magnética (anisotropia

uniaxial, por exemplo) pode ser feita de forma bastante direta se desejado.
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Apêndice A

Elementos de Matriz Para

Sequência de Fibonacci com

N = 5

Os elementos de matriz da equação 2.5 estão listados abaixo.

a11 = −iω
γt

;

a12 = H cos(θt − θH) +H t
c

(
3 + cos 4θt

4

)
+ 4πMt

(
1 +

1− e−qdt
qdt

)
+

+ H t
Bl cos(θu − θt)− 2H t

Bq cos2(θu − θt);

a13 = −2πiMt

(
1− e−qdt
qdt

)(
1− e−qdu
qdu

)
e−qs cos(θu − θH);

i



a14 = −Hu
Bl − 2πMtdt

(
1− e−qdt
qdt

)(
1− e−qdu
qdu

)
e−qs+

+ 2Hu
Bq cos(θu − θt);

a15 = 0;

a16 = 0;

a17 = 0;

a18 = 0;

a21 = −H cos(θt − θH)−H t
c cos 4θt −H t

Bl cos(θu − θt)+

+ 2H t
Bq cos2(θu − θt)− 4πMt

(
1− 1− e−qdt

qdt

)
cos2(θt − θH);

a22 = −iω
γt

;

a23 = Hu
Bl cos(θu − θt)− 2Hu

Bq cos2(θu − θt)−

− 2πMt(1− e−qdt)(1− e−qdu)
e−qs

qdt
cos(θt − θH) cos(θu − θH);

a24 = 2πiMt(1− e−qdt)(1− e−qdu)
e−qs

qdt
cos(θt − θH);

ii



a25 = 0;

a26 = 0;

a27 = 0;

a28 = 0;

a31 = 2πiMu(1− e−qdt)(1− e−qdu)
e−qs

qdtdu
cos(θt − θu);

a32 = −H t
Bl + 2H t

Bq cos(θu − θt)− 2πMu(1− e−qdt)(1− e−qdu)
e−qs

qdtdu
;

a33 = −iω
γu

;

a34 = H cos(θu − θH) +Hu
c

(
3 + cos 4θu

4

)
+ 4πMu +Hu

Bl cos(θt − θu)−

− 2Hu
Bq cos2(θt − θu) +

4π

qd2
u

Mu(1− e−qdu) + 4πMu

(
1 +

1− e−qdu
qdu

)
+

+ Hu
Bl cos(θv − θu)− 2Hu

Bq cos2(θv − θu);

a35 = −2πiMu

(
1− e−qdu
qdu

)(
1− e−qdv
qdv

)
e−qs cos(θv − θH);

a36 = −Hv
Bl − 2πMudu

(
1− e−qdu
qdu

)(
1− e−qdv
qdv

)
e−qs + 2Hv

Bq cos(θv − θu);

iii



a37 = 0;

a38 = 0;

a41 = H t
Bl cos(θt − θu)− 2πMu cos(θt − θH) cos(θu − θH)(1− e−qdt)(1−

− e−qdu)
e−qs

qdt
− 2H t

Bq cos2(θt − θu);

a42 = −2πiMu(1− e−qdt)(1− e−qdu)
e−qs

qdt
cos(θu − θH);

a43 = −H cos(θu − θH)−Hu
c cos 4θu −H t

Bl cos(θt − θu)+

+ 2Hu
Bq cos2(θt − θu)− 4πMu

(
1− 1− e−qdt

qdu

)
cos2(θu − θH)−

− Hu
Bl cos(θu − θv) + 2Hu

Bq cos2(θv − θu);

a44 = −iω
γu

;

a45 = −2πMu(1− e−qdu)(1− e−qdv)e
−qs

qdu
cos(θu − θH) cos(θv − θH)−

− 2Hv
Bq cos2(θv − θu) +Hv

Bl cos(θv − θu)

a46 = 2πiMu(1− e−qdu)(1− e−qdv)e
−qs

qdu
cos(θu − θH);

a47 = 0;

iv



a48 = 0;

a51 = 0;

a52 = 0;

a53 = 2πiMv(1− e−qdu)(1− e−qdv) e
−qs

qdudv
cos(θu − θv);

a54 = −Hu
Bl + 2Hu

Bq cos(θv − θu)− 2πMv(1− e−qdu)(1− e−qdv) e
−qs

qdvdu
;

a55 = −iω
γv

;

a56 = H cos(θv − θH) +Hv
c

(
3 + cos 4θv

4

)
+ 4πMv +Hv

Bl cos(θu − θv)−

− 2Hv
Bq cos2(θu − θv) +

4π

qd2
v

Mv(1− e−qdv) +Hv
Bl cos(θz − θv)−

− 2Hv
Bq cos2(θz − θv);

a57 = −2πiMv

(
1− e−qdv
qdv

)(
1− e−qdz
qdz

)
e−qs cos(θz − θH);

a58 = −Hz
Bl − 2πMvdv

(
1− e−qdv
qdv

)(
1− e−qdz
qdz

)
e−qs + 2Hz

Bq cos(θz − θv);

a61 = 0;

v



a62 = 0;

a63 = HA
Bl cos(θu − θv)− 2πMB cos(θu − θH) cos(θv − θH)(1− e−qdu)(1−

− e−qdv)
e−qs

qdu
−

− 2Hu
Bq cos2(θu − θv);

a64 = −2πiMv(1− e−qdu)(1− e−qdv)e
−qs

qdu
cos(θv − θH);

a65 = −H cos(θv − θH)−Hv
c cos 4θv −Hu

Bl cos(θu − θv)+

+ 2Hv
Bq cos2(θu − θv)− 4πMv

(
1− 1− e−qdv

qdv

)
cos2(θv − θH)−

− Hv
Bl cos(θz − θv) + 2Hv

Bq cos2(θz − θv);

a66 = −iω
γv

;

a67 = −2πMv(1− e−qdv)(1− e−qdz)
e−qs

qdv
cos(θv − θH) cos(θz − θH)−

− 2Hz
Bq cos2(θz − θv) +Hz

Bl cos(θz − θv);

a68 = 2πiMv(1− e−qdv)(1− e−qdz)
e−qs

qdv
cos(θv − θH);

a71 = 0;

a72 = 0;

vi



a73 = 0;

a74 = 0;

a75 = 2πiMz(1− e−qdv)(1− e−qdz)
e−qs

qdvdz
cos(θv − θz);

a76 = −Hv
Bl + 2Hv

Bq cos(θz − θv)− 2πMz(1− e−qdv)(1− e−qdz)
e−qs

qdvdz
;

a77 = −iω
γz

;

a78 = H cos(θz − θH) +Hz
c

(
3 + cos 4θz

4

)
+ 4πMz +Hz

Bl cos(θv − θz)+

+
4π

qd2
z

Mz(1− e−qdz)− 2Hz
Bq cos2(θv − θz)

a81 = 0;

a82 = 0;

a83 = 0;

a84 = 0;
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a85 = Hv
Bl cos(θv − θz)− 2πMv cos(θv − θH) cos(θz − θH)(1−

− e−qdv)(1− e−qdz)e
−qs

qdv
− 2Hv

Bq cos2(θv − θz);

a86 = −2πiMz(1− e−qdv)(1− e−qdz)
e−qs

qdv
cos(θz − θH);

a87 = −H cos(θz − θH)−Hz
c cos 4θz −Hv

Bl cos(θv − θz)+

+ 2Hz
Bq cos2(θv − θz)− 4πMv

(
1− 1− e−qdz

qdz

)
cos2(θz − θH);

a88 = −iω
γz
.

Nas expressões acima, temos Mt = Mv = Mz e Mu = 2Mt.
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