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Resultados são encontrados para as funções dinâmicas de correia

çao (ou suas funções de Greens correspondentes) entre qualquer combina-

ção incluindo pares de operadores de spins eletrônicos e nucleares em

um nexo semi-infinito antiferrotnagneto, á baixas temperaturas T <•< T^ .

Essas funções de correlação são usadas para investigar ao mesmo tempo

as propriedades de andas de spins superficiais no volume e na superfí-

cie. As relações de dispersão dos modos acoplados de ondas de spins ele

trónicas e nucleares na superfície são encontradas resolvendo um siste-

ma de equações linearizadas de operadores de spins.
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As propriedades dinâmicas de ferro e antiferromagnetos de Hei-

senberg, no qual os spins eletrônicos são acoplados aos correspondentes

spins nucleares por meio de uma interação hiperfina, tem sido considera

do em um número de trabalhos anteriores relativo a cristais infinitos. Em

particular de Gennes et ai {1} mostrou que o espectro de excitações con

siste do acoplamento de ondas de spins eletrônicos e nucleares. A exis-

tência de ondas de spins nucleares superficiais em antiferromagnetos foi

previamente mostrado por Sarges {2}. As funções de correlação dinámica

entre um par de operadores de spins na ausência do acoplamento hiperfi-

no em qualquer dois sítios dentro de um antiferronsagneto «le HeÍ3enberg

semi-infinito a baixas temperaturas, foram obtidas por Cottam {3}. Re-

centemente. Sarmento e Cottam {4,5} usando o mesmo formalismo, obtive-

ram as funções de Green dependentes de spin de um isolante ferromagneti

co semi-infinito no qual existe uma interação de troca de Heisenberg en

tre spins eletrônicos vizinhos e um acoplamento hiperfino entre os spins

nucleares e eletrônicos. Nesse trabalho nós calculamos as funções de

Green dependente de spin de um antiferromagneto semi-infinito, as quais

fornecem uma descrição de todos os seis modos de ondas de spins (quatro

modos no volume e dois na superfície).

0 Hamiltoniano ê dado por

tf- l J(r.r»)8 .8 ,-YE[l(H *H (r»sj*l < V V r § » 8 í
r.r' ~ ~ * Lr ° '" "Ir 1 ° ~t (D
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onde r e r' referem-se a sítios nas subrêdes 1 (spins +) and 2 (spins +)

respectivamente e J(r,r') e a. interação de troca. Nos assumimos que os

spins eletrônicos S e os spins nucleares %T estão nos sítios r-(na,g),

onde p ê um vetor em duas dimensões no pleno yz com o eixo dos x per-

pendicular a superfície. H ê um campo aplicado na direção x, e Hfl(r> e
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H (r*) são campos de anisotropia. A e a interação hiperfina , enquanto

YE e y são os fatores giromagnéticos eletrônicos e nucleares respecti-

vamente. Nos assumiremos uma interação de troca diferente de zero, ape-

nas para primeiros vizinhos das subredes opostas, tendo o valor J, se un

dos spins esta na superfície e J para os demais. Nos indicaremos as ca-

madas atômicas paralelas a superfície com um índice n, e a camada n con

tém apenas spins t se n for ímpar e apenas 3pins I se n for par.

Nos desenvolvemos as funções de Green transversas de spin

P- « • « o ; 8 ,» , onde a e $ podem ser S ou I. Seguindo procedi-
n,n n n Q>E

mentós idêntico ao de Cottam {3} a função de Green para os spins eletro

nico com n e n' par e dada por

2ir 8SjV(q) (l-ys)(l-Yt) 1-81

onde

YI ' YE(Ho + V + 8JS " AI + ( A 2 S I ) /(E " Y

cos(l/2 q a)cos(l/2 q za), y^ - Y N

e y é uma variável complexa (|Y| « 1) satisfazendo

Y + Y"1 - -{{[(E-Y I)(E-Y )]/B4JSÇ(a»l
2} + 2} (3)

Y • YE(H0 - Hfl) - 8JS + AI + (A
2SI) /(E-Y¡¡)

P

com

'P

e Y» " Y«H +AS. Parámetro A, o qual depende de características da su-

perficie é dado por
J 2 (E-Y KJ-J,)

A - 1 -.¿-XI (-i) + í i- (4)
E-YS

 J 4S(JC(q))¿

onde
Y8 " Y EÍH Q+H a) + BJjS - AIa + (A

¿SIfl)/(E-YN)

Detalhes desses cálculos, assim como as demais funções de Green

existentes serão dados em {6}.

Os modos de ondas de spins no bulk correspondem à Y"exp(íq a) ,
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o qual substituído em (3) fornece a equação quartica
2

(E - YjXE-Yp) « " [8JS£(q) cos(l/2 q^)] (5)

cujas soluções sao os usuais modos acoplados de ondas de spins elétron^

cos e nucleares no bulk. As excitações de superfície correspondem a con

dição de (1+yA) • 0, e a substituição de Y " -l/A en (3) fornece

- Y J " (E-YT) 4JS (Ç(q))
2 (6)

s p I

cujas soluções representam os modos acoplados de ondas de spins eletrô-

nicos e nucleares na superfície. Duas soluções dessa equação são não fí

sicas e portanto descartadas, desde que elas não satisfazem a condição

!Y|<1> OS resultados mostram que a freqüência dos modos superficiais H

cam abaixo da banda dos modos de freqüência do bulk. Essas relações de

dispersão são discutidas em mais detalhes em {6}. As funções de correia

ção encontradas aqui sao de interesse, desde que elas determinam a res-

posta dinâmica do sistema magnético, e nós pretendemos aplicá-las para

discutir a observabilidade de ondas de spins nucleares por técnicas de

resonancia magnética em uma publicação subsequente.
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