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RESUMO

Nesta tese, investigamos as estruturas fotônicas e magnônicas que apresentam desor-

dem determińıstica. Especificamente, estudamos os efeitos da quasiperiodicidade associ-

ada com uma simetria interna estrutural, a chamada simetria espelho, sobre os espectros

de multicamadas quasiperiódicas fotônicas e magnônicas. A quasiperiodicidade é introdu-

zida quando arranjamos as camadas que compõem a multicamada seguindo as chamadas

sequências substitucionais. As três sequências usadas aqui foram a sequência de Fibonacci,

Thue-Morse e peŕıodo duplo, todas com simetria espelho. Com o objetivo de estudar a

propagação de ondas de luz nas multicamadas fotônicas, e a propagação das ondas de

spin nas multicamadas magnônicas, usamos um modelo teórico baseado no tratamento

da matriz transferência.

Para a propagação das ondas de luz, apresentamos resultados numéricos que mostram

que a quasiperiodicidade associada com uma simetria espelho aumenta consideravelmente

a intensidade da transmissão, com os espectros de transmissão exibindo um perfil auto-

similar. Os mapas de retorno traçados para esse sistema mostram que a presença da

simetria interna não altera o padrão dos mapas para o caso Fibonacci, quando comparado

com o caso sem simetria. Mas quando comparamos os mapas das sequências de Thue-

Morse e peŕıodo duplo, com os respectivos caso sem simetria espelho, fica evidente que a

simetria altera o perfil dos mapas.

Para as multicamadas magnéticas, trabalhamos com dois sistemas diferentes: multi-

camadas compostas de um metamagneto e um material não magnético, e multicamadas

compostas de dois ferromagnetos cúbicos de Heisenberg. No primeiro caso, os cálculos

foram realizados no regime magnetostático e calculamos a relação de dispersão das ondas

de spin para o material metamagnético FeBr2. Mostramos o efeito da simetria espelho
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nos espectros das ondas de spin, e fizemos a análise da localização das bandas de volume,

e das leis de escala entre a largura total das bandas permitidas e o número de camadas

que compõem a célula unitária.

Finalizando, calculamos os espectros de transmissão das ondas de spin nas multica-

madas quasiperiódicas formadas por ferromagnetos de Heisenberg. Os espectros de trans-

missão exibem padrões auto-similares, com regiões de escalonamento bem definidas em

frequência, e os mapas de retorno indicam dependência somente da sequência particular

usada na construção da multicamada.



ABSTRACT

In this thesis, we investigated the magnonic and photonic structures that exhibit the

so-called deterministic disorder. Specifically, we studied the effects of the quasiperiodicity,

associated with an internal structural symmetry, called mirror symmetry, on the spectra

of photonics and magnonics multilayer. The quasiperiodicity is introduced when stacked

layers following the so-called substitutional sequences. The three sequences used here

were the Fibonacci sequence, Thue-Morse and double-period, all with mirror symmetry.

Aiming to study the propagation of light waves in multilayer photonic, and spin waves

propagation in multilayer magnonic, we use a theoretical model based on transfer matrix

treatment.

For the propagation of light waves, we present numerical results that show that the

quasiperiodicity associated with a mirror symmetry greatly increases the intensity of trans-

mission and the transmission spectra exhibit a profile self-similar. The return map plotted

for this system show that the presence of internal symmetry does not alter the pattern of

Fibonacci maps when compared with the case without symmetry. But when comparing

the maps of Thue-Morse and double-time sequences with their case without the symmetry

mirror, is evident the change in the profile of the maps.

For magnetic multilayers, we work with two different systems, multilayer composed

of a metamagnetic material and a non-magnetic material, and multilayers composed of

two cubic Heisenberg ferromagnets. In the first case, our calculations are carried out

in the magnetostatic regime and calculate the dispersion relation of spin waves for the

metamgnetic material considered FeBr2. We show the effect of mirror symmetry in the

spectra of spin waves, and made the analysis of the location of bulk bands and the scaling

laws between the full width of the bands allowed and the number of layers of unit cell.
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Finally, we calculate the transmission spectra of spin waves in quasiperiodic multilayers

consisting of Heisenberg ferromagnets. The transmission spectra exhibit self-similar pat-

terns, with regions of scaling well-defined in frequency and the return maps indicates only

dependence of the particular sequence used in the construction of the multilayer.
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Magnônicas 43

3.1 Ondas de Spin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
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1

Introdução

No estudo dos sistemas f́ısicos, a noção de ordem sempre permeou nosso entendimento

comum das propriedades básicas de tais sistemas. Todavia, quase sempre que pensamos

em ordem, geralmente o que vem em mente é uma ordem periódica. É muito forte a

atração que a noção de padrões regulares excerce em nossas mentes. Prova disso é que

por muito tempo os materiais sólidos ficaram divididos em dois grupos, as estruturas

cristalinas e os sólidos amorfos. Os sólidos cristalinos são exemplos da perfeita ordem

periódica que nos norteia, e os sólidos amorfos são, porque não dizer, o inverso do ante-

rior, exemplo da total falta de ordem, possuidores de uma estrutura desordenada. Deste

modo, o estudo da estrutura da matéria tem sido tradicionalmente baseado na noção

de um arranjo regular de átomos no espaço (que pode ser gerado por uma translação

periódica de uma base ou bloco de construção) e pela presença de simetrias translacionais

e rotacionais, que tem permitido o entendimento de muitas propriedades f́ısicas relevantes

dos cristais. Mas essa dicotomia entre matéria cristalina e matéria amorfa provocou im-

passes na vida da ciência. Por exemplo, nos anos 40, quando a discussão sobre a natureza

do material génetico foi aberta, foi pensado na molecula do DNA como um simples arranjo

periódico de seus nucleot́ıdeos, mas este tipo de estrutura para o DNA, não possibilitava

o armazenamento da imensa quantidade de informações necessárias para governar todas

as funções de uma célula [1]. Um extraordinário pensamento sobre esse ponto de vista

foi lançado por Schrödinger, que sugeriu que o material genético fosse constitúıdo de uma

longa sequência de poucos elementos que se repetiam, exibindo uma ordem bem definida,
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mas sem periodicidade. A partir dáı, a noção de cristal aperiódico unidimensional foi in-

troduzida [2]. Contudo, esse conceito permaneceu adormecido por quase quatro décadas,

quando um novo tipo de sólido, que não se enquadrava na classificação cristalográfica,

foi descoberto. Com a fantástica descoberta dos quasi-cristais em 1984 por Shechtman e

colaboradores [3], um grande interesse no estudo de sistemas quasiperiódicos surge dando

origem a vários trabalhos em quasicristais unidimensionais [4, 5, 6, 7, 8], e com conceito de

ordem sem periodicidade, aumenta a possibilidade de estudos de um crescente número de

sistemas complexos. Deste modo, o estudo de fenômenos exibindo um arranjo aperiódico

da matéria tem aumentado. Em 1985, motivados pelas idéias de Levine e Steinhardt[9],

Merlin e sua equipe [10] cresceram a primeira estrutura seguindo uma sequência quasi-

periódica por meio de MBE (Molecular Beam Epitaxy). A partir dáı, com o avanço das

técnicas experimentais de crescimento, estruturas de alta qualidade e diferentes crista-

lografias puderam ser sintetizadas; e com a geração de novos conhecimentos adquiridos

de estudos de sistemas quasiperiódicos, e a possibilidade do design de novos dispositivos

para aplicações tecnológicas, gerou-se um grande e crescente interesse nas pesquisas em

sistemas quasiperiódicos.

Por outro lado, multicamadas e super-redes são exemplos de sistemas muito estudados

pela comunidade cient́ıfica nas ultimas décadas. A motivação para isto é a idéia que as

propriedades desses sistemas podem ser significativamente diferentes das propriedades de

seus constituintes individuais. Adicionado a isso, a possibilidade de crescer uma multica-

mada seguindo uma sequência quasiperiódica abriu novas portas de estudos tanto teórico

como experimental desse novo tipo de material. Investigações experimentais no estudo

de super-redes e multicamadas têm incluido difração, supercondutividade, elasticidade

e espalhamento Raman [10, 11, 12, 13, 14]. Existem vários fatores que podem contri-

buir para tornar as propriedades de multicamadas diferentes das dos seus componentes,

tais como: contribuição de interface; contribuições coletivas, onde a própria estrutura de

camadas pode permitir novas configurações estáticas e novos modos dinâmicos; as propri-

edades das multicamadas podem ser controladas, variando sua estrutura, para encontrar

caracteŕısticas desejadas. Além disso, as correlações de longo alcance induzidas pela cons-

trução do sistema, juntamente com o arranjo quasiperiódico, exercem uma forte influência
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no comportamento das várias propriedades f́ısicas dos sistemas quasiperiódicos. De fato,

uma caracteŕıstica comum aos sistemas quasiperiódicos é a fractalidade de seus vários

espectros [15, 16, 17, 18].

Neste trabalho, estudamos multicamadas fotônicas quasiperiódicas e multicamadas

magnéticas quasiperiódicas, introduzindo uma simetria interna estrutural chamada de

simetria espelho.

O estudo das multicamadas fotônicas foi motivado pelo fato da localização de elétrons

em sistemas desordenados sempre ter sido um campo de pesquisa bastante ativo. A partir

da teoria de escalonamento [19, 20] é conhecido que todos os estados em sistemas uni e

bidimensionais são localizados. Todavia, a observação experimental desse fenômeno é difi-

cultada devido a algumas posśıveis interações que acontecem em sistemas reais, interações

do tipo elétron-elétron e elétron-fônon. Em 1984, John mostrou que a localização pode ser

observada para qualquer fenômeno ondulatório [21], tal como ondas de luz. Desde então

tem surgido um crescente interesse no estudo da localização de ondas eletromagnéticas

em materiais com “photonic band gap” (PBG)[22, 23]. Esse crescente interesse deve-se

ao fato que o estudo experimental da localização das ondas de luz em um meio óptico

pode ser realizado em temperatura ambiente, ao contrário das baixas temperaturas ne-

cessárias para o estudo da localização de elétrons. Um outro fator importante é a ausência

das interações elétron-elétron e elétron-fônon para o caso óptico. Recentemente o estudo

dos PBG foi estendido para cristais quasiperiódicos [24, 25]. Esses quasicristais são for-

mados por uma superposição de dois peŕıodos incomensuráveis, podendo ser definidos

como um sistema intermediário entre um cristal periódico e um sólido amorfo aleatório

[10]. Entre muitos estudos, a localização fotônica em microestruturas quasiperiódicas é

particularmente atrativa. Como é bem conhecido, os espectros eletrônicos e fotônicos de

uma cadeia unidimensional, ordenada de acordo com uma sequência de Fibonacci, são

descritos por um conjunto de Cantor [26, 27]. Por exibir efeitos f́ısicos de ordem qua-

siperiódica, Kohmoto e colaboradores [24] propuseram a rede fotônica de Fibonacci, e

previram que o espectro de transmissão teria uma estrutura multifractal. O escalona-

mento do espectro de transmissão com o aumento da sequência de Fibonacci tem sido

observado experimentalmente [28, 29]. Dunlap e colaboradores [30] mostraram que, em
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um modelo tight-binding unidimensional com dois śıtios aleatórios não correlacionados

de energia, (random-dimer model RDM), uma pequena parte de estados estendidos pode

ser encontrada. A razão básica para a existência de estados estendidos nesses sistemas

tem sido atribúıda à existência de uma simetria interna estrutural [31], com base nisso

é importante saber como uma simetria interna estrutural influencia as propriedades de

transmissão em multicamadas e super-redes quasiperiódicas.

Atualmente grandes esforços tem sido feitos na manipulação de materiais com “band

gap”, os chamados cristais fotônicos, na tentativa de fazer com que os fótons tornem-se

uma alternativa real como carregadores de informação, assim como os elétrons são no caso

eletrônico [32, 33]. Da mesma maneira em que a periodicidade num cristal determina as

bandas de energia e as propriedades de condução dos elétrons, a estrutura periódica de

um material fotônico em escala de comprimento de onda é, ou deve ser, a mais viável

aproximação para o controle da energia e do fluxo de fótons através desse material. A

analogia entre elétrons e fótons nesse caso pode ser vista como uma consequência da

relação formal entre a equação de Maxwell e a equação de Schrödinger, que podem ser

escritas como

∇×
[
∇× ~E(~r)

]
=
ω2

c2
ε(~r) ~E(~r) (1.1)

∇2Ψ(~r) = −2m

~2
(E − V (~r)) Ψ(~r). (1.2)

Comparando as duas equações, podemos ver que a permissividade dielétrica ε(~r) é para

os fótons o análogo do potencial V (~r) é para os elétrons. Em analogia com o “gap” dos

semicondutores, temos que a variação periódica de ε(~r) pode resultar na formação de

“gaps” fotônicos, isto quer dizer que para um certo alcance de frequência, a luz não pode

se propagar no material, qualquer que seja sua polarização e direção de propagação.

Um dos pontos fundamentais em controlar a propagação de ondas de luz é como sele-

cionar fótons de certas frequências e obter uma alta transmissividade nestas frequências

desejadas. Com a inclusão das estruturas quasiperiódicas nos estudos dos cristais PGB,

muitos parâmetros estruturais podem ser ajustados na produção desses sistemas, am-

pliando as possibilidades de aplicações tecnológicas em diversos campos [34, 35]. Em

particular, Oliveira e colaboradores desenvolveram um método para distinguir propri-
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edades espectrais entre estruturas quasiperiódicas [36]. Eles resolveram a equação de

Schrödinger unidimensional para o transporte eletrônico através de uma sequência finita

de barreiras obedecendo as sequências de Fibonacci, Thue-Morse e Cantor. Especifica-

mente, eles calcularam o espectro de transmissão como função da energia, mostrando

um evidente comportamento auto-similar, e fizeram o gráfico dos mapas de retorno Tn+1

versus Tn, onde Tn é a probabilidade correspondente a n-ésima sequência da estrutura

quasiperiódica, encontrando um padrão que depende apenas da sequência quasiperiódica

usada para a construção do sistema. Seguindo essa idéia, foi aplicado o mesmo procedi-

mento em um cristal fotônico quasiperiódico 1D [37] e em uma super-rede quasiperiódica

ferromagnética [38]. Nesses dois trabalhos citados, encontramos que os mapas de retorno

dependem somente da natureza do sistema e é nesse sentido que os mapas de retorno po-

dem ser considerados como impressões digitais (fringerprint) para cada tipo de sequência

quasiperiódica.

Por outro lado, sistemas de multicamadas magnéticas, tem sido objeto de grande

interesse de pesquisa nos ultimos anos [39, 40, 41], por causa da descoberta de pro-

priedades f́ısicas tais como magnetoresistência gigante [42]; ressonância de absorsão de

microondas [43]; campo magnético controlado por “photonic band gap” [44], etc. Como

consequência, sistemas de multicamadas magnéticas tem se tornado promissores para

aplicações tecnológicas, tais como armazenamento de dados [45], sensores magnéticos e

memória de acesso aleatório [46]. Recentemente multicamadas quasiperiódicas de Fi-

bonacci de Fe/Cr foram crescidas num substrato de MgO(100) através de sputtering

[47]. Adicionalmente, um outro exemplo muito interessante de sistemas magnéticos são

os materiais metamagnéticos. Um material metamagnético é um sistema que apresenta

uma estrutura hexagonal cujos spins, dentro de uma camada espećıfica, são acoplados

ferromagneticamente, enquanto os spins em camadas adjacentes são acoplados antifer-

romagneticamente. Para este caso o acoplamento ferromagnético é muito mais forte do

que o acoplamento antiferromagnético [48]. Em um regime de baixas temperaturas, para

pequenos valores de campo externo aplicado, as camadas adjacentes do material meta-

magnético são acopladas antiparalelamente umas às outras, dando origem a uma fase

antiferromagnética. Todavia, para valores de campo externo suficientemente grandes, o
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alinhamento entre as camadas adjacentes torna-se ferromagnético, dando origem a fase

ferromagnética.

Nos ultimos anos, depois dos trabalhos pioneiros de Yablonovitch [49] e John [22],

esforços consideráveis têm sido feitos em microestrutras dielétricas com periodicidade

modulada que exibem propriedades unicas como “photonic band gap”, como os cristais

fotônicos citados anteriormente. O conceito de photonic band gap é completamente similar

à correspondente transmissão de elétrons em f́ısica do estado sólido. A propagação dos

fótons é proibida em um material com “photonic band gap”. Além disso, é posśıvel

criar um cristal similar para o qual, ao invés de ondas eletromagnéticas, são as ondas de

spin que são usadas como carregadoras da informação, os chamados cristais magnônicos

(magnonic crystals). Dessa forma, torna-se também posśıvel a manipulação de mágnons

em microestruturas de uma forma similar nas quais elétrons são manipulados em um

semicondutor [50, 51, 52]. Como consequência, muitas aplicações podem surgir a partir

das propriedades f́ısicas dos cristais magnônicos. Por exemplo, recentemente mostrou-se

que o espectro de um cristal magnônico é fortemente influenciado pela presença de um

magnonic band gap na qual a propagação de mágnons é proibida [52].

Nesta tese estudamos os efeitos de uma simetria estrutural interna, a simetria es-

pelho, em sistemas de multicamadas quasiperiódicas que foram constrúıdos seguindo

as sequências substitucionais de Fibonacci, Thue-Morse e peŕıodo duplo. Trabalhamos

com dois tipos de estruturas quasiperiódicas, multicamadas fotônicas e multicamadas

magnônicas. No caso das estruturas fotônicas, estudamos as propriedades de transmissão

de ondas de luz através das multicamadas quasiperiódicas, constituidas de dois materiais

dielétricos diferentes, onde os espectros ópticos são calculados usando um modelo baseado

na técnica da matriz transferência. Para o caso das estruturas magnônicas, estudamos os

modos das ondas de spin propagando-se nas multicamadas quasiperiódicas primeiramente

constitúıdas de camadas de um material metamagnético alternando-se com material não-

magnético. Para esse caso, os cálculos foram realizados no regime magnetostático para a

fase antiferromagnética, e mais uma vez foi usada a técnica da matriz transferência para

calcular os modos de volume e superf́ıcie das ondas de spin. Em sequência ao estudo de

multicamadas magnônicas, consideramos multicamadas compostas de dois ferromagnetos
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de Heisenberg, e analisamos os efeitos da simetria espelho introduzida sobre os espectros

de transmissão das ondas de spins e seus correspondentes mapas de retorno.

Esta tese está organizada da seguinte maneira. No caṕıtulo 2, estudamos as multica-

madas fotônicas introduzindo a técnica da matriz transferência, para o cálculo do espectro

de transmissão, levando em conta a presença da simetria espelho e traçamos os mapas

de retorno correspondentes a cada uma das sequências usadas na construção das mutica-

madas. No caṕıtulo 3, apresentamos a idéia de ondas de spin sob a visão microscópica

(abordagem quântica) e macroscópica (abordagem semi-clássica). Os cálculos dos modos

das ondas de spin (relação de dispersão) são realizados em uma abordagem semi-clássica

no regime magnetostático. As relações de dispersão são analisadas juntamente com a

localização dos modos e as propriedades de escala. No capitulo 4 são estudadas as propri-

edades de transmissão assim como os mapas de retorno dos espectros das ondas de spin

onde os cálculos são realizados em uma abordagem microscopica. Finalizando, o capitulo

5 apresenta as conclusões gerais do nosso trabalho e as posśıveis extensões e perspectivas.
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2

Transmissão de Luz em Multicamadas

Quasiperiódicas com Simetria Espelho

Neste caṕıtulo será apresentado um estudo de ondas de luz se propagando em uma

estrutura dielétrica quasiperiódica com uma simetria interna estrutural, a simetria espe-

lho. Especificamente foram estudados os efeitos da simetria interna na transmissão de

luz, analisando os padrões de auto-similaridade dos espectros de transmitância para as

sequências de Fibonacci, Thue-Morse e peŕıodo duplo, todas com simetria espelho. Os

mapas de retorno também foram analisados e comparados com os resultados sem simetria

espelho.

2.1 Sequências Quasiperiódicas

Vamos iniciar fazendo uma breve apresentação das estruturas quasiperiódicas usadas

não apenas nesse caṕıtulo mas em todos os demais caṕıtulos de resultados contidos nesta

tese. As estruturas quasiperiódicas usadas aqui são estruturas constrúıdas a partir de

algumas sequências conhecidas como sequências substitucionais. Essas sequências são

geradas por regras de substituição e são objetos de estudos em diversas áreas além da

F́ısica, tais como a Matemática [53, 54] e a Computação [55, 56]. Essas sequências são

caracterizadas pela natureza de seu espectro de Fourier [57], que pode ser “dense pure

point” (sequência de Fibonacci), ou “singular continuos” (sequência de Thue-Morse e

peŕıodo duplo).
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Vamos brevemente descrever algumas propriedades gerais das sequências que são con-

sideradas aqui. Inicialmente vejamos a definição de uma sequência substitucional. Consi-

dere um conjunto finito A, chamado um alfabeto, e A∗, o conjunto de todas as palavras

finitamente longas que podem ser escritas neste alfabeto. Considere ainda AN e Az, os

conjuntos de todas as sequências de letras semi-infinitas e infinitas de A, respectivamente.

Definimos agora ξ, uma transformação de A em A∗, ou seja uma regra que associa a qual-

quer letra em A uma palavra finita. A transformação ξ é chamada regra de substituição,

e pode ser estendida para uma transformação de A∗ em A∗, especificando que ξ age sobre

uma palavra substituindo cada letra αi da palavra por a sua imagem correspondente ξ(αi).

Do mesmo modo a ação de ξ é estendida para AN e Az. Uma sequência u ∈ AN é então

chamada uma sequência substitucional se é um ponto fixo de ξ, ou seja, se permanece in-

variante quando cada letra na sequência é substituida por sua imagem em ξ. Estes pontos

fixos da transformação ξ são sequências quasiperiódicas. As sequências quasiperiódicas

usadas aqui são:

(i) a sequência de Fibonacci, onde A = A,B e a regra de substituição é,

A→ ξ(A) = AB, B → ξ(B) = A; (2.1)

(ii) a sequência de Thue-Morse, onde A = A,B e a regra de substituição é,

A→ ξ(A) = AB, B → ξ(B) = BA; (2.2)

(iii) a sequência de peŕıodo duplo, onde A = A,B e a regra de substituição é,

A→ ξ(A) = AB, B → ξ(B) = AA. (2.3)

Uma vez definida a sequência quasiperiódica que se quer trabalhar, associamos a ela

a superposição dos blocos de construção que formarão a célula unitária do sistema f́ısico

quasiperiódico. Os blocos de construção associados carregarão as informações f́ısicas do

tipo de material usado no sistema a ser estudado. Do ponto de vista experimental, o pro-

cedimento para a construção de estruturas quasiperiódicas tornou-se padrão após os tra-

balhos de Merlin e colaboradores [10], que relataram a construção da primeira super-rede
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quasiperiódica seguindo a sequência de Fibonacci, construida através da técnica de cres-

cimento “Molecular Beam Epitaxy” (MBE). Do ponto de vista teórico, várias part́ıculas

e quasipart́ıculas têm sido estudadas nestes sistemas, a saber: fónons [58, 59], elétrons

[60], poláritons [61], mágnons [62, 63]. Estas três sequências apresentadas serão usadas

na construção das estruturas quasiperiódicas consideradas nesta tese; as multicamadas

fotônicas estudadas nesse caṕıtulo, e as multicamadas magnéticas analizadas nos dois

caṕıtulos seguintes.

2.2 Método da Matriz Transferência

Para analisarmos a propagação de luz através de multicamadas arranjadas de maneira

quasiperiódica, aplicaremos o método da matriz transferência [64], que tem sido utilizado

no estudo de várias excitações elementares como fónons [65, 66], poláritons [67, 68] e

mágnons [69, 70, 71]. Primeiramente faremos a análise em uma estrutura mais simples,

uma multicamada periódica.

Considere um feixe de luz monocromático, viajando através de um meio transparente e

incidindo em um sistema de multicamadas em um ângulo θc em relação a direção normal ao

plano das multicamadas. Vamos considerar que esse sistema de multicamadas é formado

por um arranjo periódico de dois materiais dielétricos diferentes, com diferentes ı́ndices

de refração e diferentes espessuras. A figura 2.1 ilustra a geometria descrita.

A estrutura de multicamadas é formada pelos materiais dielétricos A e B, com ı́ndices

de refração nA e nB e com espessuras de monocamada dA e dB, respectivamente. O meio

transparente que envolve o sistema tem um ı́ndice de refração nC .

Para encontrarmos os coeficientes de transmissão e reflexão da onda eletromagnética

através das multicamadas, vamos considerar que a propagação da onda tem polarização-s

(transversal elétrica), isto é, o campo elétrico é perpendicular ao plano xz mostrado na

figura 2.1. Deste modo, os campos eletromagnéticos dentro da N-ésima camada são dados

por
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Figura 2.1: Geometria de uma multicamada periódica.
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~E
(N)
j = (0, E

(N)
yj , 0), (2.4)

E
(N)
yj = [A

(N)
1j exp(ikzjz) + A

(N)
2j exp(−ikzjz)] exp(ikx − iωt), (2.5)

~H
(N)
j = (H

(N)
xj , 0, H

(N)
zj ), (2.6)

H
(N)
xj = nj cos θj[A

(N)
1j exp(ikzjz)− A(N)

2j exp(−ikzjz)] exp(ikx − iωt), (2.7)

H
(N)
zj = −nj sin θj[A

(N)
1j exp(ikzjz)− A(N)

2j exp(−ikzjz)] exp(ikx − iωt), (2.8)

onde AN1j e AN2j (j = A ou B; N = 0, 1, 2...), são suas amplitudes em cada camada. Agora

temos que o vetor deslocamento elétrico e o campo magnético são cont́ınuos nas interfaces

do sistema (as condições de contorno de Maxwell). Vamos aplicar as condições de con-

torno nas interfaces da estrutura. Primeiramente apliquemos as condições de contorno na

interface C/A (z = 0), isto nos fornece

A
(0)
1C + A

(0)
2C = A

(1)
1A + A

(1)
2A, (2.9)

kzC(A
(1)
1C + A

(1)
2C) = kzA(A

(1)
1A + A

(1)
2A). (2.10)

Resolvendo para A
(0)
1C e A

(0)
2C , temos

A
(0)
1C =

1

2
[(1 + kzA/kzC)A

(1)
1A + (1− kzA/kzC)A

(1)
2A], (2.11)

A
(0)
2C =

1

2
[(1− kzA/kzC)A

(1)
1A + (1 + kzA/kzC)A

(1)
2A]. (2.12)

De maneira análoga, aplicando as condições de contorno na interface A/B (z = dA),

temos:

A
(1)
1AFA + A

(1)
2AFA = A

(1)
1B + A

(1)
2B, (2.13)

kzA(A
(1)
1AFA + A

(1)
2AFA) = kzB(A

(1)
1B + A

(1)
2B), (2.14)

que podemos escrever como

A
(1)
1A =

1

2
FA[(1 + kzB/kzA)A

(1)
1B + (1− kzB/kzA)A

(1)
2B], (2.15)

A
(1)
2A =

1

2
FA[(1− kzB/kzA)A

(1)
1B + (1 + kzB/kzA)A

(1)
2B], (2.16)
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onde

FA = exp(ikzAdA) e FA = 1/FA, (2.17)

kzα = [(nαω/c)
2 − k2xα] e kxα = nα(ω/c) sin(θα), (2.18)

nessas equações, α representa a camada do material A ou do material B.

Como kxA = kxB = kxC = nC(ω/c) sin(θC), podemos esquecer o sub-́ındice α e escrever

kzα = [(nαω/c)
2 − k2x]1/2 e kx = nc(ω/c) sin(θc). (2.19)

Vamos definir a matriz

Mαβ =

 1 + kzβ/kzα 1− kzβ/kzα
1− kzβ/kzα 1 + kzβ/kzα

 , (2.20)

que representa a transmissão de luz com incidência obliqua através de uma interface do

tipo α → β (onde α e β podem ser A,B ou C). A propagação de luz dentro de uma

camada é caracterizada pela matriz

Mγ =

 exp(−ikzγdγ) 0

0 exp(ikzγdγ)

 , (2.21)

com γ podendo ser A ou B. Deste modo na interface C/A, temos A
(0)
1C

A
(0)
2C

 = MCA

 A
(1)
1A

A
(1)
2A

 , (2.22)

e para a interface A/B, temos A
(1)
1A

A
(1)
2A

 = MAMAB

 A
(1)
1B

A
(1)
2B

 . (2.23)

Portanto, aplicando essas condições ao longo de uma multicamada periódica finita, che-

gamos a seguinte equação para a matriz de transmissão óptica A
(0)
1C

A
(0)
2C

 = M

 A
(N)
1C

0

 , (2.24)
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onde

M = MCAMAMABMBMBA . . .MBMBC . (2.25)

Os coeficientes de transmissão e reflexão da luz nesta estrutura são dados por:

T =

∣∣∣∣∣A(N)
1C

A
(0)
1C

∣∣∣∣∣
2

=

∣∣∣∣ 1

M11

∣∣∣∣2 e (2.26)

R =

∣∣∣∣∣A(0)
2C

A
(0)
1C

∣∣∣∣∣
2

=

∣∣∣∣M21

M11

∣∣∣∣2 , (2.27)

onde Mij (i, j = 1, 2) são os elementos da matriz-transferência óptica, que liga as ampli-

tudes dos campos eletromagnéticos na região z < 0 com os da região z > L, onde L é a

espessura da multicamada.

2.3 Matriz Transferência para Multicamadas Quasi-

periódicas

Precisamos agora obter a matriz transferência para as multicamadas quasiperiódicas.

O procedimento é análogo ao da seção anterior, basicamente o que vai mudar é o ordena-

mento, dentro da matriz de transmissão óptica, da matriz de transmissão nas monocama-

das e interfaces. Esse ordenamento agora será quasiperiódico, obedecendo as sequências

de Fibonacci, peŕıodo duplo e Thue-Morse, todas com simetria espelho.

2.3.1 Matriz Transferência para uma Multicamada de Fibonacci

com Simetria Espelho

Uma multicamada pode ser constrúıda seguindo uma sequência de Fibonacci pela

superposição de dois blocos que representam as camadas dos materiais A e B. A n-ésima

geração dessa multicamada é dada pela regra de recorrência Sn = Sn−1Sn−2, para n ≥ 2

e com condições iniciais S0 = B e S1 = A. Uma sequência de Fibonacci com simetria
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espelho pode ser expressa como Sn = LnRn. Onde Ln é gerado pela regra de inflação

A→ AB e B → A, enquanto que Rn é gerado pela regra de inflação A→ BA e B → A,

com condições iniciais dadas por L1 = A e R1 = A. Para ilustrar essa construção,

tomemos como exemplo a quarta geração de Fibonacci com simetria espelho, temos então

para primeira geração

L1 = A

R1 = A

⇒ S1 = L1R1 = AA,

para a segunda geração temos

L2 = AB

R2 = BA

⇒ S2 = L2R2 = ABBA,

para a terceira geração temos

L3 = ABA

R3 = ABA

⇒ S3 = L3R3 = ABAABA,

e finalmente para a quarta geração temos

L4 = ABABA

R4 = BAABA

⇒ S4 = L4R4 = ABAABBAABA.

A estrutura correspondente a quarta geração é mostrada na figura 2.2. Como pode ser

visto nessa figura, a estrutura apresenta uma simetria espelho em relação ao plano z = L/2

onde L é o tamanho da multicamada.

A matriz transferência para a primeira geração de Fibonacci com simetria espelho

S1 = AA é dada por:

M1 = MCAMAMAMAC (2.28)

M1 = MCAT1T 1MAC (2.29)

M1 = MCAT1MAC , (2.30)
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Figura 2.2: Multicamada quasiperiódica com simetria espelho: quarta geração de Fibonacci.
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com

T1 = T1T 1, onde (2.31)

T1 = MA (2.32)

T 1 = MA. (2.33)

A matriz MCA caracteriza a propagação através da interface C/A, MA é a propagação

através da camada A e MAC é a propagação através da interface A/C. Aqui T1 representa

a matriz transferência para a primeira geração de Fibonacci simples, e T 1 representa a

matriz transferência do espelho dessa primeira geração.

Para a segunda geração de Fibonacci com simetria espelho temos

M2 = MCAMAMABMBMBMBAMAMAC (2.34)

M2 = MCAT2T 2MAC (2.35)

M2 = MCAT2MAC , (2.36)

com

T2 = T2T 2 onde (2.37)

T2 = MAMABMB e T 2 = MBMBAMA. (2.38)

Para a terceira geração de Fibonacci com simetria de espelho temos

M3 = MCAT3T 3MAC (2.39)

M3 = MCAT3MAC (2.40)

com

T3 = T3T 3 onde (2.41)

T3 = MAMABMBMBAMA e (2.42)

T 3 = MAMABMBMBAMA. (2.43)
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Para a quarta geração temos

M4 = MCAT4T 4MAC (2.44)

M4 = MCAT4MAC (2.45)

com

T4 = T4T 4 onde (2.46)

T4 = MAMABMBMBAMAMAMABMB e (2.47)

T 4 = MBMBAMAMAMABMBMBAMA. (2.48)

Generalizando, temos que a matriz transferência para n-ésima geração de Fibonacci

com simetria espelho é dada por

Mn = MCATnMAC com (2.49)

Tn = TnT n (2.50)

onde para n ≥ 4 temos

Tn =

 Tn−1MBATn−2 para n ı́mpar

Tn−1Tn−2 para n par

e

T n =

 T n−2MABT n−1 para n ı́mpar

T n−2T n−2 para n par.
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2.3.2 Matriz Transferência para uma Multicamada de Peŕıodo

Duplo com Simetria Espelho

A sequência de peŕıodo duplo com simetria espelho é obtida de maneira análoga a de

Fibonacci. A sequência é expressa pela relação Sn = LnRn, onde Ln é gerado pela regra

de inflação A → AB e B → AA, enquanto Rn é gerado por A → BA e B → AA. A

matriz transferência para esta estrutura na primeira geração da sequência S1 = ABBA é

então dada por

M1 = MCAMAMABMBMBMBAMAMAC (2.51)

M1 = MCAT1MAC , (2.52)

com

T1 = T1T 1 onde (2.53)

T1 = MAMABMB e (2.54)

T 1 = MBMBAMA. (2.55)

Para a segunda geração S2 = ABAAAABA, temos

M2 = MCAMAMABMBMBAMAMAMAMAMABMBMBAMAMAC (2.56)

M2 = MCAT2MAC , (2.57)

com

T2 = T2T 2 onde (2.58)

T2 = MAMABMBMBAMAMA e (2.59)

T 2 = MAMAMABMBMBAMA. (2.60)

Para a terceira geração S3 = ABAAABABBABAAABA, temos
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M3 = MCAT3MAC , (2.61)

com

T3 = T3T 3 onde (2.62)

T3 = MAMABMBMBAMAMAMAMABMBMBAMAMABMB e (2.63)

T 3 = MBMBAMAMABMBMBAMAMAMAMABMBMBAMA. (2.64)

Para a quarta geração

S4 = ABAAABABABAAABAAAABAAABABABABAAABA, temos

M4 = MCAT4MAC , (2.65)

com

T4 = T4T 4 (2.66)

onde

T4 = MAMABMBMBAMAMAMAMABMBMBAMAMABMB × (2.67)

MBAMAMABMBMBAMAMAMAMABMBMBAMAMA e

T 4 = MAMAMABMBMBAMAMAMAMABMBMBAMAMABMB × (2.68)

MBAMAMABMBMBAMAMAMAMABMBMBAMA.

Generalizando, a matriz transferência para n-ésima geração de peŕıodo duplo com simetria

espelho é

Mn = MCATnMAC com (2.69)

Tn = TnT n (2.70)
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onde para n ≥ 3 temos

Tn =

 Tn−1Tn−2MBATn−2 para n ı́mpar

Tn−1MBATn−2Tn−2 para n par

e

T n =

 T n−2MABT n−2T n−1 para n ı́mpar

T n−2T n−2MABT n−1 para n par.

2.3.3 Matriz Transferência para uma Multicamada de Thue-

Morse com Simetria Espelho

A sequência de Thue-Morse com simetria espelho também é expressa de maneira se-

melhante às anteriores. A n-ésima sequência é dada por Sn = LnRn onde Ln é gerado

pela regra de inflação A → AB e B → BA e Rn gerado por A → BA e B → AB. A

matriz transferência para a primeira geração de Thue-Morse S1 = ABBA, é

M1 = MCAMAMABMBMBMBAMAMAC (2.71)

M1 = MCATα(1)MABTβ(1)Tβ(1)MBATα(1)MAC , (2.72)

com

Tα(1) = MA e (2.73)

Tβ(1) = MB. (2.74)

Para a segunda geração de Thue-Morse S2 = ABBAABBA temos

M2 = MCAMAMABMBMBMBAMAMAMABMBMBMBAMAMAC (2.75)

M2 = MCATα(2)Tβ(2)Tα(2)Tβ(2)MAC , (2.76)

com
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Tα(2) = MAMABMB e (2.77)

Tβ(2) = MBMBAMA. (2.78)

Para a terceira geração ABBABAABBAABABBA, temos

M3 = MCATα(3)MABTβ(3)Tβ(3)MBATα(3)MAC , (2.79)

com

Tα(3) = MAMABMBMBMBAMA e (2.80)

Tβ(3) = MBMBAMAMAMABMB. (2.81)

Para a quarta geração temos

M4 = MCATα(4)Tβ(4)Tα(4)Tβ(4)MAC , (2.82)

com

Tα(4) = MAMABMBMBMBAMAMABMBMBAMAMAMABMB e (2.83)

Tβ(4) = MBMBAMAMAMABMBMBAMAMABMBMBMBAMA. (2.84)

Generalizando, a matriz transferência para n-ésima geração da estrutura de Thue-

Morse com simetria espelho pode ser dada por (n ≥ 1)

Mn =

 MCATα(n)MABTβ(n)Tβ(n)MBATα(n)MAC para n ı́mpar

MCATα(n)Tβ(n)Tα(n)Tβ(n)MAC para n par

com

Tα(n+1) =

 Tα(n)Tβ(n) para n ı́mpar

Tα(n)MABTβ(n) para n par

31



e

Tβ(n+1) =

 Tβ(n)Tα(n) para n ı́mpar

Tβ(n)MBATα(n) para n par

2.4 Resultados Numéricos

Nessa seção serão apresentados resultados numéricos para ilustrar o espectro de

transmissão óptica das estruturas fotônicas quasiperiódicas com simetria espelho. Os

parâmetros f́ısicos usados aqui são apropriados para o dióxido de siĺıcio SiO2 (camada

A) e para o dióxido de titânio TiO2 (camada B). Estes materias não absorvem radiação

eletromagnética para comprimentos de onda acima de 400 nm. Consideramos que o com-

primento óptico linear das camadas njdj, com j = A ou B, é igual a um quarto do

comprimento de onda da luz incidente, cujo valor considerado aqui é de 700 nm. Essas

condições implicam que a espessura das camadas é dada por dj = 700/4nj nm, de modo

que nAdA = nBdB. Os ı́ndices de refração em torno do comprimento central λ0 = 700 nm

são nA = 1.45 e nB = 2.30, para as respectivas camadas. O meio C será considerado o

vácuo, e os deslocamentos de fases são dados por

δA = δB = (π/2)Ω onde (2.85)

Ω = ω/ω0 = λ0/λ é a frequência reduzida. (2.86)

Para efeito de comparação, a transmissão versus frequência reduzida para uma estrutura

de Fibonacci simples e para uma com simetria espelho são mostradas na figura 2.3. As

figuras 2.3(a)-(c) mostram resultados numéricos para a terceira, quinta e sétima geração

de Fibonacci sem simetria, respectivamente. Podemos observar nas figuras de (a) a (c)

que não há nenhum pico de transmissão perfeita, para os quais a transmissão é igual

a unidade, encontrado em ω/ω0 = 1. Nas figuras 2.3 de (d) a (f), temos a terceira,

quinta e sétima geração de Fibonacci com simetria espelho, respectivamente. Podemos

observar que nas estruturas com simetria espelho temos um pico de transmissão perfeita

em ω/ω0 = 1 e vários outros picos de transmissão perfeita ao redor desse pico central,
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separados por gaps fotônicos, para os quais a transmissão ou é igual ou muito proxima de

zero. Um outro fato que também é evidente a partir da figura 2.3 é que com o aumento

do número de geração, mais e mais picos de transmissão perfeita aparecem.

Para analisar as propriedades de escala, considere a figura 2.4. A figura 2.4(a) mostra

a transmissão para a oitava geração de Fibonacci com simetria espelho e podemos obser-

var a partir dessa figura que existem um grande número de picos de transmissão perfeita

e um grande número de gaps fotônicos, diferentemente do caso de Fibonacci sem simetria

espelho. Podemos observar que o efeito da simetria espelho na estrutura de Fibonacci é

tornar as regiões de frequências mais localizadas, com mais gaps fotônicos. Para ilustrar

o aspecto de auto-similaridade das estruturas, analisaremos a figura 2.4(b) que é a mesma

que a figura 2.4(a), mas no alcance de frequência de 0.950 ≤ ω/ω0 ≤ 1.050. A figura

2.4(b) apresenta um espectro de transmissão semelhante ao da figura 2.4(c) que mostra

o espectro de transmissão para a décima quarta geração de Fibonacci com simetria es-

pelho no intervalo de frequência de 0.99807 ≤ ω/ω0 ≤ 1.00193. Comparando as figuras

2.4(b) e (c), podemos observar claramente um padrão de auto-similaridade nos espec-

tros e esse padrão se repete para um intervalo de seis gerações dentro de um intervalo

simétrico de frequência ao redor do ponto ω/ω0 = 1. Na figura 2.5 é mostrado o espectro

de transmissão óptica para uma multicamada fotônica de Thue-Morse com simetria de

espelho. Semelhantemente ao caso de Fibonacci, podemos observar claramente um com-

portamento auto-similar quando comparamos as figuras 2.5(b) e (c). Para Thue-Morse

a auto-similaridade acontece num intervalo de duas gerações e como podemos observar a

partir da figura 2.5, os espectros não são simétricos em torno de um valor especifico de

frequência reduzida. De fato, existe um deslocamento neste ponto de simetria de uma

geração para outra dentro de cada ciclo. Na figura 2.6 é mostrado o espectro de trans-

missão para um sistema fotônico de peŕıodo duplo com simetria de espelho. Novamente,

pode-se observar, a partir das figuras 2.6(b) e (c), que esse sistema também apresenta

um padrão auto-similar que se repete a cada quatro gerações. É interessante notar que,

diferentemente dos casos de Fibonacci e Thue-Morse, os espectros para peŕıodo duplo não

apresentam um ponto de simetria, dentro de uma região espećıfica, ao redor do qual o

comportamento auto-similar emerge. A partir dos resultado numéricos, podemos inferir
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Figura 2.3: Transmisssão versus frequência reduzida para a terceira (a), quinta (b) e sétima

geração (c) de Fibonacci sem simetria espelho, e terceira (d), quinta (e) e sétima geração (f)

com simetria espelho.
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que a presença da simetria de espelho tem efeito principalmente nos espectros de trans-

missão das estruturas de Thue-Morse e peŕıodo duplo, com o surgimento de dois e quatro

peŕıodos das propriedades de auto-similaridades. Esses resultados são muito interessantes

pois eles não são observados nos casos sem simetria.

Vamos agora analisar os mapas de retorno para cada sistema quasiperiódico apresen-

tado. Esta analise é muito útil para o entendimento dos sistemas que apresentam uma

simetria interna estrutural. Esses mapas podem ser constrúıdos da seguinte forma: para

um dado valor de frequência, é gerado um conjunto de transmissão Tn (T1, T2, ..., Tn)

correspondente a cada geração de uma dada sequência usada para construir o sistema

fotônico quasiperiódico. O mapa de retorno associado é o gráfico Tn+1 versus Tn. A figura

2.7 mostra os mapas de retorno para os sistemas de Fibonacci. Os mapas foram obtidos

para a frequência ω/ω0 = 1.995. A escolha desse valor para a frequência se deve ao fato

que as ondas de luz “enxergam” melhor o arranjo quasiperiódico das camadas para valores

próximos de ω/ω0 = 2, como apontado na Ref. [37]. O mapa de retorno para a estrutura

de Fibonacci com simetria espelho é mostrado na figura 2.7(b), nessa figura temos um

padrão de uma caixa bem definida pelos vértices 0.737 ≤ Tn ≤ 1.0 e 0.737 ≤ Tn+1 ≤ 1.0

e esse padrão é similar ao mapa de retorno encotrado para a estrutura fotônica quasi-

periódica de Fibonacci sem simetria espelho 2.7(a)(ver Ref. [37]). A figura 2.8 mostra o

mapa de retorno para o sistema fotônico quasiperiódico de Thue-Morse. O padrão desse

mapa de retorno para o caso com simetria espelho é mostrado na figura 2.8(b) que é

similar ao de duas parábolas, e nesse aspecto ele é diferente do mapa de retorno para a es-

trutura fotônica quasiperiódica de Thue-Morse sem simetria espelho apresentado na figura

2.8(a). Os mapas de retorno para a estrutura fotônica quasiperiódica de peŕıodo duplo

com simetria espelho são mostrados na figura 2.9, e semelhante ao caso de Thue-Morse,

o padrão apresentado para o caso com simetria é o de duas parábolas como mostrado

na figura 2.9(b), que também é diferente do aspecto encontrado para o caso de peŕıodo

duplo sem simetria espelho (2.9(a)). Desta forma podemos ver que a presença da simetria

espelho afeta principalmente as estruturas fotônicas de Thue-Morse e peŕıodo duplo.
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Figura 2.4: Espectro de transmissão com incidência normal em função da frequência reduzida:

(a) oitava geração de Fibonacci; (b) o mesmo que em (a) mas para o intervalo de frequência

0.95 ≤ ω/ω0 ≤ 1.05; (c) o mesmo que em (a) mas para a décima quarta geração de Fibonacci

em uma diferente escala de frequência.

36



0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

(c)

(b)

(a) 

 

T

0

1.0
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

  T

 

 
0

1.23900 1.25080
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

   T

 

 
0

Figura 2.5: espectro de transmissão com incidência normal em função da frequência reduzida:

(a) quarta geração de Thue-Morse; (b) o mesmo que em (a) mas para o intervalo de frequência

0.90 ≤ ω/ω0 ≤ 1.09; (c) o mesmo que em (a) mas para a sexta geração de Thue-Morse em

uma diferente escala de frequência.
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Figura 2.6: espectro de transmissão com incidência normal em função da frequência reduzida:

(a) quarta geração de peŕıodo duplo; (b) o mesmo que em (a) mas para o intervalo de

frequência 0.90 ≤ ω/ω0 ≤ 1.55; (c) o mesmo que em (a) mas para a oitava geração de

peŕıodo duplo em uma diferente escala de frequência.
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(a) Fibonacci sem simetria, (b) Fibonacci com simetria espelho.
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duplo: (a) peŕıodo duplo sem simetria, (b) peŕıodo duplo com simetria espelho.
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2.5 Conclusões

Em conclusão, estudamos a propagação das ondas de luz em multicamadas fotônicas

quasiperiódicas que obedecem as sequências de Fibonacci, Thue-Morse e peŕıodo duplo,

todas com simetria espelho. Foi verificado que a presença da simetria espelho contribui

para um maior número de picos de transmissão perfeita e gaps fotônicos (ver fig. 2.3),

e isso é devido ao fato que a presença da simetria espelho dobra o número de camadas

das estruturas, em relação ao caso sem a simetria. Os aspectos qualitativos globais dessas

sequências foram encontrados em seus espectros de transmissão óptica, que apresentam

um interessante padrão auto-similar, com pontos de escalonamentos bem definidos nas

frequências (ver figuras 2.4, 2.5 e 2.6). Uma vez que a maneira de definir as sequências,

ou a regra de inflação dessas sequências impõe correlações de longo alcance nas cama-

das, é plauśıvel procurar por consequências globais dessas correlações. Os mapas de re-

torno Tn+1 versus Tn, representam os atratores da evolução dinâmica T1, T2, ..., Tn..., e

o padrão desses atratores depende somente da sequência escolhida para gerar a estrutura,

sendo considerado um particular valor de frequência da onda de luz incidente. Podemos

então concluir a partir dos resultados numéricos em comparação com os casos sem si-

metria, que a presença de uma simetria interna estrutural, tipo simetria espelho, afeta

principalmente os espectros de transmissão de Thue-Morse e peŕıodo duplo.
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3

Espectros de Ondas de Spin em Multicamadas

Magnônicas

Nesse caṕıtulo será apresentado um estudo sobre ondas de spin propagando-se em

super-redes magnônicas quasiperiódicas. Essas estruturas são compostas de camadas de

um material metamagnético alternando-se com camadas de um material não-magnético.

Nossos cálculos foram realizados no regime magnetostático e os modos de volume e su-

perf́ıce foram obtidos usando a técnica da matriz transferência.

3.1 Ondas de Spin

Ondas de spin são excitações que ocorrem em materiais com ordenamento magnético.

O conceito de ondas de spin foi introduzido por Bloch em 1930 [72], que investigou os

desvios dos spins a partir de seus estados de alinhamento fundamental e como estes des-

vios propagavam-se em um sólido. A introdução das ondas de spin foi uma tentativa

de explicar o comportamento da magnetização de um material ferromagnético, a medida

que sua temperatura era elevada lentamente a partir do zero. Resultados experimentais

mostram que a magnetização diminue com o aumento da temperatura, devido à agitação

térmica que desalinha os momentos magnéticos microscópicos, produzindo uma magne-

tização menor do que aquela em 0 K, quando os momentos estão todos alinhados. Este

desalinhamento acarretado pela agitação térmica não é estático e em temperaturas acima

de 0 K, os spins estão continuamente mudando sua orientação e a propagação dessa per-
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tubação, ou desse desalinhamento através do material, é o que entendemos por ondas

de spin. Uma vez que o spin é descrito apropriadamente pelos operadores da mecânica

quântica, as ondas de spin são quântizadas e o quantum dessa oscilação é chamada de

mágnon. Os mágnons podem ser estudados através de sua contribuição para as propri-

edades termodinâmicas, como o calor espećıfico, ou diretamente através de técnicas tais

como espalhamento de luz, espalhamento de neutrons e ressonância magnética (para uma

introdução a essas técnicas ver ref. [73]).

Um ponto de fundamental importância é o entendimento da origem microscópica do

mecanismo que leva ao alinhamento dos spins. A natureza da interação que é responsável

pelo ordenamento magnético foi proposta por Heisenberg em 1928 [75], e é conhecida

como interação de troca. A origem microscópica da interação de troca é o comportamento

fermiônico dos elétrons, ou seja sua função de onda global deve ser anti-simétrica sob uma

troca de coordenadas. Isto é válido para dois ou mais elétrons mesmo que estejam em ı́ons

diferentes. Vamos considerar dois ı́ons vizinhos, cada um com um elétron. Os elétrons

tem spin 1
2

e obedecem a estat́ıstica de Fermi-Dirac. A função de onda total pode ser

escrita como a parte orbital ψ vezes a parte de spin χ. Uma vez que os elétrons são

indistingúıveis, podemos escrever a função de onda orbital como,

ψa(1)ψb(2)± ψa(2)ψb(1), (3.1)

onde a e b se referem as ı́ons, e 1 e 2 aos elétrons. Como a função de onda global (função

de onda orbital vezes função de onda de spin) deve ser anti-simétrica, o sinal (+) em

(3.1) se acopla com a função de onda de spin anti-simétrica que descreve o estado singleto

(spins antiparalelos, S = 0), e o sinal (-) se acopla com a função de onda de spin simétrica

que descreve o estado tripleto (spins paralelos, S = 1). Levando em conta a interação

eletrostática dos ı́ons, a qual pode ser escrita como um potencial da forma

V =
e2

4πε0 |~r1 − ~r2|
, (3.2)

onde e é a carga do elétron, ε0 é a permissividade elétrica no vácuo e |~r1 − ~r2| é a distância

entre os elétrons. A energia dos dois posśıveis estados de (3.1) será modificada de um
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valor que pode ser calculado pela teoria da pertubação estacionária. Em primeira ordem

a correção é o valor esperado da perturbação no estado não perturbado

E =

∫
Φ∗TV ΦTdτ∫
|Φ|2 dτ

, (3.3)

ou

E =

∫
V [ψ2

a(1)ψ2
b (2) + ψ2

a(2)ψ2
b (1)± 2ψa(1)ψb(2)ψb(1)ψa(2)] dτ∫
|Φ|2 dτ

, (3.4)

onde a integração é sobre todo o espaço. A equação acima é escrita de uma forma mais

concisa como,

E = C ± J, (3.5)

onde C é a integral de Coulomb e J é conhecida como a integral de troca. Note que

se J > 0 o estado de mais baixa energia é E = C − J e isso significa um alinhamento

de spins paralelos, ao passo que se J < 0 o estado de mais baixa energia é E = C + J

favorecendo um alinhamento de spins antiparalelos. Observe também que como J contém

o termo ψa(1)ψb(2)ψb(1)ψa(2), ele será diferente de zero somente se as funções de onda

ψa e ψb forem não nulas ao mesmo tempo em alguma região do espaço. Isto implica que

as funções de onda de cada ı́on devem ter uma superposição razoável, ou seja os ı́ons não

podem estar muito distantes, e consequentemente a interação de troca é de curto alcance.

Pode-se mostrar que o resultado (3.5) também é obitido se calcularmos o elemento de

matriz do operador

(
C − 1

4
~J
)
− J ~S1 · ~S2, (3.6)

onde J = 2E/~, e ~S1 e ~S2 são os operadores de spin para os dois elétrons. Como o

primeiro termo é constante, podemos escrever a interação entre os ı́ons em termos do

chamado acoplamento de troca,

E = −J ~S1 · ~S2. (3.7)
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Para um sistema de spins em um meio magnético a expressão acima pode ser generalizada

para

H = −
∑
<i,j>

Jij ~Si · ~Sj, (3.8)

onde o somatório é sobre todos os pares distintos i e j. Como foi dito, a interação de troca

é de curto alcance, pois ela depende da superposição das funções de onda, e é suficiente

considerar apenas pares de vizinhos mais próximos i e j(primeiros vizinhos).

Em termos mais gerais, em alguns materiais magnéticos o hamiltoniano de Heisenberg

poder ter a forma

H = −
∑
<i,j>

Jij
(
εxS

x
i S

x
j + εyS

y
i S

y
j + εzS

z
i S

z
j

)
(3.9)

com parâmetros adimensionais εx, εy e εz. Essa é a forma anisotropica do hamiltoniano de

Heisenberg. Alguns casos de intersse são quando εx = εy = εz = 1, que é o hamiltoniano

isotropico de Heisenberg e εx = εy = 0 que é o hamiltoniano de Ising.

Em adição à interação de troca existem as interações dipolo-dipolo magnéticas. Cada

spin tem um momento magnético dado por gµB ~Si, e a interação de dipolo-dipolo clássica

entre todos os momentos fornece uma contribuição para a energia de

Hdip =
µ0

4π
g2µ2

B

∑
<i,j>

 ~Si · ~Sj
r3ij

−
3
(
~Si · ~rij

)(
~Sj · ~rij

)
r5ij

 (3.10)

onde ~rij é o vetor que liga os sitios i e j, µ0 é a permeabilidade do espaço livre, g é o fator

de Landé e µB é o magneton de Bohr. As interações dipolo-dipolo são muito mais fracas

do que as interações de troca (µ0g
2µ2

B/r
3
ij << Jij para ı́ons primeiros vizinhos), e tem

um pequeno efeito na magnetização. Similarmente elas produzem apenas uma pequena

pertubação na frequência dos mágnons para a maior parte dos vetores de onda ~q na zona

de Brillouin. Porém no limite de pequenos ~q (grandes comprimentos de onda) a influência

das interações de dipolo-dipolo tornam-se importantes e eventualmente dominantes. Isso
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ocorre porque a interação de troca é de curto alcance enquanto as interações dipolo-

dipolo são de longo alcance. Tipicamente interações de troca são dominantes em regiões

onde |~q| > 108 m−1. Para regiões onde |~q| < 107 m−1 as interações dipolo-dipolo são

dominantes, e no regime intermediário, 107 m−1 < |~q| < 108 m−1 os dois tipos de interação

competem. Os números acima podem variar para diferentes tipos de materiais magnéticos.

Em termos da magnitude do vetor de onda ~q podemos dividir o regime magnético em

diferentes regiões, conforme ilustra a figura 3.1
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Figura 3.1: Diferentes regiões do comportamento magnético em termos da magnitude do vetor

de onda.
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Uma vez tendo entendido qual o mecanismo que leva ao alinhamento dos spin em um

material magnético, cabe agora uma breve descrição dos tipos de alinhamentos magnéticos

que podem ocorrer (veja referência [76] para uma revisão). Existem três tipos principais

de ordenamentos magnéticos que podem ocorrer, são eles: os ferromagnéticos, antiferro-

magnéticos e os ferrimagnéticos. Em um ferromagneto, a interação entre os spins de ı́ons

vizinhos favorece um alinhamento paralelo a baixas temperaturas. Em antiferromagnetos

e ferrimagnetos, a interação possui sinal oposto, levando a um alinhamento antiparalelo

dos spins. Em particular, os ferrimagnetos possuem os spins que estão “para cima” com

magnitude diferente dos spins que estão “para baixo”. Isto leva a uma magnetização

espontânea diferente de zero em baixas temperaturas, e neste aspecto os ferrimagnetos se

comportam similarmente aos ferromagnetos. Por sua vez os antiferromagnetos, sem campo

externo aplicado, possuem magnetização ĺıquida igual a zero devido a mesma magnitude

dos spins “para cima” e “para baixo”. Como foi dito, a ordem magnética diminui com o

aumento da temperatura até uma dada temperatura cŕıtica, onde ocorre uma transição

de fase para uma fase paramagnética na qual não há alinhamento algum entre os spins.

A figura 3.2 ilustra os tipos de alinhamento. Em ferromagnetos e ferrimagnetos, esta

temperatura cŕıtica é chamada de temperatura de Curie (TC), e em antiferromagnetos de

temperatura de Nèel (TN).
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Figura 3.2: Arranjo linear de spins ilustrando os ordenamentos magnéticos: (a) ferromagneto,

(b) antiferromagneto e (c) ferrimagneto.
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Vamos agora considerar as ondas de spin em um ferromagneto isotrópico de Heisenberg

infinitamente extenso. O hamiltoniano para esse caso pode ser escrito como

H = −1

2

∑
i,j

Jij ~Si · ~Sj − gµBB0

∑
i

Szi , (3.11)

onde o fator 1
2

no primeiro termo foi incluido para evitar que cada par de spins no

somatório seja contado duas vezes. O segundo termo descreve o efeito de um campo

magnético aplicado B0 na direção z, que é também a direção média de alinhamento dos

spins. As exitações dos magnons podem ser calculadas a partir de (3.11) por uma vari-

edade de técnicas diferentes, muitas das quais envolve transformações a partir dos ope-

radores de spin para outros operadores tais como os operadores de criação e aniquilação

de bósons. Todavia no presente caso é mais conveniente trabalhar diretamente com os

operadores de spin uma vez que isso nos permitirá introduzir os efeitos de dependência de

temperatura de uma forma mais simples. Vamos definir os operadores S+
j e S−j no śıtio j

por

S±j = Sxj ± iS
y
j (3.12)

e as relações de comutação satisfeitas pelos operadores de spin podem ser escritas como

[
S+
i , S

−
j

]
= 2Szi δij, (3.13)

[
Szi , S

±
j

]
= ±S±i δij. (3.14)

Aqui foram usadas unidades tais que ~ = 1. Essa convenção que tem o efeito de igualar

frequência angular e energia, simplifica a notação. A notação em (3.13) e (3.14) é que

[A,B] é o comutador (AB − BA) entre dois operadores quaisquer A e B. A equação de

movimento para o operador A é dada por

i
dA

dt
= [A,H] (~ = 1), (3.15)
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onde H é o hamiltoniano. Fazendo A = S+
j , e usando (3.11) e (3.13) e (3.14), obtemos

i
dS+

j

dt
= gµBB0S

+
j +

∑
i

Jij
(
Szi S

+
j − SzjS+

i

)
. (3.16)

O produto de operadores de spin em 3.16 pode ser simplificado por meio da aproximação

de fase aleatória ou RPA (de Random Phase Approximation):

(
Szi S

+
j − SzjS+

i

)
→ 〈Szi 〉S+

j −
〈
Szj
〉
S+
i , (3.17)

onde os bracketes 〈. . .〉 significam uma média térmica. A equação (3.17) representa o

desacoplamento do produto dos operadores, onde cada Sz é substituido por uma média

térmica diferente de zero. Se definirmos agora uma transformada de Fourier do tipo

S+
j = N−1/2

∑
~q

S+
~q exp(i~q · ~rj), (3.18)

onde N é o número de sitios, e usamos a propriedade que 〈Szi 〉 =
〈
Szj
〉

= 〈Sz〉, devido a

equivalência dos sitios da rede, a equação de movimento torna-se

i
d

dt
S+
~q = ωB (~q)S+

~q . (3.19)

A equação acima descreve um oscilador harmônico simples com frequência angular de

oscilação ωB(~q), onde

ωB(~q) = gµBB0 + 〈Sz〉 [J(0)− J(~q)] , (3.20)

onde a quantidade J(~q) é definida por

Jij = N−1
∑
~q

J(~q) exp[i~q · (~ri − ~rj)]. (3.21)
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Tipicamente é encontrado que J~q decresce com o aumento de ~q. Consequentemente ω(~q),

representando a frequência dos modos de volume, tem um valor mı́nimo gµBB0 em ~q = 0

e aumenta com |~q|. A forma precisa de J~q depende do alcance das interações de troca e

da simetria do cristal. No caso de uma rede cúbica simples, com parâmetro de rede a e

interação de troca J , para somente os seis primeiros vizinhos, temos que

J(~q) = 2J [cos(qxa) + cos(qya) + cos(qza)] . (3.22)

Para pequenos valores de q (ou seja qa << 1) a relação de dispersão dos magnons para a

rede cúbica torna-se

ω(~q) = gµBB0 +Dq2 +O(q4), (3.23)

onde a expansão das funções cosseno mostra que D = 〈Sz〉 Ja2 no caso (3.22).

Vemos a partir da equação (3.23) no limite de longos comprimentos de onda (~q → 0)

que a frequência de mágnons é a frequência de ressonância ferromagnética gµBB0, que

corresponde ao aspecto clássico de todos os spins precessionando com fase uniforme ao re-

dor do campo magnético aplicado B0. Para valores de B0 de poucos Tesla, a frequência de

ressonância ferromagnética está na região de microondas, logo a frequência de ressonância

ferromagnética pode ser estuda por técnicas de microondas.

Com o aumento da temperatura, a média Sz (que é proporcional a magnetização)

decresce monotonicamente. A dependência da temperatura de Sz pode ser estimada por

meio da teoria de campo médio (ou teoria de campo molecular). O hamiltoniano do

campo médio é obtido como

HCM = −gµB
∑
i

[B0 +BE(i)]Szi , (3.24)

onde BE(i) é o campo médio efetivo atuando no spin Si devido as interações de troca:

gµBBE(i) =
∑
i

〈
Szj
〉
Jij. (3.25)
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Não existe termos de campo médio em (3.24) proporcional a Sxi ou Syi , porque 〈Sxi 〉 e

〈Syi 〉 tendem a zero no hamiltoniano (3.11). No presente caso BE(i) = 〈Sz〉 J(0)/gµB é

independente do sitio i. Para um sistema com spin S = 1
2

o cálculo de 〈Sz〉 é relativamente

simples. Correspondendo a autovalores ±1
2

do operador Sz, a energia do campo médio a

partir de (3.24) é ∓gµB(B0 +BE), e pode ser mostrado que

〈Sz〉 =
1

2
tanh [gµB(B0 +BE)/2kBT ] . (3.26)

Sendo BE proporcional a 〈Sz〉 a equação acima pode em prinćıpio ser resolvida através

de médotos de auto-consistência, para obter 〈Sz〉 para qualquer valor de B0 e T .

Um outro ponto importante no estudo das ondas de spin, são os efeitos de fronteira.

De fato, superf́ıcies e interfaces desempenham um papel importante no comportamento

dos mágnons. O primeiro ponto a ser considerado é a quebra da invariância translacional

na direção da superf́ıcie, o que impossibilita tomar a solução de onda plana nas três

direções espaciais. Além disso, os parâmetros f́ısicos na superf́ıcie são diferentes daqueles

de volume, e há também um número menor de primeiros vizinhos. Devido a esses fatores,

o valor médio de Sz depende de sua distância à superf́ıcie, diminuindo mais rapidamente

com a temperatura quanto mais próximo estiver a ela. Este efeito é chamado reconstrução

de superf́ıcie [77]. Nesta tese não vamos considerar a reconstrução de superf́ıcie em nossos

cálculos. Vamos supor que estamos em temperaturas suficientemente baixas de maneira

que o efeito seja despreźıvel.

O tratamento microscópico usando a mecânica quântica é relativamente simples de ser

aplicado no modelo de Heisenberg para uma rede cúbica, mas isso não é necessariamente

o caso para materiais mais complicados. Dessa forma é útil um método alternativo, tendo

por base uma aproximação cont́ınua, que é valida quando a excitação possui comprimento

de onda muito maior do que a espaçamento da rede a (ou seja qa << 1).A abordagem

semi-clássica foi inicialmente proposta por Heller e Kramers [78], e mais tarde por Her-

ring e Kittel [79]. Partindo de uma visão semi-clássica do movimento natural de um

spin eletrônico num campo magnético, a posição de equiĺıbrio de um spin num campo

magnético ~H, ilustrado na figura 3.3 é a direção paralela ao campo. Isto deve-se ao fato
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de que o torque que o campo exerce sobre o momento magnetico µ = gµB ~S, associado ao

spin,

~τ = gµB ~S × ~H (3.27)

deve ser nulo nesta posição. Naturalmente, esta posição também corresponde ao mı́nimo

da energia do momento magnético no campo,

E = gµB ~S · ~H. (3.28)

Se o spin for desviado da posição de equiĺıbrio, por exemplo pela ação de um campo

externo transversal ou excitação térmica, ele passará a precessionar em torno do campo

~H, como ilustrado na Figura 3.3. Este movimento resulta do fato de que quando o spin

está desviado da direção de ~H, o torque que atua sobre ele, dado pela equação 3.27,

é perpendicular ao plano de ~S e ~H. Este torque produz uma variação no momentum

angular, dada pela lei de Newton

S

ω0H

Figura 3.3: Spin precessionando em um campo magnético; visão semi-clássica.

54



d ~J

dt
= ~τ , (3.29)

que resulta numa rotação do plano ~S ~H em torno de ~H, o que corresponde à precessão

de ~S em torno de ~H. Como o momento angular é proporcional ao spin, ~J = ~~S, pode-se

combinar 3.27 e 3.29 para obter a equação de movimento do spin,

d~S

dt
= γ~S × ~H, (3.30)

onde γ = gµB/~ é o fator giromagnético. A solução da equação (3.30) num campo ~H

estático, é o movimento de precessão do spin em torno do campo, com frequência angular

ω0 = γH.

Em sistemas ferromagnéticos, os spins vizinhos estão acoplados por meio da interação

de troca. Assim, as excitações do sistema de spins correspondem a precessões coletivas

em torno da posição de equiĺıbrio. A excitação de menor energia é o modo uniforme, no

qual os spins precessionam em torno de ~H mantendo-se paralelos uns aos outros, ou seja

com a mesma fase, como ilustrado na figura 3.4(a). Neste caso a interação entre os spins

não contribui para a frequência de precessão ω0 = γH. Devido a interação entre os spins,

o sistema tem também modos coletivos nos quais a fase da precessão varia no espaco,

que são as ondas de spin. A figura 3.4(b) ilustra uma onda de spin, na qual a diferenca

de fase do primeiro ao ultimo spin é 2π, correspondendo a um comprimento de onda. O

modo uniforme é, na realidade, uma onda de spin com comprimento de onda infinito. A

medida que o comprimento de onda diminui, aumenta o ângulo entre spins vizinhos, e

por conseguinte aumenta a contribuição da energia de troca para a energia da excitação.
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(a)

(b)

Figura 3.4: Ilustração do alinhamento dos spins em torno da posição de equiĺıbrio: (a) modo

uniforme e (b) ondas de spin.
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3.2 Modos Magnetostáticos em uma Camada Ferro-

magnética

Vamos aqui descrever as ondas de spin no regime magnetostático. Primeiramente

descreveremos os modos de volume e superf́ıcie para uma camada ferromagnética fi-

nita. É conveniente nesse caso usar a aproximação macroscópica baseado nas equações de

Maxwell, sem efeitos de retardamento.

3.2.1 Magnetização Paralela à Superf́ıcie da Camada Ferro-

magnética

A geometria usada está descrita na figura 3.5 onde tomamos a magnetização como

paralela a superf́ıcie da camada, na direção do eixo z. O vetor de onda planar ~k|| tem

suas componentes dadas por

x

y

z
k||

φ

d

Figura 3.5: Camada magnética com magnetização paralela à sua superf́ıcie.
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~k|| = (ky, kz) = k||(sinφ, cosφ), (3.31)

onde k|| = (k2y + k2z)
1/2 e φ é o ângulo entre a magnetização M0 e o vetor ~k||. Na região

magnetostática, o comprimento de onda de qualquer excitação é muito grande comparado

com o espaçamento da rede, e uma aproximação cont́ınua para o ferromagneto é válida.

As variáveis macroscópicas de campo ~B e ~H são relacionadas por ~B = µ0( ~H + ~M), e a

magnetização total ~M na posição ~r é dada em termos do operador de spin correspondente

através da relação ~M = ν0gµB ~S, onde ν0 é o número de spins por unidade de volume.

Como estamos tratando do regime magnetostático, podemos utilizar o tratamento semi-

clássico, e usar a equação de torque que é a equação do movimento para o sistema:

d ~M

dt
= γ( ~M × ~B) = γµ0( ~M × ~H), (3.32)

onde γ é a razão giromagnética e ~B e ~H representam os campos efetivos totais.

Considerando que os campos não são estáticos, podemos escrever

~M = M0îz + ~m(~r) exp(−iωt) (3.33)

e

µ0
~H = B0îz + µ0

~h(~r) exp(−iωt), (3.34)

onde ~m e ~h são as componetentes das flutuações dos campos com frequência ω. Substi-

tuindo as equações (3.33) e (3.34) em (3.32) e fazendo uso da aproximação linear, onde

podemos negligenciar termos de segunda ordem em ~m e ~h, obtemos

− iω~m(~r) = γîz ×
[
µ0M0

~h(~r)−B0 ~m(~r)
]
. (3.35)

Resolvendo esse produto, podemos escrever as componente de ~m(~r) como
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mx =
ωmω0

ω2
0 − ω2

hx + i
ωmω

ω2
0 − ω2

hy e (3.36)

my = −i ωmω

ω2
0 − ω2

hx +
ωmω0

ω2
0 − ω2

hy, (3.37)

onde definimos ω0 = γB0 e ωm = γµ0M0. Podemos escrever as duas ultimas equações

como

 mx

my

 =

 χa iχb

−iχb χa

 .

 hx

hy

 , (3.38)

onde

χa =
ωmω0

ω2
0 − ω2

e (3.39)

χb =
ωmω

ω2
0 − ω2

. (3.40)

Esta é uma relação de susceptibilidade envolvendo as componentes x e y das flutuações

dos campos. A partir das equações de Maxwell, os campos ~m(~r) e ~h(~r) devem satisfazer

∇× ~h(~r) = 0 e ∇ ·
[
~h(~r) + ~m(~r)

]
= 0. (3.41)

A equação ∇×~h(~r) = 0 é satisfeita se ~h for derivado a partir de um potencial escalar do

tipo

~h = ∇ψ, (3.42)

e usando as equações (3.38) e (3.41), obtemos a seguinte equação para ψ dentro da camada

ferromagnética

(1 + χa)

(
∂2ψ

∂2x
+
∂2ψ

∂2y

)
+
∂2ψ

∂2z
= 0. (3.43)

Enquanto que fora da camada ferromagnética, temos
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∇2ψ = 0. (3.44)

A partir das propriedades de invariância translacional nas direções y e z, ψ(~r) deve ser

da forma ψ1(x) exp(i~k|| · ~ρ), onde ~ρ = (y, z). Para que as equações (3.43) e (3.44) sejam

satisfeitas e ψ → 0 quando x→ ±∞, temos

ψ1 =


a1 exp(−k||x) exp(i~k|| · ~ρ) x > 0

[a2 exp(ikxx) + a3 exp(−ikxx)] exp(i~k|| · ~ρ) 0 > x > −d

a4 exp(k||x) exp(i~k|| · ~ρ) x < −d

, (3.45)

onde a componente kx é dada por

(1 + χa)(k
2
x + k2||)− χak2z = 0, (3.46)

podendo ser real ou imaginária. Os componentes aj (j = 1, 2, 3, 4) podem ser determina-

dos aplicando as condições de contorno padrão do eletromagnetismo em x = 0 e x = −d

(a continuidade da componente normal de ~B e da componente tangencial de ~h). Isto é

equivalente a exigir que: (i) ψ deve ser continua através da interface e, (ii) (hx + mx)

dentro da camada ferromagnética deve ser igual a hx fora da camada ferromagnética em

x = 0 e x = −d. Estas condições levam a quatro equações lineares homogêneas para os

quatro coeficientes aj. A condição para um solução é:

k2|| + 2k||kx(1 + χa) cot(kxd)− k2x(1 + χa)
2 − k2yχ2

b = 0. (3.47)

Quando kx é substituido da equação (3.46) a equação acima determina os modos de

propagação das ondas de spin.

As soluções para as frequências desses modos se tornam particularmente simples

quando kz = 0. Isto corresponde aos modos se propagando perpendicularmente aos

campos aplicados, e essa configuração chama-se geometria de Voigt. Vemos que (3.46) é

satisfeita se χa = −1. De (3.39) esta condição é satisfeita para
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ωB = ± [ω0(ω0 + ωm)]2 . (3.48)

Esta relação representa a frequência dos modos de volume na camada ferromagnética.

A equação (3.46) também é satisfeita se kx = ±ik|| e essa possibilidade corresponde aos

modos de superf́ıcie. Substituindo kx em (3.47) obtemos

ωS =

[
(ω0 +

1

2
ωm)2 − 1

4
ω2
m exp(−2k||d)

]2
. (3.49)

Podemos ainda escrever a equação (3.49) como

ω2
S = ω2

B +
1

4
ω2
m

[
1− exp(−2k||d)

]
. (3.50)

Essa relação expressa a diferença entre os modos de volume (ωB) e os modos de superf́ıcie

(ωS), e mostra que ωS é maior que ωB, com frequências limites dos modos dadas por

ωS~k|| =

 [ω0(ω0 + ωm)]
1
2 para k||d << 1(

ω0 + 1
2
ωm
)

para k||d >> 1.
(3.51)

A última das equações acima corresponde aos modos magnetostáticos de superf́ıcie para

um ferromagneto semi-infinito. A dependêndia de ωB e ωs em função de k|| é mostrada

na figura 3.6. Quando kz 6= 0 os modos magnetostáticos de volume e superf́ıcie podem

até serem calculados usando as equações (3.46) e (3.47), embora os resultados sejam mais

complicados. Por exemplo, se ~k|| está na direção z, isso significa que φ = 0, e pode ser

mostrado que não existe modos de superf́ıcie localizados. Porém os modos de volume

neste caso consistem de séries discretas de modos.
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Figura 3.6: Modos magnetostáticos de volume e superf́ıcie em uma camada ferromagnética

com magnetização paralela a superf́ıcie da camada para kz = 0 e ωM/ω0 = 6.
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3.2.2 Magnetização Perpendicular à Superf́ıcie da Camada Fer-

romagnética

Vamos agora considerar o caso em que o campo aplicado ~B0 e a magnetização estática

~M0 são perpendiculares à superf́ıcie da camada ferromagnética. Vamos escolher a direção

do eixo z como sendo perpendicular a superf́ıcie da camada, com a camada ocupando o

espaço entre z = 0 e z = −d. Os eixos x e y são paralelos a superf́ıcie da camada, e

sem perda de generalidade podemos fazer ~k|| = (kx, 0). Os cálculos são feitos de modo

similar ao da seção anterior, incluindo a introdução de um potencial magnetostático ψ.

Escrevendo as soluções para o potencial como ψ(~r) = ψ1(z) exp(i~k|| · ~r), onde agora ~r =

(x, y). A solução geral para ψ1 tem a mesma forma que (3.45) mas agora no lugar de x e

kx colocamos z e kz. A condição que kz deve satisfazer é

(1 + χa) k
2
|| + kz = 0. (3.52)

Uma outra condição para kz é obtida aplicando as condições de contorno do eletromag-

netismo na superf́ıcie da camada ferromagnética. Para a geometria usada neste caso, isso

implica que ψ e ∂ψ/∂z devem ser cont́ınuos em z = 0 e z = −d, o que fornece

kz tan

(
kzd

2

)
= k|| modos simétricos, (3.53)

e

kz cot

(
kzd

2

)
= −k|| modos antissimétricos. (3.54)

Se k|| = |kx| é positivo, teremos apenas soluções quando kz for real. Deste modo, quando

a magnetização ~M0 for perpendicular a superf́ıcie da camada, não haverá modos de su-

perf́ıcie. Os valores de kz obtidos a partir de (3.53) e (3.54) correspondem aos modos de

volume cujas amplitudes são simetricas e antissimétricas em relação a −d/2. Substituindo

χa em (3.52) e com um pouco de álgebra, obtemos
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ωB(~k||, kz) =
[
ω0(ω0 + ωm)− ω0ωmk

2
z(k

2
|| + k2z)

]2
. (3.55)

Observe que a velocidade de grupo ∂ωB/∂k|| é positiva para esses modos.

3.3 Modos Magnetostáticos em uma Camada Anti-

ferromagnética

As ondas de spin no regime magnetostático para um antiferromagneto, podem ser

tratadas de maneira similar ao caso anterior para um ferromagneto. Podemos tratar um

antiferromagneto como sendo composto de duas sub-redes de spins. Em analogia com

o caso ferromagnético, vamos usar a equação clássica do movimento para derivarmos o

tensor susceptibilidade das sub-redes com anisotropia uniaxial. A equação do movimento

é

d ~Mp

dt
= γ

(
~Mp × ~Hef

p

)
com p = i, j. (3.56)

O campo ~Hef
p é campo efetivo total que atua em cada camada e é dado por

~Hef
p = ~H0 + ~HA(p) + ~HE(p) +

1

3

(
~Mi + ~Mj

)
+ ~h(t), (3.57)

onde

~HA(p) =

 ~HAi = HAîz

~HAj = −HAîz
(3.58)

que são os campos de anisotropia das duas sub-redes i e j. Aqui, para grandes compri-

mentos de onda, o campo médio de aproximação, ou os campos de troca são

~HE(i) = −λ ~Mj e (3.59)

~HE(j) = −λ ~Mi. (3.60)
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O termo λ ~Mp é o termo de troca entre os spins das duas sub-redes, o termo de troca

entre spins da mesma sub-rede não é incluido aqui uma vez que sua contribuição é zero

na equação do movimento (equação (3.56)). O termo 1
3
( ~Mi + ~Mj) é o termo de Lorentz

sugerido por Harris em 1966 [80], que descreve uma correção de campo local. O termo

final ~h em (3.57) é a parte flutuante do campo, e leva a flutuação das componentes em ~Mi

e ~Mj. O passo seguinte é a linearização da equação (3.56). As componentes Mx, My são

de primeira ordem, mas os desvios de Mz a partir de seus valores estáticos são de segunda

ordem. Deste modo, apenas as componentes Mx e My entram na teoria da linearização.

Usaremos a representação

M± = Mx ± iMy e (3.61)

h± = hx ± ihy. (3.62)

As equações de movimento para M±
p com p = i, j tornam-se

(ω + ωij)M
+
i + ωiiM

+
j = ωMii

h+, (3.63)

ωjjM
+
i + (ω + ωji)M

+
j = ωMjj

h+, (3.64)

com

γ−1ωij = −H0 −HA − λMj +
1

3
Mj, (3.65)

γ−1ωji = −H0 +HA + λMi −
1

3
Mi, (3.66)

γ−1ωηη = ±(
1

3
∓ λ)Mηη, (3.67)

γ−1ωMηη = ∓Mη, (3.68)

onde η = i, j. As equações (3.63) e (3.64) podem ser escritas na forma matricial

 (ω + ωij) ωii

ωjj (ω + ωji)

 ·
 M+

i

M+
j

 =

 ωMii
h+

ωMjj
h+

 . (3.69)
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As frequências de ressônancia antiferromagnéticas são obtidas a partir da condição que o

determinante da matriz (3.69) seja igual a zero. Essa condição produz

ω1,2 =
1

2

{
−(ωij + ωji)±

[
(ωij + ωji)

2 + 4ωiiωjj
] 1

2

}
. (3.70)

A partir de (3.70) vemos que existem duas frequências de ressonância para o antiferro-

magneto, como era de se esperar uma vez que o material antiferromagneto possui duas

sub-redes. As susceptibilidades das sub-redes são definidas por

M±
p = χ±p h

± (3.71)

e a partir de (3.63) e (3.64) encontramos

χ+
i =

[
(ω + ωji)ωMii

− ωiiωMjj

]
/D1 (3.72)

e

χ+
j =

[
(ω + ωij)ωMjj

− ωjjωMii

]
/D1, (3.73)

onde D1 = (ω − ω1)(ω − ω2). As correspondentes χ− são obtidas substituindo ω por −ω

nas equações (3.72) e (3.73).

Transformando de volta para o sistema original, o tensor susceptibilidade magnética

tem a forma

χ̄(ω) =

 χa iχb

−iχb χa

 , (3.74)

com

χa = (A1ω
2 +B1)/D2 e (3.75)

χb = (A2ω
3 +B2ω)/D2 (3.76)
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onde

D2 = (ω2 − ω2
1)(ω2 − ω2

2), (3.77)

A1 = (ω1 + ω2)(ωMii
+ ωMjj

) + b, (3.78)

A2 = (ωMii
+ ωMjj

), (3.79)

B1 = (ωMii
+ ωMjj

)ω1ω2 + b(ω1 + ω2) e (3.80)

b = ωMii
(ωMji

− ωMjj
) + ωMjj

(ωMij
− ωMii

). (3.81)

Vemos que o tensor susceptibilidade antiferromagnética tem polos em ±ω1 e ±ω2.

Podemos trabalhar com o tensor permeabilidade magnética µ̄. Considerando o caso

em que a magnetização de saturação ~M é perpendicular a superf́ıcie da camada e que o

campo externo aplicado também é perpendicular à superf́ıcie. Consideramos também que

a magnetização de saturação está precessionando em torno do eixo z que é perpendicular

a interface, e que o campo ~H está na mesma direção de kz. O tensor permeabilidade

magnética pode então ser escrito como

µ̄(ω) =


µ1 iµ2 0

−iµ2 µ1 0

0 0 1

 , (3.82)

onde

µ1 = 1 +
4π(A1ω

2 +B1)

(ω2 − ω2
1)(ω2 − ω2

2)
, (3.83)

e

µ2 =
4π(A2ω

3 +B2ω)

(ω2 − ω2
1)(ω2 − ω2

2)
. (3.84)

De forma análoga ao caso ferromagnético, podemos definir a partir das equações de

Maxwell (3.41) um potencial escalar ~h = −∇ψ, onde usando a relação tensorial ~B = µ~h,

obtemos
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µ1

(
∂2ψ

∂x2
+
∂2ψ

∂y2

)
+
∂2ψ

∂z2
= 0, (3.85)

onde consideramos uma solução de onda plana do tipo

ψ = ψ(z) exp(i~k|| · ~ρ||). (3.86)

Aqui ~k|| é o vetor de onda plana e ~ρ|| é o vetor posição. Aplicando (3.86) em (3.85), e

considerando o |~k||| = k, obtemos

(
−µ1k

2 +
d2

dz2

)
ψ(z) = 0, (3.87)

cujas soluções são do tipo Aeαz + Be−αz, onde α =
√
µ1k. Percebemos que só temos

soluções oscilatórias quando µ1 < 0. Temos então que µ1 < 0 é condição suficiente para

obtermos os modos de volume e superf́ıcie [81].

3.4 Modos Magnetostáticos em uma Super-Rede

Magnética

No estudo das ondas de spin em estruturas formadas por um empilhamento de dife-

rentes camadas, temos que levar em conta a geometria da estrutura como um todo. Por

tanto, para o cálculo dos modos magnetostáticos em tais estruturas é necessário fazer uso

de técnicas que levem em conta a estrutura geométrica e magnética de todo o sistema

e não apenas de seus constituintes individuais. Para esse propósito a técnica da matriz

transferência vem sendo muito utilizada e mostra-se bem adequada no estudo de diversas

excitações tais como poláritons de plasmon [82] e mágnons no regime de troca [83].

Para encontrarmos soluções para uma super-rede, devemos obter soluções para ψ(z)

que resolvam as equações do movimento em cada camada, e satisfaçam as condições de

contorno e o teorema de Bloch. A figura 3.7 ilustra a geometria de uma super-rede

magnônica. As soluções para ψ(z) terão a forma
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ψ(z) =

 A+e
α(z−nL) + A−e

−α(z−nL) para nL < z < nL+ dA

B+e
k(z−nL−dA) +B−e

−k(z−nL−dA) para nL+ dA < z < (n+ 1)L.
(3.88)

Escolhemos começar a célula unitária pela camada magnética. Vamos então aplicar as

condições de contorno nas interfaces z = nL+ dA e z = (n+ 1)L.

n = 0

n = 1

n = 2

n = 3

H0

x

y

z

dA

dB

Figura 3.7: Geometria de uma super-rede magnônica, onde dA é a espessura da camada

magnética e dB é a espessura da camada não magnética. O comprimento da célula unitária é

L = dA + dB e n é o ı́ndice de cada célula.
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Em z = nL+ dA, temos

An+e
αdA + An−e

−αdA = Bn
+ +Bn

− e (3.89)

α
(
An+e

αdA − An−e−αdA
)

= k
(
Bn

+ −Bn
−
)
. (3.90)

Na interface z = (n+ 1)L, temos

An+1
+ + An+1

− = Bn
+e

kdB +Bn
−e
−kdB e (3.91)

α
(
Bn+1

+ − An+1
−
)

= k
(
Bn

+e
kdB − An−e−kdB

)
. (3.92)

As equações (3.89)-(3.91) podem ser escritas na forma

Mα |An〉 = Nk |Bn〉 (3.93)

e

Nα

∣∣An+1
〉

= Mk |Bn〉 . (3.94)

Se fizermos dA = dα e dB = dk, as matrizes Mj e Nj onde j = α, k serão dadas por

Mj =

 eαdj e−αdj

αejdj −αe−jdj

 (3.95)

e

Nj =

 1 1

j −j

 . (3.96)

Usando as equações (3.93) e (3.94) podemos escrever

∣∣An+1
〉

= T |An〉 (3.97)

onde T é a matriz transferência, que nesse caso é dada por
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T = N−1α MkN
−1
k Mα. (3.98)

A equação (3.98) relaciona as amplitudes das soluções para o potencial magnetostático

de uma célula arbitrária n + 1 da super-rede com sua célula n precedente. Dáı a origem

do nome matriz transferência, haja visto que a mesma contém todos os parâmetros f́ısicos

que descrevem o sistema.

Como a super-rede é crescida através de um empilhamento periódico das células

unitárias, vamos aplicar o teorema de Bloch

ψ(~r + ~R) = ei~q·
~Rψ(~r). (3.99)

Usando o teorema de Bloch, podemos escrever

∣∣An+1
〉

= eiqL |An〉 , (3.100)

onde ~q é o vetor de onda de Bloch, e L é o tamanho da célula unitária. Usando as equações

(3.97) e (3.100), obtemos

T |An〉 = eiqL |An〉 (3.101)

e

T−1 |An〉 = e−iqL |An〉 . (3.102)

Combinando as duas equações acima obtemos

[
cos(qL)I− 1

2
(T + T−1)

]
|An〉 = 0, (3.103)

onde I é a matriz identidade. As soluções não triviais da equação acima são obtidas

quando
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cos(qL)I =
1

2
(T + T−1). (3.104)

A matriz T é unimodular (det(T ) = 1). Logo T + T−1 = Tr(T ), onde Tr(T ) significa o

traço da matriz T . Podemos reescrever a equação (3.104) como

cos(qL)I =
1

2
Tr(T ). (3.105)

A equação acima fornece uma relação de dispersão implicita para os modos de volume da

super-rede. O vetor de onda de Bloch representa a propagação dos modos de volume na

super-rede infinita.

Para o caso de uma super-rede semi-imfinita, construida na região z ≤ 0 por exemplo,

o teorema de Bloch continua válido, mas agora além dos modos de volume teremos modos

de superf́ıcie com ~q complexo da forma iβ, de forma a garantir um decaimento exponencial

das amplitudes fora da super-rede. Na região z ≥ 0 as soluções para ψ(z) tem a forma

ψ(z) = C+e
−kz. (3.106)

Aplicando as condições de contorno em z = 0, temos

C0
+ = A0

+ + A0
− (3.107)

e

− kC0
+ = α(A0

+ − A0
−). (3.108)

Das duas equações acima obtemos

A0
+ + A0

− = −α
k

(A0
+ − A0

−), (3.109)

e a partir da equação (3.100) podemos escrever
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T11 + λT12 = T22 + λ−1T21, (3.110)

onde λ = (α + k)/(α− k). Esta equação fornece a relação de dispersão impĺıcita para os

modos de superf́ıcie da super-rede.

A técnica da matriz transferência é válida para qualquer tipo de arranjo usado para

criar a super-rede, seja ele periódico ou não. O próximo passo então é aplicar esse forma-

lismo nas sequências quasi-periódicas usadas nesse trabalho.

3.4.1 Super-Rede de Fibonacci com Simetria Espelho

A sequência de Fibonacci com simetria espelho pode ser expressa como Sn = LnRn,

onde Ln é gerado pela regra de inflação A→ AB e B → A, enquanto que Rn é gerado pela

regra de inflação A→ BA e B → A. Uma super-rede de Fibonacci com simetria espelho

pode ser crescida de maneira semelhante a sua sequência, com A e B representando

as camadas que compõem a célula unitária da super-rede. Para o caso da super-rede

magnética, A representaria a camada magnética enquanto B representaria a camada não-

magnética. Temos então que, para a primeira geração de Fibonacci com simetria espelho,

a célula unitária da super-rede S1 = AA, partindo das condições iniciais que L1 = A e

R1 = A, e isto nos dá uma matriz transferência

T1 = N−1A MAN
−1
A MA. (3.111)

Para a segunda geração S2 = ABBA, temos

T2 = N−1A MAN
−1
A MBN

−1
B MBN

−1
B MA. (3.112)

Para a terceira geração S3 = ABAABA, temos

T3 = N−1A MAN
−1
A MBN

−1
B MAN

−1
A MAN

−1
A MBN

−1
B MA. (3.113)
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Generalizando, podemos escrever

Tn =

 SEn Sn se n ı́mpar

NABS
E
nNBASn se n par

(3.114)

onde

Sn = Sn−2Sn−1 (n ≥ 2) (3.115)

e

SEn =

 NABS
E
n−1NBAS

E
n−2 se n ı́mpar

NBAS
E
n−1NABS

E
n−2 se n par

(n ≥ 2) (3.116)

com S0 = SE0 = N−1B MB, S1 = SE1 = N−1A MA, NAB = N−1A NB and NBA = N−1B NA. Aqui

n é o número de geração.

3.4.2 Super-Rede de Peŕıodo Duplo com Simetria Espelho

A sequência de peŕıodo duplo com simetria espelho pode ser representada por Sn =

LnRn, onde Ln é gerado por uma regra de inflação A → AB e B → AA, enquanto que

Rn é gerado por A → BA e B → AA. Deste modo, para a primeira geração de peŕıodo

duplo com simetria espelho S1 = ABBA a matriz transferência é

T1 = N−1A MAN
−1
A MBN

−1
B MBN

−1
B MA. (3.117)

Para a segunda geração S2 = ABAAAABA, temos

T2 = N−1A MAN
−1
A MBN

−1
B MAN

−1
A MAN

−1
A MAN

−1
A MAN

−1
A MBN

−1
B MA. (3.118)

Para a terceira geração S3 = ABAAABABBABAAABA, temos

T3 = N−1A MAN
−1
A MBN

−1
A MAN

−1
A MAN

−1
A MAN

−1
A MBN

−1
B MA × (3.119)

N−1A MBN
−1
B MBN

−1
B MAN

−1
A MBN

−1
B MAN

−1
A MAN

−1
A MAN

−1
A MBN

−1
B MA. (3.120)
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Generalizando, obtemos

Tn =

 NABS
E
nNBASn se n ı́mpar

SEn Sn se n par
(3.121)

onde

Sn = Sn−2Sn−2Sn−1 (n ≥ 2) (3.122)

e

SEn =

 N−1B SEn−1MAN
−1
A SEn−1MB se n ı́mpar

N−1A SEn−1MBN
−1
B SEn−1MA se n par

(n ≥ 1) (3.123)

com S0 = SE0 = N−1A MA, S1 = SE1 = N−1A MBN
−1
B MA, NAB = N−1A NB and NBA =

N−1B NA.

3.4.3 Super-Rede de Thue-Morse com Simetria Espelho

De maneira análoga, a sequência de Thue-Morse com simetria espelho é constrúıda

por Sn = LnRn, onde Ln é gerado pela regra de inflação A → AB e B → BA e Rn é

gerado por A→ BA e B → AB. Temos então que para a primeira geração de Thue-Morse

S1 = ABBA, a matriz transferência é

T1 = N−1A MAN
−1
A MBN

−1
B MBN

−1
B MA. (3.124)

Para a segunda geração S2 = ABBAABBA, temos

T2 = N−1A MAN
−1
A MBN

−1
B MBN

−1
B MAN

−1
A MAN

−1
A MBN

−1
B MBN

−1
B MA. (3.125)

Para a terceira geração S3 = ABBABAABBAABABBA

T3 = N−1A MAN
−1
A MBN

−1
B MBN

−1
B MAN

−1
A MBN

−1
B MAN

−1
A MAN

−1
A MB × (3.126)

N−1B MBN
−1
B MAN

−1
A MAN

−1
A MBN

−1
B MAN

−1
A MBN

−1
B MBN

−1
B MA. (3.127)
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Dáı, podemos escrever

Tn =

 N−1A SαnSβnSβnSαnNA se n ı́mpar

N−1A SβnSαnSβnSαnNA se n par
(3.128)

onde

Sαn+1 = SβnSαn , (3.129)

Sβn+1 = SαnSβn (3.130)

com Sα1 = MAN
−1
A and Sβ1 = MBN

−1
B .

3.5 Resultados Numéricos

Apresentaremos agora alguns resultados numéricos da relação de dispersão das on-

das de spin para uma super-rede magnônica metamagnética. Nesse caso a super-rede é

formada por uma camada metamagnética e outra camada não-magnética, arranjadas se-

guindo as sequências quasi-periódicas previamente apresentadas nesse trabalho. Um mate-

rial metamagnético é basicamente caracterizado por ser formado por camadas magnéticas

onde os spins de uma mesma camada são acoplados ferromagneticamente enquanto que

os spins das camadas adjacentes são acoplados por uma fraca interação de troca antiferro-

magnética. Exemplos de tais sistemas são FeBr2 e FeCl2. Tipicamente, a magnetização

espontânea total é zero, todavia se um campo magnético é aplicado perpendicularmente

às camadas, e se ele for suficientemente forte para vencer a interação antiferromagnética,

o ordenamento entre as camadas passa a ser ferromagnético e a magnetização total será

diferente de zero. O metamaterial considerado aqui foi o FeBr2, em sua fase antifer-

romagnética. Este material é caracterizado por ter spin S = 1 e temperatura cŕıtica

Tc = 14.2K. As constantes de rede são a = 3.75× 10−10 m e c = 12.38× 10−10 m. Os va-

lores dos parâmetros f́ısicos usados aqui são conhecidos através de espectroscopia Raman

[84]: J = 5.07 cm−1, γHA = 7.34 kG, γM z
i = 1.2 kG, γM z

j = 1.45 kG, e dA = dB = 100

nm. Em todas as figuras apresentadas nesse caṕıtulo, os modos de volume estão limitados

pelas curvas QL = 0 e QL = π.
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A figura 3.8 mostra o espectro de magnons para a quinta geração da sequência de

Fibonacci com simetria espelho. Diferente do caso periódico, onde existe um largo “gap”

entre as regiões de alta e baixa frequência, quando não há campo externo aplicado [85],

aqui vemos que os modos de volume estão contidos em duas regiões de frequências muito

próximas, ou seja, um gap muito estreito em comparação com o caso sem a simetria espe-

lho. As duas regiões de frequências são previstas devido a fase antiferromagnética quando

H0 = 0. O destaque na figura, mostra claramente as duas regiões de frequência e quão

estreito é o gap neste caso. Os modos estão concentrados na região de altas frequências

que está limitada entre 194.8 GHz < ω < 290.9 GHz enquanto que a região de baixas

frequências está entre os limites 193.3 GHz < ω < 193.9 GHz (para o campo zero e para

kdA = 0). Em ambas as regiões observamos que os modos aumentam à medida que kdA

aumenta, este comportamento já era esperado (veja Camley e Cottam [81]). A figura

3.9 mostra o espectro de mágnon para um campo externo aplicado de H = 22 KG, e

podemos observar um estreitamento das regiões de bandas permitidas. Para este caso,

existe uma concentração maior de modos na região de baixas frequências. Um compor-

tamento similar ocorre para o caso periódico, todavia a região proibida de frequências é

maior do que o caso apresentado aqui. Podemos observar também que a velocidade de

grupo dω/dk é negativa na região de baixas frequências, este resultado foi observado para

uma super-rede magnônica periódica [85], e é uma consequência da geometria adotada,

pois em ambos os casos o campo aplicado e o vetor planar são perpendiculares entre si.

A distribuição da largura das bandas como função do número de geração de Fibonacci,

para um dado kdA é mostrada na figura 3.10. Observamos que para grandes valores de

n, a largura das bandas permitidas tornam-se mais e mais estreitas, indicando estados

localizados. Podemos perceber que a distribuição das bandas apresenta uma estrutura

tipicamente auto-similar, semelhante ao conjunto de Cantor. De fato, esse é um compor-

tamento esperado nos sistemas quasiperiódicos [86, 87]. Um aspecto interessante é quando

traçamos o gráfico log-log da largura total das bandas permitidas em função do número

de Fibonacci Fn. Este aspecto está ilustrado na figura 3.11 para três diferentes valores de

kdA: 0.15, 0.25 e 0.35. A partir do gráfico log-log, podemos observar que a largura total

das bandas ∆ obedece uma lei de potência do tipo ∆ ∼ F−δn e podemos concluir que o
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expoente δ é função do vetor de onda kdA.
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Figura 3.8: Relação de dispersão das ondas de spin para a quinta geração de Fibonacci com

simetria espelho com campo aplicado H = 0.
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Figura 3.9: Relação de dispersão das ondas de spin para a quinta geração de Fibonacci com

simetria espelho com campo aplicado H = 22KG.
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Figura 3.10: Distribuição da largura de bandas como função do número de geração de Fibo-

nacci para kdA = 0.15.
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Figura 3.11: Log-log da largura total das bandas permitidas versus o número de Fibonacci Fn.
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A relação de dispersão para a quarta geração da estrutura de Thue-Morse com si-

metria espelho, sem campo externo aplicado, é mostrada na figura 3.12. Nesta figura,

podemos ver que a largura do gap é muito maior do que para o caso de Fibonacci. Este

alargamento na banda proibida é justificado pelo fato que a sequência de Thue-Morse é

mais desordenada do que a sequência de Fibonacci, deste modo, quanto mais desordenada

for a estrutura, mais estreitas tornam-se as bandas permitidas de frequência [86, 87]. A

ampliação feita no gráfico mostra que, assim como no caso de Fibonacci, os modos das on-

das de spins estão contidos em duas regiões de frequência. A região de baixas frequências

está entre 193.3 GHz < ω < 193.9 GHz, enquanto que a região de altas frequências

está entre 194.8 GHz < ω < 273.9 GHz. Pode-se perceber que os limites da banda de

baixas frequências são os mesmos tanto para Thue-Morse quanto para Fibonacci. Porém,

para a região de altas frequência, somente o limite inferior da banda é o mesmo para as

duas sequências e isso é devido ao fato que os modos de volume para Thue-Morse são

mais estreitos em relação aos modos de Fibonacci. Com o aumento do campo magnético

aplicado, ocorre um estreitamento das bandas conforme é observado na figura 3.13. Para

o valor de campo aplicado H0 = 22 KG ocorre um estreitamento das bandas permitidas

e os modos se concentram na região de baixas frequências. Os resultados para campo

H0 = 22 KG comparados com os resultados para o caso peŕıodico para o mesmo valor

de campo aplicado são qualitativamente iguais. A figura 3.14 mostra as regiões proibidas

e permitidas para as ondas de spin na super-rede de Thue-Morse. Como no caso de Fi-

bonacci, escolhemos o vetor de onda kdA = 0.15 e plotamos as bandas como função do

número de geração n. As bandas tornam-se localizadas a medida que n cresce. A largura

total de bandas permitidas escala com ∆ ∼ (2n)−δ. Este escalonamento é mostrado na

figura 3.15 para kdA = 0.15, 0.25 e 0.35. Os resultados numéricos mostram que δ é função

do vetor de onda planar kdA.
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Figura 3.12: Relação de dispersão das ondas de spin para a quarta geração de Thue-Morse

com simetria espelho com campo aplicado H = 0.
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Figura 3.13: Relação de dispersão das ondas de spin para a quarta geração de Thue-Morse

com simetria espelho com campo aplicado H = 22 KG.
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