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Resumo

ARRUDA, T. J. Energia interna e espalhamento de ondas eletromagnéticas
por esferas ou cilindros: ressonâncias de Fano e suas aplicações a
metamateriais. 2014. 243 p. Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em
F́ısica Aplicada à Medicina e Biologia) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.

O espalhamento de ondas eletromagnéticas por part́ıculas isoladas, com propriedades
ópticas e formatos arbitrários, encontra aplicações nas mais diversas áreas do
conhecimento. Usualmente, o espalhamento eletromagnético é investigado via
grandezas auferidas na região de campo distante. Para part́ıculas inomogêneas,
no entanto, as ressonâncias nas seções de choque de espalhamento podem
não corresponder a um aumento de intensidade do campo eletromagnético nas
vizinhanças imediatas da part́ıcula (região de campo próximo). Esse efeito pode
ser induzido em nanopart́ıculas dielétricas com revestimentos plasmônicos e foi
recentemente explicado em termos da ressonância de Fano. Essa ressonância resulta
da interferência entre um modo eletromagnético não ressonante (processo de fundo)
e um modo discreto ressonante (ressonância de plásmon), produzindo um formato
assimétrico de linha espectral. Para o entendimento de como os modos de superf́ıcie
no campo próximo acoplam-se às ressonâncias nas seções de choque, é necessário
o cálculo de funcionais dos campos eletromagnéticos internos às part́ıculas ou em
suas vizinhanças imediatas. Neste estudo, calculamos a energia eletromagnética no
interior de centros espalhadores nas geometrias esférica e ciĺındrica. Fazemos aqui
o v́ınculo dos campos internos às grandezas de espalhamento no campo distante
via seção de choque de absorção e conservação de energia. Aplicamos nossos
resultados a metamateriais dispersivos, estudando as propriedades do espalhamento
por esferas revestidas e por esferas quirais, no regime de refração negativa, e por
cilindros revestidos sob incidência obĺıqua de radiação. Mediante a energia interna
às part́ıculas, demonstramos novos efeitos de aumento de intensidade de campo
interno fora da ressonância de espalhamento e fornecemos resultados anaĺıticos para
a análise dessas ressonâncias, tanto em espalhamento simples quanto múltiplo.

Palavras-chave: 1. Teoria de Lorenz-Mie. 2. Densidade de energia. 3. Ressonância
de Fano. 4. Meios efetivos. 5. Metamateriais dispersivos.
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Abstract

ARRUDA, T. J. Internal energy and electromagnetic wave scattering
by spheres or cylinders: Fano resonances and their applications to
metamaterials. 2014. 243 p. Thesis (Ph.D. - Postgraduate program in Physics
Applied to Medicine and Biology) - Faculty of Philosophy, Sciences and Letters,
University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2014.

Electromagnetic wave scattering by single particles with both shapes and optical
properties arbitrary finds applications in several areas of knowledge. Usually, the
electromagnetic scattering is investigated via measured quantities in the far-field
region. However, for inhomogeneous particles, resonances in scattering cross sections
may not correspond to the electromagnetic field enhancement in the vicinity of
a particle (near-field). This effect can be induced in dielectric nanoparticles
with plasmonic coatings, and it has recently been explained in terms of the
Fano resonance. The Fano resonance results from the interference between a
non-resonant electromagnetic mode (background or continuous) and a resonant
discrete mode (localized plasmon resonance), leading to an asymmetric lineshape.
To understand how the surface modes in the near-field are connected to the cross
section resonances, functionals of the electromagnetic fields within scatterers or
in their vicinity are required. In this study, we calculate the electromagnetic
energy inside scatterers in both cylindrical and spherical geometries. We obtain a
connection between the internal energy and the scattering quantities in the far-field
via absorption cross section and energy conservation. We apply our results to
dispersive metamaterials, studying scattering properties of coated and chiral spheres
in the negative refraction regime, and coated cylinders under oblique incidence of
radiation. By the electromagnetic energy inside particles, we demonstrate new
off-resonance field enhancement effects and provide analytical tools to analyze these
resonances in both single and multiple scattering regimes.

Key-words: 1. Lorenz-Mie theory. 2. Energy density. 3. Fano resonance.
4. Effective media. 5. Dispersive metamaterials.
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teoria de meios efetivos [Eqs. (3.26) e (3.27)] vale para r0 � λ. Para
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variamos o tamanho do “caroço” de metamaterial, cujo raio é a = Sb,
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de parâmetro de espessura S = a/b. (b) W1,2(a, b)/W0 em função

do parâmetro de espessura S para algumas frequências na banda de

refração negativa (4 a 6 GHz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.6 Eficiência de extinção Qext para um centro espalhador consistindo

de uma esfera de metamaterial [ε1(ω), µ1(ω)], dada pelas Eqs. (3.26)

e (3.27), de raio a, revestida por uma camada dielétrica (ε2/ε0 =

1, 6;µ2/µ0 = 1) de raio b = 1 cm, com razões de aspecto S = 0, 1;

0,3; 0,5; 0,9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.7 Esfera dielétrica (ε1/ε0 = 1, 6;µ1/µ0 = 1) de raio a revestida por

uma camada de metamaterial [ε2(ω), µ2(ω)], dado pelas Eqs. (3.26)

e (3.27), de raio b = 1 cm, com razões de aspecto S = 0, 1; 0,5; 0,7;

0,9. (a) Energia W1(0, a)/W0(0, a) no interior do caroço (ε1, µ1). (b)

Energia W2(a, b)/W0(a, b) no interior da camada [ε2(ω), µ2(ω)]. . . . . 49



xvii
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neste caso a ressonância de dipolo tem um perfil Lorentziano. . . . . 78



xix

4.7 Esquema de hibridização de modos plasmônicos em esferas revestidas
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para ε1/ε0 = −7, 91 (ressonância de dipolo), ε1/ε0 = −7, 85 (UFR),

ε1/ε0 = −7, 32 (Fano dip) e ε1/ε0 = −5, 27 (FR). . . . . . . . . . . . 81



xx

4.9 Ressonâncias de Fano não convencionais (UFRs) e convencionais

(FRs) e sua relação com o aumento de campo próximo (intensidade)
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ε1/ε0 = −4, 42 (UFR) e ε1/ε0 = −4, 27 (Fano dip). . . . . . . . . . . 85

5.1 Esfera não dispersiva de raio a e propriedades ópticas (ε1, µ1)
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6.1 Metamaterial quiral constitúıdo de estruturas metálicas em formatos

de hélice [73]. (a) Duas hélices em planos diferentes, ligeiramente

deslocadas, formando uma estrutura helicoidal. (b) Arranjo periódico

de hélices metálicas em uma camada dupla imersa em um substrato

parcialmente transparente. Para comprimentos de onda muito

maiores que as estruturas helicoidais desacopladas (λ � L > d),

vale a teoria de meios efetivos expressa nas Eqs. (6.3)–(6.5) [173].

(Figuras adaptadas das Refs. [168] e [174], respectivamente.) . . . . . 104
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(CMM) de raio a = 5× 10−5 m, ω0 = ωp = 2 THz e Γ = 0, 05ω0, em

função da frequência ω. (a) A parte real do ı́ndice de refração LCP

(mL) para três parâmetros de quiralidade κ(ω) com F = 0, 1; 0,5;

0,9. (b) A eficiência de extinção LCP (Qext,L) correspondente. Não

há ı́ndices de refração negativos para esses parâmetros. . . . . . . . . 115

6.3 Esfera de metamaterial quiral (CMM) de raio a = 5× 10−5 m, ω0 =

ωp = 2 THz e Γ = 0, 05ω0. (a) A parte real do ı́ndice de refração RCP

(mR) para três parâmetros de quiralidade κ(ω) com F = 0, 1; 0,5; 0,9.

(b) A eficiência de extinção RCP (Qext,R) correspondente. Índices de

refração negativos para ondas RCP ocorrem nas frequências ω > ω0. . 116

6.4 Esfera de metamaterial quiral (CMM) de raio a = 5× 10−5 m, ω0 =

ωp = 2 THz, e Γ = 0, 05ω0. (a) Média temporal da energia W dentro

da esfera de CMM para F = 0, 1; 0,5; 0,9. (b) Eficiência média

de extinção Qext correspondente. O decréscimo em W para ω > ω0

coincide com o aumento de Qext. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

6.5 Esfera de metamaterial quiral (CMM) de raio a = 5× 10−5 m, fator

de preenchimento F = 0, 9 e ω0 = ωp = 2 THz para alguns valores

de parâmetros de absorção Γ = Gω0: G = 0, 01; 0,05; 0,09. (a) A

eficiência média de absorção Qabs. (b) A eficiência média de extinção

Qext. O inset mostra a eficiência de espalhamentoQsca paraG = 0, 01.

(c) A energia total W . Para ω ≈ ω0, um decréscimo em Qabs e Qext

não necessariamente coincide com um decréscimo em W . . . . . . . . 119
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7.1 Geometria do centro espalhador: um cilindro (ε1, µ1) de raio a

revestido por uma camada ciĺındrica (ε2, µ2) de espessura d = b − a
imerso no meio (ε0, µ0). (a) Uma onda plana propagando-se no plano

xz é incidente ao cilindro e faz um ângulo ζ com o eixo z. (b) Uma

seção transversal do cilindro revestido no plano xy. . . . . . . . . . . 125

7.2 Permissividade elétrica ε2 = εgra(ω) para o meio efetivo composto de

uma folha de grafeno crescida epitaxialmente em SiC [Eq. (7.45)] em

função da frequência f = ω/2π. Note que ε′2 < 0 para 1, 6 THz <

f < 9, 4 THz e 0 < ε′2/ε0 < 1 para 9, 4 THz < f < 15 THz. . . . . . . 136

7.3 Cilindro dielétrico infinito (ε1/ε0 = 11, 7+0, 01ı;µ1 = µ0), de raio a =

5 µm, revestido por uma camada de grafeno-SiC [ε2 = εgra(ω);µ2 =

µ0] [Eq. (7.45)], de espessura d = 1 µm, interagindo com uma onda

plana no modo TM (Hz = 0). (a) Eficiência de extinção Q(I)
sca, (b)

eficiência de absorção Q
(I)
ext e (c) energia interna W

(I)
1,2/W0 em função

da frequência f = ω/2π para alguns ângulos ζ entre a onda incidente

e o eixo do cilindro. A ressonância de plásmon (f ≈ 1, 2 THz) nas

grandezas de espalhamento não coincide com a ressonância na energia

interna (f ≈ 1, 0 THz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

7.4 Cilindro dielétrico infinito (ε1/ε0 = 11, 7+0, 01ı;µ1 = µ0), de raio a =

5 µm, revestido por uma camada de grafeno-SiC [ε2 = εgra(ω);µ2 =

µ0] [Eq. (7.45)], de espessura d = 1 µm, interagindo com uma onda

plana no modo TE (Ez = 0). (a) Eficiência de extinção Q(II)
sca , (b)

eficiência de absorção Q
(II)
ext e (c) energia interna W

(II)
1,2 /W0 em função

da frequência f = ω/2π para alguns ângulos ζ entre a onda incidente

e o eixo do cilindro. A ressonância de plásmon do grafeno-SiC (f0 ≈
1, 6 THz) não é excitada nesta configuração, uma vez que Ei ⊥ ẑ

para todo ζ. O aumento de intensidade do campo fora da ressonância

encontra-se em f ≈ 4, 3 THz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
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7.5 Cilindro dielétrico infinito (ε1/ε0 = 3, 4 + 0, 01ı;µ1 = µ0), de raio

a = 5 µm, com (linha sólida) e sem (linha tracejada) uma camada

de grafeno-SiC [ε2 = εgra(ω);µ2 = µ0] [Eq. (7.45)], de espessura

d = 1 µm, em polarização TM (Hz = 0). (a) Eficiência de

absorção e espalhamento para incidência normal (ζ = 90o), mostrando

uma grande absorção na ressonância de plásmon do grafeno-SiC.

Os picos para o cilindro homogêneo Si correspondem a ressonâncias

de Lorenz-Mie de monopolo (n = 0), dipolo (n = 1), quadrupolo

(n = 2) e octopolo (n = 3). (b) Energia interna para incidência

normal. Há um aumento de campo (intensidade) fora da ressonância

de espalhamento devido ao revestimento por grafeno-SiC em f ≈
1, 0 THz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

7.6 Espalhamento eletromagnético por um cilindro dielétrico (ε1/ε0 =

3, 4 + 0, 01ı;µ1 = µ0), de raio a = 5 µm, com (linha sólida) e sem

(linha tracejada) uma camada de grafeno-SiC (ε2 = εgra(ω);µ2 = µ0)

[Eq. (7.45)], de espessura d = 1 µm, em polarização TM. (a) Eficiência

de retroespalhamento Q
(I)
back. (b) As energias elétrica W

(I)
E1 e magnética

W
(I)
H1 no interior do cilindro dielétrico. (c) As energias elétrica W

(I)
E2 e

magnéticaW
(I)
H2 no interior da camada de grafeno-SiC. As ressonâncias

de Fano são devidas às interferências de dipolo-quadrupolo (f ≈
10, 2 THz) e quadrupolo-octopolo (f ≈ 14, 0 THz) e correspondem

a grandes quantidades de energia no interior do cilindro dielétrico. . . 143

7.7 Velocidade de transporte de energia para os modos TM (v
(I)
E ) e

TE (v
(II)
E ) para um meio desordenado bidimensional composto por

cilindros de siĺıcio (Si) (ε1/ε0 = 3, 4 + 0, 01ı;µ1 = µ0), de raio a =

5 µm, revestidos por uma camada de grafeno-SiC (ε2 = εgra(ω);µ2 =

µ0) [Eq. (7.45)], de espessura d = 1 µm, com ζ = 90o (incidência

normal). A fração de espalhadores no meio é fpack = 1/3 (regime

de percolação) e a velocidade de transporte é calculada em relação à

velocidade da radiação no meio externo: c = 1/
√
ε0µ0. . . . . . . . . . 145
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8.1 Eficiência de absorção média Qabs = [Q
(I)
abs + Q

(II)
abs ]/2 (onda

despolarizada) para um cilindro de siĺıcio (Si) (ε1/ε0 = 11, 7 + 0, 01ı),

de raio a = 0, 5 µm, revestido por um meio efetivo composto de uma

folha de grafeno epitaxialmente crescida em carbeto de siĺıcio (SiC)

[ε2 = εgra(ω)], dado pela Eq. (7.45), de espessura d = 1 µm no limite

de Rayleigh. (a) Qabs em função da frequência f = ω/2π e do ângulo ζ

entre o cilindro e a onda incidente. A absorção omnidirecional ocorre

para f ≈ 5, 2 THz. (b) Razão Qabs/Qext, onde Qext = [Q
(I)
ext+Q

(II)
ext ]/2 é

a eficiência de extinção média, para o mesmo conjunto de parâmetros,

mostrando que Qabs/Qext ≥ 0, 85 neste intervalo de frequência para

todos os ângulos ζ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

8.2 Eficiência de absorção média Qabs = [Q
(I)
abs + Q

(II)
abs ]/2 (onda não

polarizada) para um cilindro de siĺıcio (Si) (ε1/ε0 = 11, 7 + 0, 01ı),

de raio a = 0, 5 µm, revestido por um meio efetivo composto de uma

folha de grafeno epitaxialmente crescida em carbeto de siĺıcio (SiC),

ε2 = εgra(ω), de espessura d = 1 µm. O ângulo ζ = 1o impõe que o

campo elétrico da onda incidente seja aproximadamente ortogonal ao

eixo do cilindro mesmo no modo TM, excitando apenas plásmons de

superf́ıcie. Para σb = 3, 5σ0, temos uma curva assimétrica (do tipo

Fano); para σb = 0, temos uma Lorentziana. . . . . . . . . . . . . . . 155

8.3 Média angular da intensidade de campo elétrico 〈|E(I)/E0|2〉Ω no

interior de um cilindro de siĺıcio (Si) (ε1/ε0 = 11, 7 + 0, 01ı), de raio

a = 0, 5 µm, revestido por uma camada de meio efetivo grafeno-SiC

ε2 = εgra(ω), de espessura d = 1 µm, em função da distância radial

para ζ = 60o. A onda incidente encontra-se na polarização TM

(Hi ⊥ ẑ para todo ζ). As frequências analisadas são: f = 1, 5 THz

(plásmon volumétrico, α||), f = 5, 2 THz (absorção omnidirecional) e

f = 7, 1 THz (plásmon de superf́ıcie, α⊥). . . . . . . . . . . . . . . . 156
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9.1 Geometria de espalhamento: um cilindro magneto-óptico infinito,

com propriedades ópticas (←→ε1 ,
←→µ1 ) e raio a, é submetido a um campo

magnético uniforme B ao longo de seu eixo. Uma onda plana

(E
(II)
i ,H

(II)
i ) – no modo TE (E

(II)
i ⊥ ẑ) –, propagando-se no meio

(ε0, µ0), interage com este cilindro em incidência normal. A amplitude

do campo magnético incidente é muito menor que a do campo B. . . 162

9.2 Permissividade elétrica efetiva εB = ε1(1 − β2) de um cilindro

magneto-óptico homogêneo, de raio a = 1 µm, consistindo de uma

folha de grafeno crescida epitaxialmente em SiC, cuja condutividade

bidimensional é dada na Eq. (9.28), em função da frequência f =

ω/2π para alguns valores de amplitude de campo B ao longo do eixo

do cilindro. (a) Parte real de εB/ε0. Há mudança de sinal para

f0 ≈ 1, 6 THz. O inset mostra os valores de frequência em que

Re(εB) = −ε0 (ressonância “dipolar”). (b) Parte imaginária de εB/ε0. 167

9.3 Eficiências para um cilindro magneto-óptico constitúıdo de uma

folha de grafeno crescida epitaxialmente em carbeto de siĺıcio (SiC)

[Eq. (9.28)] em função da frequência f = ω/2π e do campo B = Bẑ

aplicado. A variação de parâmetro de tamanho no intervalo de

frequência é 5 × 10−3 < ka < 0, 4 (limite de Rayleigh para baixas

frequências). (a) Eficiência de espalhamento Qsca. (b) Eficiência de

extinção Qext. O pico para B = 0, cortado pela linha vertical, divide o

espectro em duas regiões: ressonâncias dos coeficientes a1 à esquerda

e a−1 à direita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

9.4 Espalhamento eletromagnético em um meio bidimensional, composto

por cilindros de grafeno-SiC [Eq. (9.28)] de raios a = 1 µm, em função

da frequência f = ω/2π e do campo magnético aplicado B = Bẑ.

(a) Energia W/W0 no interior de um único centro espalhador. (b)

Velocidade de transporte de energia no meio desordenado com fração

volumétrica de centros espalhadores fpack = 1/3. . . . . . . . . . . . . 172
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10.1 Centro espalhador com formato arbitrário e (N − 1) inclusões

arbitrárias irradiado por uma onda plana. O meio externo é (ε0, µ0)

e cada inclusão tem volume Vq e propriedades ópticas (εq, µq), com

q = {1, . . . , N−1}, sendo VN o volume da part́ıcula hospedeira (εN , µN).177
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ED Eletrodinâmica (Electrodynamic).

FR Ressonância de Fano (Fano resonance).

GHz Gigahertz (109 Hz).
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ε
(eff)
2 Coeficiente efetivo de energia elétrica da camada.

µ
(eff)
2 Coeficiente efetivo de energia magnética da camada.
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a(I)
n Coeficiente de espalhamento dos multipolos elétricos no modo TM.

b(I)
n Coeficiente de espalhamento dos multipolos magnéticos no modo TM.
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3.2 Energia eletromagnética interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.2.1 Esfera interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
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7.2 Energia eletromagnética interna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

7.2.1 Cilindro interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
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Apêndice C - Conservação da energia eletromagnética 225
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D.2 Geometria ciĺındrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
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Caṕıtulo 1

Introdução

O espalhamento de ondas eletromagnéticas por pequenas part́ıculas é um

tópico fundamental em eletrodinâmica [1–3]. Ele abrange um grande espectro de

aplicações, incluindo áreas da meteorologia, astronomia, biologia e medicina [1,

4, 5]. Historicamente, considera-se que o estudo cient́ıfico do espalhamento

eletromagnético, com leis f́ısicas bem definidas, tenha começado em 1869, nos

experimentos de Tyndall com aerossóis [6], seguidos pelo extenso e proĺıfico trabalho

teórico de Lord Rayleigh [1] a partir de 1871 [7,8]. Aliados à teoria eletromagnética

de Maxwell, esses estudos foram precursores de duas abordagens distintas que se

destacaram ao longo do século XX: uma abordagem fenomenológica, chamada de

teoria de transferência radiativa, e uma abordagem anaĺıtica, que recebeu o nome

de teoria de espalhamento múltiplo [3, 9].

A teoria de transferência radiativa, ou simplesmente teoria de transporte,

lida com a propagação de intensidades dos campos eletromagnéticos através de um

substrato desordenado. Essa teoria, iniciada por Schuster em 1903 [10], é baseada

em observações heuŕısticas das caracteŕısticas de transporte das intensidades, não

incluindo, por exemplo, efeitos de difração [5]. A equação diferencial básica dessa

teoria é chamada de equação de transferência radiativa, a qual é formalmente

equivalente à equação de Boltzmann em teoria cinética dos gases e em teoria de

transporte de nêutrons [5,9]. Em contrapartida, a teoria de espalhamento múltiplo,

ou teoria anaĺıtica, baseia-se na resolução da equação de onda vetorial proveniente,

no caso eletromagnético, das equações de Maxwell macroscópicas [11]. A partir

das soluções para uma part́ıcula isolada (condições de contorno) [1, 2, 6], os efeitos

1
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de interação entre muitas part́ıculas são introduzidos no sistema, de forma a se

obter, ao final, médias configuracionais (ou estat́ısticas) do espalhamento. Uma

das mais úteis teorias de espalhamento múltiplo foi desenvolvida por Twersky em

1964; dentre outras teorias anaĺıticas importantes, tem-se o método do diagrama,

as equações de Dyson (campo médio) e de Bethe-Salpeter [11–13]. Apesar de suas

diferenças com relação ao ponto de partida, as teorias de espalhamento múltiplo e

de transporte possuem algumas relações fundamentais entre si – com grandezas, por

exemplo, que podem ser mapeadas de uma teoria na outra através de transformadas

de Fourier [9, 11]. De fato, a equação de transporte de Boltzmann pode ser obtida

analiticamente da equação escalar de Bethe-Salpeter na chamada “aproximação de

escada” (ladder approximation) [14]. Essa aproximação preserva, grosso modo, os

efeitos de interferência entre as ondas e suas respectivas complexas conjugadas

(gerando as intensidades) e despreza as interferências não triviais [15]. Dessa

maneira, o espalhamento múltiplo fornece uma derivação microscópica da equação

de transferência radiativa.

Aqui, tratamos especificamente da teoria anaĺıtica do espalhamento

eletromagnético, tendo como foco principal o espalhamento por part́ıculas isoladas,

também chamado de espalhamento simples [1,2]. Embora nossa abordagem anaĺıtica

esteja restrita a um único centro espalhador, ela pode ser estendida a situações

em que haja uma coleção de part́ıculas no meio material, distribúıdas aleatória

e uniformemente. A condição que se impõe ao sistema, nesse caso, é a de que as

part́ıculas sejam independentes, isto é, interajam única e exclusivamente com a onda

incidente, de modo que os campos“coletados”por um observador são espalhados uma

única vez no meio. Essa condição é alcançada em meios com baixa densidade de

centros espalhadores. Desse modo, o espalhamento simples é o processo elementar

(“building block”) do espalhamento múltiplo, cuja dependência entre as part́ıculas

manisfesta-se no fato de que uma mesma onda pode ser espalhada múltiplas vezes

no meio desordenado, engendrando-se, assim, uma caminhada aleatória no espaço

transformado de Fourier [11, 16]. Além disso, a hipótese de que a distribuição

de part́ıculas no espaço seja aleatória nos permite considerar que não haja uma

relação sistemática entre as fases das ondas espalhadas. Essa consideração de

espalhamento incoerente, entretanto, não é inteiramente válida para determinados
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ângulos, uma vez que há interferência da radiação espalhada pela part́ıcula na mesma

direção do feixe de incidência (teorema óptico) [2]. De fato, no caso de part́ıculas

magneto-dielétricas com dimensões da ordem do comprimento de onda ou muito

menores (aproximação dipolar), podem ocorrer efeitos de quase-cancelamento do

espalhamento para frente (refletor de “Huygens”) ou de retroespalhamento nulo

(fonte de “Huygens”) [17]. A part́ıcula isolada, neste caso, deve satisfazer as

condições de Kerker dipolares [18] para o espalhamento direcional. Por outro lado,

se o comprimento de onda for da ordem do livre caminho médio de colisão dos

fótons com as part́ıculas no meio desordenado (critério de Ioffe-Regel [16]), podem

ser verificadas interferências no retroespalhamento (localização fraca da luz ) [19] e,

dependendo da densidade de centros espalhadores, também no espalhamento para

frente [20].

Na prática, em experimentos de laboratório, as condições favoráveis para o

espalhamento simples são obtidas a partir de sistemas dilúıdos ou, de modo geral,

que possuam uma pequena fração volumétrica de centros espalhadores distribúıdos

uniformemente no volume total. Sistemas desse tipo são ditos de baixa densidade

ou de fraca desordem. Para citarmos um exemplo prático, em um meio desordenado

composto por part́ıculas esféricas idênticas imersas em uma matriz homogênea,

a aproximação de espalhamento simples é aplicável se as distâncias t́ıpicas entre

part́ıculas vizinhas forem muito maiores que o raio dessas part́ıculas [2].

Historicamente, uma solução completa do espalhamento simples por uma

part́ıcula esférica de tamanho arbitrário foi derivada, de maneira independente,

por Lorenz [21], que usou sua própria versão do eletromagnetismo, e Mie [22], via

equações de Maxwell, há mais de um século [23, 24]. Por essa razão, esta solução

é frequentemente referida como espalhamento ou teoria de Lorenz-Mie1. Outras

geometrias de centros espalhadores – como cilindros e esferas revestidos, por exemplo

–, calculadas dentro do mesmo formalismo, entram no que podemos chamar de

1 Em realidade, antes mesmo de Lorenz ou Mie, Clebsch [25], em 1863, resolveu o problema
de uma esfera ŕıgida no contexto de ondas elásticas – um ano antes da teoria eletromagnética da
luz ser proposta por Maxwell. Em 1909, um ano após o artigo de Mie, Debye [26], trabalhando
de forma independente, abordou o problema de pressão de radiação sobre part́ıculas esféricas
utilizando duas funções potenciais escalares (provenientes dos vetores de Hertz). Portanto, levando
em conta apenas a teoria eletromagnética, o espalhamento de ondas planas por esferas isotrópicas
e homogêneas deveria ser chamado de teoria de Lorenz-Mie-Debye.
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teorias de Lorenz-Mie generalizadas [27,28].

Em nosso estudo, abordamos quatro generalizações ou extensões do

espalhamento de Lorenz-Mie: esferas e cilindros revestidos, esfera opticamente

ativa e cilindro magneto-óptico. A rigor, o trabalho teórico-anaĺıtico que aqui nos

propusemos não se baseia, portanto, em nenhuma teoria nova e, sem incorrer em

exageros, podemos dizer que a teoria clássica é muito bem estabelecida2, com boa

concordância entre teoria anaĺıtica, simulação numérica e experimentos [1,2,27,31–

33]. No entanto, apesar de sua longa história e do advento da eletrodinâmica quântica

na segunda metade do século passado, a pesquisa em espalhamento eletromagnético

clássico, no qual a teoria de Lorenz-Mie se inclui como um importante caso

particular, tem revelado, ainda hoje, algumas surpresas. As chamadas “ressonâncias

ópticas gigantes”, que aumentam de maneira anômala com as ordens de ressonância

(dipolo, quadrupolo, etc.) [34]; a formação de estruturas complexas de campos

em vórtices dentro dos centros espalhadores [35]; a absorção anômala de energia

por nanopart́ıculas metálicas [36]; dependências não usuais do fluxo de energia

na superf́ıcie de part́ıculas esféricas [37]; e o “super-espalhamento” em estruturas

de dimensões menores que o comprimento de onda [38] são alguns exemplos de

fenômenos básicos, de grande relevância, que foram desvelados apenas recentemente

na teoria de espalhamento eletromagnético. Em outras palavras, embora bem

estabelecida, a pesquisa em teoria de espalhamento clássico é fundamental para

modernas aplicações em fotônica, plasmônica e metamateriais, como pode ser

comprovado em trabalhos bastante recentes [39,40].

Atualmente, dentre os muitos tópicos de interesse tecnológico, o entendimento

e o controle das interações que ocorrem entre a radiação eletromagnética e a matéria

em uma escala abaixo do comprimento de onda são dois dos objetivos centrais na área

de nanofotônica, a qual engloba a fotônica e a plasmônica [41]. Um sistema t́ıpico

2 Alguns dos mais belos fenômenos ópticos naturais podem ser explicados, em uma roupagem
moderna e sofisticada, pela teoria de Lorenz-Mie. Usando o formalismo de Debye [26] na
aproximação de esferas transparentes, o f́ısico brasileiro H. M. Nussenzveig, por exemplo, formulou
uma teoria quantitativa do arco-́ıris (primário e secundário) e da auréola em 1969 [29, 30]. Seus
resultados, obtidos a partir de estudos dos polos nas expansões das amplitudes de espalhamento
em termos de múltiplas reflexões (séries de Lorenz-Mie) e analogias das ondas parciais escalares
com o espalhamento por potenciais em Mecânica Quântica e momentos angulares complexos
(transformação de Watson), renderam-lhe o prêmio Max Born em 1986, conferido pela Optical
Society of America.
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utilizado para se investigar tais interações é composto por nanopart́ıculas metálicas

(esféricas ou de formatos arbitrários) que suportam modos elétricos de superf́ıcie,

também chamados de ressonâncias de plásmons-poláritons localizados [1, 42]. Essas

ressonâncias de espalhamento ocorrem quando elétrons de uma superf́ıcie metálica

são coerentemente excitados pelo campo eletromagnético aplicado3.

Em uma ressonância plasmônica localizada (isto é, com ondas estacionárias

de cargas), o forte aumento do campo eletromagnético próximo faculta o uso de

nanopart́ıculas metálicas em muitas aplicações modernas, tais como em terapias,

imagens biomédicas, espectroscopia Raman “aumentada” (surface-enhanced),

sensores bioqúımicos e no desenvolvimento de metamateriais ópticos [42,45]. Como

essas ressonâncias de plásmons-poláritons dependem crucialmente da geometria e

composição das nanopart́ıculas [46, 47], uma intensa atividade de pesquisa tem se

focado no design ótimo de propriedades f́ısicas que permitam o máximo aumento do

campo eletromagnético para aplicações tecnológicas. A possibilidade de se obter uma

melhor modulação dessas ressonâncias tem conduzido, por exemplo, a pesquisas em

agregados de nanopart́ıculas, tais como os tŕımeros [48,49], tetrâmeros [50] e arranjos

desordenados de nanopart́ıculas [51].

Por sua simplicidade entre todas as geometrias posśıveis, tanto do ponto de

vista teórico quanto de manufatura, um centro espalhador esférico revestido por uma

camada homogênea (que pode ser um meio efetivo de uma heteroestrutura [52]) é

comumente o mais empregado em aplicações, o que lhe confere o status de sistema

de referência para estudos em plasmônica. Esse sistema consiste de uma esfera

interior dielétrica revestida por uma camada metálica (ou vice-versa), de modo

que os plásmons-poláritons de superf́ıcie dependem da espessura da camada, uma

propriedade que é explorada no desenvolvimento de muitas aplicações, tanto na

frequência do viśıvel quanto do infravermelho próximo.

3 As ressonâncias de plásmons correspondem a oscilações coletivas dos elétrons de condução
(coerentemente excitados pela radiação incidente) que se propagam na superf́ıcie de um material
condutor. Essa onda superficial de cargas é o que se denomina plásmon de superf́ıcie, onde o termo
“plásmon” se refere a um quantum de excitação. As cargas oscilantes de um plásmon, por sua vez,
criam um campo elétrico que se estende dentro do material dielétrico na interface com a superf́ıcie
metálica (o ar, por exemplo). Esse campo elétrico polariza o dielétrico circundante, gerando assim
uma polarização que também tem caracteŕısticas de onda, e cujo quantum de excitação é conhecido
como poláriton. Uma vez que o poláriton se acopla à onda superficial de cargas, o plásmon de
superf́ıcie é frequentemente chamado de plásmon-poláriton de superf́ıcie (SPP) [43,44].
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Em especial, dentro da teoria eletromagnética, a teoria de hibridização de

plásmons foi desenvolvida recentemente a fim de descrever a resposta plasmônica

de uma nanopart́ıcula metálica dotada de estratificações [53]. Tal teoria de

hibridização, um análogo eletromagnético da teoria de orbitais moleculares, descreve

com sucesso como os plásmons de superf́ıcies adjacentes, presentes na constituição

da nanopart́ıcula e com separações da ordem do comprimento de penetração (skin

depth), interagem entre si e hibridizam-se – em analogia aos orbitais atômicos, os

quais se hibridizam para formar os orbitais moleculares ligantes e antiligantes em

teoria de estrutura eletrônica [53].

Uma propriedade importante de sistemas plasmônicos contendo estratificações

é a chamada ressonância de Fano, originalmente descoberta no contexto de sistemas

atômicos [54]. Ela pode ser explorada, por exemplo, para controlar as interações

entre os modos eletromagnéticos em nanopart́ıculas que exibem ressonâncias de

plásmons [55, 56]. Em sistemas plasmônicos, a ressonância de Fano (convencional)

resulta da interferência entre um modo cont́ınuo (“super-radiante”) e um modo

discreto (“sub-radiante”), produzindo um formato assimétrico de linha espectral

bastante caracteŕıstico [55–57]. A modulação do formato de linha de Fano

pode favorecer a transparência induzida por plásmons [58, 59], fenômeno clássico

bastante similar à transparência eletromagneticamente induzida (EIT, do inglês

electromagnetically induced transparency) [60, 61] em sistemas atômicos4. De fato,

quando ocorre o acoplamento coerente entre duas ressonâncias com origens distintas

(por exemplo, dipolo e quadrupolo) ou fora de fase, uma interferência destrutiva

pode suprimir a absorção de uma banda de ressonância, levando a uma janela

de frequência de transparência induzida. Essas ressonâncias assimétricas – assim

chamadas devido ao contraste em relação aos formatos de linha Lorentziano,

Gaussiano ou de Voigt – foram observadas em metamateriais dispersivos [63] e

possuem muitas aplicações em potencial, tais como o desenvolvimento de materiais

plasmônicos de baixas perdas eletromagnéticas e de dispositivos de “luz lenta” (slow

light) [55,64].

4 É curioso notar que as ressonâncias de Fano em espalhamento eletromagnético só foram
recentemente descobertas [55] e precisamente um século após a publicação do artigo de Mie [22]. Se
os efeitos de interferência nas seções de choque diferenciais tivessem sido estudados naquela época,
Lorenz ou Mie provavelmente teriam descoberto a ressonância que hoje leva o nome de Fano [62].
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No espalhamento eletromagnético, as condições para a observação das

ressonâncias de Fano foram apenas recentemente reportadas [65, 66]. Ao contrário

do que é geralmente esperado, as ressonâncias nas seções de choque de espalhamento

não correspondem necessariamente a um aumento da intensidade do campo

eletromagnético próximo [67]. Por analogia com a f́ısica atômica – onde é posśıvel,

em um sistema de três ńıveis, tornar“inviśıvel” ao campo aplicado uma superposição

coerente de dois estados acoplados a um terceiro [55], de forma que o sistema não

absorve e nem emite fótons (EIT) –, as ressonâncias no campo próximo que aparecem

como “pontos de escuridão” nas seções de choque totais são chamadas de “estados

escuros”(dark states) [67,68]. Classicamente, tudo se passa como se, para frequências

espećıficas de excitação, as part́ıculas espalhadoras se comportassem como cavidades

de Fabry-Pérot com alto fator de qualidade (isto é, alta capacidade de armazenar

energia com baixas perdas eletromagnéticas). Essa caracteŕıstica é importante, por

exemplo, para aplicações de nanopart́ıculas no tratamento de câncer [69,70].

Para explicar o aumento de intensidade do campo interno fora da ressonância,

Miroshnichenko [67] mostrou que as ressonâncias “escuras” em nanopart́ıculas

acontecem devido às ressonâncias de Fano nas seções de choque diferenciais.

Ademais, é demonstrado que os metamateriais que apresentam refração negativa

possuem “predisposição” a exibir ressonâncias de Fano [55]. Uma vez que os “estados

escuros” são explicados em termos das ressonâncias de Fano, uma pergunta natural

a que nos propomos responder nesta tese, dentre outras, seria verificar qual é o efeito

da refração negativa nesses “estados escuros” no espalhamento simples.

Na última década, o desenvolvimento dos metamateriais abriu novas

fronteiras nas áreas de fotônica e plasmônica [71], inaugurando uma área de pesquisa

que vem sendo chamada de óptica de transformação [72]. Os metamateriais, grosso

modo, são materiais compósitos5 que exibem propriedades ópticas não usuais, isto é,

sem uma contraparte nos meios naturais, que podem ser exploradas, por exemplo,

para induzir refração negativa [74], resolver imagens além do limite de difração [75],

5 Um material compósito deve ter pelo menos dois materiais constituintes, sendo cada um deles
quimicamente inerte com relação aos outros materiais em suas vinhanças imediatas – restrição essa
que exclui os materiais moleculares puros, contendo apenas dois ou mais tipos de átomos. Um
metamaterial compósito, em geral, exibe caracteŕısticas de resposta que não são observadas na
natureza ou são aumentadas em relação às respostas individuais dos materiais constituintes [73].
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apresentar magnetismo na região óptica do espectro eletromagnético [76, 77] e

atuar como uma “capa de invisibilidade” eletromagnética [78, 79]. Assim como

muitos aspectos fundamentais da eletrodinâmica clássica, a teoria do espalhamento

eletromagnético tem sido revisada devido ao advento dos metamateriais [80–82].

Embora já existam estudos de como alguns materiais metálicos, presentes na

composição de nanopart́ıculas revestidas com poĺımeros, afetam os tais “estados

escuros” [67], os efeitos das propriedades ópticas não usuais exibidas pelos

metamateriais, no comportamento desses estados, permanecem pouco explorados

até o momento [83].

Para o entendimento de como as ressonâncias internas (região de campo

próximo) acoplam-se às ressonâncias nas seções de choque ópticas (região

de campo distante), é de grande importância o cálculo de funcionais dos

campos eletromagnéticos internos aos centros espalhadores, cujo exemplo trivial

é a densidade de energia eletromagnética. De fato, a densidade de energia

eletromagnética em meios dispersivos e absortivos é uma grandeza f́ısica fundamental

que encontra muitas aplicações em fotônica. Essa grandeza está diretamente

relacionada, por exemplo, ao tempo de residência das ondas eletromagnéticas

em um centro espalhador e ao seu correspondente fator de qualidade [84, 85],

ambas grandezas mensuráveis relevantes para aplicações em lasers [85]. Em meios

absortivos, a densidade de energia eletromagnética foi primeiramente derivada para

materiais dielétricos por Loudon [86], e então generalizada para meios compósitos

magnéticos por Ruppin [87].

Dentro desse contexto, o objetivo geral deste estudo é investigar o impacto

dos metamateriais dispersivos [88], e da refração negativa em particular, no

espalhamento eletromagnético por part́ıculas esféricas e ciĺındricas. Assim, mediante

parâmetros de dispersão provenientes de teorias de meios efetivos, calculamos

expressões anaĺıticas para a energia eletromagnética armazenada em esferas e

cilindros revestidos, esferas quirais e cilindros magneto-ópticos. Além de fornecer as

ressonâncias dos campos internos associadas a um único centro espalhador, é posśıvel

obter, a partir da energia interna e das seções de choque, informações acerca do efeito

de retroespalhamento coerente (ou localização fraca), que é o precursor da localização

de Anderson no regime de espalhamento múltiplo em meios desordenados [16,89,90].
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Esta tese está organizada da seguinte forma:

1. Introdução e revisão da literatura.

No Caṕıtulo 2, apresentamos o básico da teoria clássica de espalhamento

eletromagnético (simples) que ancora os resultados anaĺıticos deste trabalho.

Descrevemos de maneira resumida os sistemas que abordamos nos Caṕıtulos

seguintes e definimos as principais grandezas em teoria de espalhamento,

quais sejam, as seções de choque. Em particular, o Caṕıtulo 2 pode

ser lido em conjunto com os Apêndices A.1 (equações de Maxwell), A.2

(condições de contorno), B.1 (ondas complexas), B.2 (ondas planas), C.1

(teorema de Poynting) e C.2 (densidade de energia), compondo, assim, uma

pequena revisão de eletrodinâmica e teoria de espalhamento. Esses Apêndices,

portanto, não oferecem nenhum resultado novo e são aqui inclúıdos a fim

tornarem o texto o mais completo posśıvel, fornecendo uma visão geral e

coerente sobre eletrodinâmica clássica embasada em vários livros-textos de

eletromagnetismo e teoria de espalhamento.

2. Resultados anaĺıticos e numéricos.

Os Caṕıtulos 3, 4 e 5 são reservados aos nossos resultados anaĺıticos em

espalhamento por esferas revestidas. No Caṕıtulo 3, descrevemos a geometria

de espalhamento de esferas concêntricas isoladas e apresentamos as seções de

choque e coeficientes de Lorenz-Mie no caso magneto-dielétrico. O principal

resultado desse Caṕıtulo é o cálculo da energia eletromagnética no interior de

esferas revestidas contendo metamateriais dispersivos (com ı́ndice de refração

negativo), nas configurações de esfera de metamaterial revestida por um

dielétrico e vice-versa. Os Caṕıtulos em sequência abordam, na mesma

geometria, as ressonâncias de Fano e estados escuros em esferas plasmônicas

revestidas por um dielétrico (Caṕıtulo 4), e esferas dielétricas revestidas por um

metamaterial dispersivo no limite ferromagnético (Caṕıtulo 5). Finalizamos

nossos estudos em geometria esférica no Caṕıtulo 6, onde calculamos a energia

eletromagnética no interior de uma esfera de metamaterial quiral dispersiva,

fazendo o v́ınculo das intensidades dos campos internos à seção de choque de

absorção. Todos esses Caṕıtulos em geometria esférica devem ser lidos, quando
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necessário, em conjunto com o Apêndice D.1, onde calculamos explicitamente

as componentes dos campos eletromagnéticos internos e espalhados.

A geometria ciĺındrica é abordada nos Caṕıtulos 7, 8 e 9. Os Caṕıtulos 7 e 8

são reservados aos cilindros concêntricos contendo metamateriais dispersivos.

Nessa geometria, usamos uma folha de grafeno crescida epitaxialmente em

carbeto de siĺıcio (SiC). No Caṕıtulo 7, calculamos analiticamente a energia

eletromagnética armazenada em cilindros concêntricos sob incidência obĺıqua

de radiação, fazendo em seguida o v́ınculo dela com a eficiência de absorção

para ângulos arbitrários de incidência. A velocidade de transporte de energia

em um meio desordenado composto por cilindros paralelos é calculada na

aproximação de baixa densidade e cilindros idênticos. Efeitos de absorção

independente do ângulo de incidência e da polarização (omnidirecionalidade)

em cilindros concêntricos são investigados no Caṕıtulo 8. No Caṕıtulo 9,

finalizamos o estudo da geometria ciĺındrica abordando o cálculo da energia

armazenada em um cilindro magneto-óptico e seu v́ınculo com a constante

de Verdet e eficiência de absorção. Todos esses Caṕıtulos em geometria

ciĺındrica devem ser lidos em conjunto com o Apêndice D.2, onde calculamos

as componentes dos campos eletromagnéticos internos e espalhados, bem como

as condições de contorno dos coeficientes de Lorenz-Mie.

Para concluirmos os Caṕıtulos de resultados da tese, apresentamos no

Caṕıtulo 10 o cálculo da energia armazenada em centros espalhadores de

formatos arbitrários contendo inclusões. Esse Caṕıtulo é uma śıntese das

geometrias esférica e ciĺındrica de meios isotrópicos no que concerne ao cálculo

da energia interna e seção de choque de absorção. Em especial, a partir de

considerações simples, mostramos que é posśıvel estimar-se a velocidade de

transporte de energia, em um meio desordenado de baixa densidade de centros

espalhadores, sem a necessidade de se recorrer à equação de Bethe-Salpeter.

3. Considerações finais.

Por fim, no Caṕıtulo 11, fazemos um balanço de nossos principais resultados e

das perspectivas de estudos que eles proporcionam em teoria de espalhamento

simples e múltiplo.



Caṕıtulo 2

F́ısica do espalhamento
eletromagnético

O espalhamento de ondas eletromagnéticas é um fenômeno ub́ıquo na

natureza, manifestando-se em diferentes escalas, desde a sub-atômica até a

macroscópica. Na abordagem ondulatória, o fenômeno de espalhamento está

associado ao grau de heterogeneidade que um meio material possui em relação às

escalas naturais de uma onda que se propaga nesse meio, a saber, o comprimento de

onda (periodicidade espacial) e a frequência de oscilação (periodicidade temporal).

Aqui, entendemos por “grau de heterogeneidade” ou “imperfeições” do meio material

as variações abruptas, por exemplo, nas funções dielétrica (ε), permeabilidade

magnética (µ) e/ou condutividade (σ), as quais são caracteŕısticas macroscópicas

da matéria. A teoria de espalhamento eletromagnético lida, grosso modo, com o

problema de relacionar as propriedades geométricas e materiais dessas imperfeições

(que podem ser o formato, tamanho e ı́ndice de refração de um centro espalhador) à

distribuição angular de radiação espalhada6. Nesse sentido, não há espalhamento se

o meio material é homogêneo e isotrópico, ou seja, livre de imperfeições. Embora haja

distinções acerca das heterogeneidades presentes no meio material, a f́ısica subjacente

ao fenômeno de espalhamento é a mesma para todos os sistemas f́ısicos [1].

6 Há duas classes de problemas em teoria de espalhamento: o problema direto, assunto desta
tese de doutorado, e o problema inverso [1,3]. O problema direto, em geral, é bem-posto (no sentido
de Hadamard [91]) e pode ser enunciado da seguinte forma: conhecidas as propriedades ópticas
de um centro espalhador e da onda incidente, determinam-se as caracteŕısticas da onda espalhada.
O problema inverso, ao contrário, é mal-posto e pode ser enunciado de forma complementar ou
inversa: conhecidas a distribuição angular da onda espalhada e a onda incidente, estimam-se os
parâmetros materiais do centro espalhador.

11
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Neste estudo, adotamos o ponto de vista clássico sobre o espalhamento

eletromagnético em meios lineares. Consideramos que os comprimentos de onda são

muito maiores que as dimensões atômicas, e que as frequências t́ıpicas impingidas ao

meio não são grandes o suficiente para provocarem transições eletrônicas reais. Dessa

forma, tudo se passa como se os meios materiais fossem cont́ınuos, caracterizados

por parâmetros materiais bem definidos, e pudessem ser descritos a partir do

comportamento de funções vetoriais macroscópicas. As relações de v́ınculo entre

essas funções e os parâmetros materiais são dadas pelas equações de Maxwell

macroscópicas em conjunto com as relações constitutivas (Apêndice A.1). Nessa

abordagem clássica, de acordo com o modelo de Drude-Lorentz [1, 92], a onda

espalhada é oriunda do comportamento coletivo dos elétrons da matéria, os quais,

excitados pela radiação incidente, são levados a oscilar na mesma frequência de

excitação, emitindo radiação em todas as direções. De fato, devido à interferência

com o campo de dipolo induzido na matéria, a onda eletromagnética incidente

(primária) é extinta em todos os pontos no interior do centro espalhador, sendo então

substitúıda por uma outra onda eletromagnética (secundária) com uma velocidade

(e, geralmente, com uma direção) diferente de propagação. Esse resultado é

conhecido como teorema da extinção7 e foi estabelecido em meados do século XX

por Ewald (para meios cristalinos) e por Oseen (para meios isotrópicos) [31].

Impĺıcito no teorema da extinção está o fato de que parte da energia incidente,

responsável pela excitação dos elétrons na matéria, pode ser convertida em outras

formas de energia (calor, por exemplo) em um processo que denominamos absorção.

Na representação complexa dos campos eletromagnéticos (Apêndice B.1), a absorção

está associada à parte imaginária dos parâmetros materiais ε, µ e σ, também

chamados de grandezas constitutivas. Um meio material com ε complexo, por

exemplo, possuindo parte imaginária não nula, fornece um ganho de fase à onda

eletromagnética quando comparado a um meio não absortivo, isto é, com ε real.

Essa adição de fase aos campos eletromagnéticos está relacionada, do ponto de

vista termodinâmico, a um aumento de entropia no sistema [93]. De fato, embora

façamos referência apenas ao fenômeno de espalhamento, o processo de absorção

7 O teorema da extinção de Ewald-Oseen pode ser aplicado para demonstrar as leis da óptica
geométrica: as leis da refração e reflexão, as relações de Fresnel e, por conseguinte, a lei de Brewster
(polarização por reflexão) [31].
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eletromagnética, em geral, também está presente, sendo o v́ınculo entre as grandezas

de propagação do campo (partes reais) e as de atenuação (partes imaginárias8)

expresso pelas relações de Kramers-Kronig [1, 31,93].

A seguir, fornecemos as caracteŕısticas básicas dos campos eletromagnéticos

que consideramos neste estudo, bem como os tipos de heterogeneidades do ponto de

vista da geometria e dos parâmetros materiais. Convém enfatizarmos que a teoria

não está restrita a uma faixa espećıfica do espectro eletromagnético ou a um único

tamanho de part́ıcula; ela se aplica com igual validade a todos os comprimentos de

onda (não ionizantes) e tamanhos de centros espalhadores (macroscópicos, isto é,

acima da escala atômica). De fato, em vez de depender tão somente do tamanho do

centro espalhador ou do comprimento de onda, o espalhamento depende da razão de

uma dimensão caracteŕıstica da part́ıcula espalhadora em relação ao comprimento de

onda incidente. Esse fator natural de escala é chamado de parâmetro de tamanho e é

expresso por 2πa/λ, onde λ é o comprimento de onda incidente e a é um comprimento

caracteŕıstico do centro espalhador (no caso de part́ıculas esféricas, a é simplesmente

o raio). Consequentemente, o espalhamento de ondas de radiofrequência por satélites

artificiais na órbita terrestre, o espalhamento de micro-ondas por gotas de chuva e o

espalhamento de luz por aerossóis na alta atmosfera são fenômenos bastante similares

do ponto de vista teórico, uma vez que, em cada caso, λ é da mesma magnitude do

tamanho do centro espalhador [1, 2]. Assim, em boa aproximação, a teoria que

desenvolvemos aqui se aplica basicamente a três regimes de espalhamento: Rayleigh

(ka � 1), Mie (ka ≈ 1) e óptica geométrica (ka � 1), onde k = 2π/λ é o número

de onda.

2.1 Ondas planas harmônicas

A onda eletromagnética incidente ao centro espalhador, em todas as

geometrias aqui tratadas, é dada pelo ansatz [Ei(r, t),Hi(r, t)] = (E0,H0)eı(k·r−ωt),

onde E0 e H0 são, respectivamente, as amplitudes dos campos elétrico e magnético,

e ı2 = −1. Essa onda propaga-se em um meio não dispersivo e não absortivo (ε0, µ0),

8 A rigor, dependendo do sinal da parte imaginária, ela pode fornecer caracteŕısticas de emissão
em meios materiais com ganho óptico [94]. Tais materiais não serão aqui abordados.
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que é geralmente assumido como sendo o espaço livre9. (No Apêndice B.2, discutimos

em detalhes as caracteŕısticas das ondas planas na representação complexa.) Em

resumo, podemos enumerar as seguintes propriedades e considerações a respeito do

campo incidente:

1. A onda eletromagnética é plana (ou seja, a fonte de radiação está muito

distante da part́ıcula espalhadora), onde k é um vetor de onda real, de forma

que o lugar geométrico de k · r = constante é a equação de um plano. A

componente complexa de k surge da interação da onda incidente com um

substrato dispersivo.

2. Consideramos uma onda monocromática, sendo ω sua frequência angular de

oscilação. Como as equações de Maxwell são lineares, pode-se mostrar, via

teoria de Fourier, que não há perda de generalidade na consideração de um

campo harmônico. De fato, esse campo pode servir de “elemento de base” para

a expansão de um campo com dependência temporal arbitrária (Apêndice B.1).

3. A polarização é linear ou eĺıptica, dependendo se a amplitude elétrica

E0 é real ou complexa, respectivamente (Apêndice B.2). Em particular,

na geometria esférica, um único estado linear de polarização é suficiente

para que o espalhamento esteja resolvido para uma polarização eĺıptica

arbitrária. Contudo, na geometria ciĺındrica, necessitamos de uma “base”

de polarização com dois elementos linearmente independentes: a polarização

elétrica transversa (modo TE) e a magnética transversa (modo TM) em

relação, por exemplo, ao eixo do cilindro [1, 2, 33].

4. As ondas são espalhadas elasticamente, o que significa que não há alteração

da frequência angular ω (e, por conseguinte, do comprimento de onda λ)

no processo. Essa é a categoria em que se encaixam os espalhamentos

clássicos de Rayleigh e Lorenz-Mie. São exclúıdos deste trabalho, portanto:

o espalhamento de Brillouin (que surge do deslocamento Doppler associado

9 Há uma distinção entre vácuo e espaço livre. Enquanto vácuo não contém massa, o espaço livre
não contém massa e nem energia (exceto aquela associada aos campos eletromagnéticos sob análise).
Contudo, em concordância com a teoria de campos eletromagnéticos clássicos, consideramos aqui
que vácuo e espaço livre são sinônimos.
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ao movimento das part́ıculas do meio), o espalhamento Raman, fluorescência,

espalhamento inelástico de raios X, efeito Compton e outras transições de

natureza quântica [6].

2.2 Meios materiais

Exploramos aqui, tanto anaĺıtica quanto numericamente, sistemas de

part́ıculas em que os meios materiais envolvidos são lineares. Isso significa

que os parâmetros materiais, expressos pelas grandezas constitutivas ε, µ e

σ, não são funções dos campos vetoriais E (campo elétrico), D (deslocamento

elétrico), H (campo magnético) e B (indução magnética). No entanto, esses

parâmetros podem ser funções da posição (meios heterogêneos), da frequência

incidente (temporalmente dispersivos) e da polarização dos campos incidentes (os

parâmetros são necessariamente tensores, não podendo ser reescritos como um

escalar multiplicando um tensor identidade) [95].

Basicamente, do ponto de vista da relação dos parâmetros materiais com

os campos vetoriais (relações constitutivas), podemos dividir os materiais lineares

em quatro categoriais distintas10, levando em conta os conceitos de isotropia e

anisotropia do meio [96]:

1. Os materiais isotrópicos são aqueles em que D está relacionado a E, B está

relacionado a H, e J está relacionada a E, com a direção de campo alinhada

em cada par.

2. Nos materiais bi-isotrópicos (tais como os meios quirais11 ou opticamente

ativos), os campos D e B dependem de ambos E e H, mas sem que haja

alinhamento com esses campos; por exemplo, D é uma combinação linear de

E e H. Dessa forma, o campo D pode mudar de direção em um meio quiral

sem que as direções de E e H sejam alteradas. A depender dos parâmetros

materiais, um meio quiral pode ser chamado de circularmente dicroico

10 Alguns autores, como Kong [95], consideram apenas três categorias, colocando os meios
bi-isotrópicos como um caso particular de bianisotropia.

11 O termo quiral, que vem do grego e quer dizer “mão”, é usado para descrever objetos que não
são sobrepońıveis à sua imagem especular.
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(absorção dependente da polarização) e/ou circularmente birrefringente

(apresenta rotação óptica) [1].

3. Nos materiais anisotrópicos, os pares de campos relacionados são os mesmos

do caso isotrópico [(D,E), (B,H) e (J,E)]; todavia, os campos em cada par

não estão geralmente alinhados. Nessa classe de materiais, encaixam-se os

meios girotrópicos [27], responsáveis, por exemplo, pela rotação Faraday (no

caso da transmissão) e o efeito Kerr magneto-óptico (no caso da reflexão).

4. Os materiais bianisotrópicos exibem o comportamento mais geral: D e B

dependem de ambos E e H como no caso bi-isotrópico, com a diferença de que

os parâmetros materiais são tensores (anisotropia).

A maioria dos sistemas abordados nesta tese possuem centros espalhadores

constitúıdos de materiais isotrópicos, tanto na geometria esférica (Caṕıtulos 3, 4

e 5) quanto na ciĺındrica (Caṕıtulos 7 e 8), ou mesmo em geometrias arbitrárias

(Caṕıtulo 10). As exceções ficam por conta de um centro espalhador esférico

bi-isotrópico (Caṕıtulo 6) e um centro espalhador ciĺındrico girotrópico (Caṕıtulo 9).

Uma vez escolhido o ansatz do campo incidente (Apêndice B.2), e também

a geometria e composição do centro espalhador, podemos finalmente calcular as

grandezas importantes do espalhamento no escopo da teoria eletromagnética. Nas

Seções a seguir, discutimos os métodos de resolução das equações de Maxwell no

espalhamento simples (nas geometrias esférica e ciĺındrica) e as principais grandezas

usadas para descrever a f́ısica do processo.

2.3 Solução das equações de Maxwell

Há diferentes métodos anaĺıticos de se tratar a interação de uma onda

eletromagnética com um centro espalhador isolado e com um alto grau de simetria [1,

2, 6, 9, 32]. Todos esses métodos, em prinćıpio, partem das equações de Maxwell

macroscópicas sujeitas a condições de contorno espećıficas (Apêndice A.2). No caso

isotrópico, mediante transformações convenientes dos campos vetoriais, podemos

desacoplar as contribuições elétricas e magnéticas em equações de ondas vetoriais

e escalares – via transformações de calibre, por exemplo. Dentro da teoria de
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Lorenz-Mie, duas abordagens anaĺıticas se sobressaem: (i) expansão dos campos

em harmônicos vetoriais na geometria do sistema [1, 2] ou (ii) decomposição dos

campos em modos transversais elétricos (TE) e magnéticos (TM) via vetores de

Hertz e potenciais de Hertz-Debye [6,97].

2.3.1 Equação de Helmholtz escalar

Na teoria clássica de espalhamento eletromagnético, ambos os métodos

anaĺıticos (expansão em harmônicos ou potenciais de Hertz-Debye) levam, do ponto

de vista f́ısico-matemático, à resolução de uma equação de onda escalar. A vantagem

de se utilizar os potenciais de Hertz-Debye, por exemplo, reside no fato de que

tanto o desacoplamento dos campos elétrico e magnético quanto a equação de onda

escalar são obtidos sem menção alguma à geometria dos centros espalhadores12. Esse

método, portanto, é um método geral de resolução e aplica-se a centros espalhadores

com formatos arbitrários. Na abordagem dos harmônicos vetoriais, entretanto, é

necessário impor a priori a geometria da expansão multipolar dos campos vetoriais.

Isso é feito através de uma função escalar ψ, chamada função escalar geratriz, e

um vetor piloto, os quais “calibram” a transformação dos campos eletromagnéticos

para que a solução final esteja expandida em termos de ondas parciais esféricas ou

ciĺındricas.

No estudo que aqui desenvolvemos, lidamos com centros espalhadores

esféricos ou ciĺındricos interagindo com ondas planas monocromáticas. Adotamos

o método da expansão em harmônicos vetoriais por nos parecer o método anaĺıtico

mais natural para essas geometrias. Como não existe uma maneira única de se definir

esses harmônicos13, escolhemos a notação e o formalismo comumente empregado

em teoria clássica de espalhamento, que é o de Bohren & Huffman [1]. Por

12 É posśıvel combinar os potenciais vetor (A) e escalar (Φ) para formar um único vetor Π,
chamado vetor de Hertz, a partir do qual todas as componentes do campo podem ser calculadas [4,
98]. Usando o calibre de Lorentz (∇·A+εµ∂Φ/∂t = 0), definimos A = εµ∂Π/∂t e Φ = −∇·Π = π
(potencial de Hertz-Debye), onde E = −∇π − ∂A/∂t e B = ∇ × A. Supondo que o meio seja
homogêneo e isotrópico, obtemos (∇2 − εµ∂2/∂t2)(Π1,Π2) = −(P/ε,M), onde Π1 e Π2 são,
respectivamente, os vetores de Hertz elétrico (TM) e magnético (TE). Se não houver fontes no
meio, o problema é reduzido à equação de onda escalar (∇2 − εµ∂2/∂t2)π = 0 [6,98].

13 No caso esférico, Jackson [92] e Tsang et al. [3], por exemplo, se utilizam de uma notação
mais adequada à Mecânica Quântica, gerando os harmônicos vetoriais a partir da aplicação de um
operador diferencial (de momento angular) sobre os harmônicos esféricos escalares Y`m(θ, φ).
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exemplo, para ondas planas monocromáticas (com dependência temporal harmônica

e−ıωt), propagando-se em um meio isotrópico, linear e homogêneo [com relações

constitutivas (D,B) = (εE, µH)], obtemos, no domı́nio da frequência ω, as equações

de Maxwell: ∇·(E,H) = (0, 0) e ∇ × (E,H) = ıω(µH,−εE) (Apêndice B.2).

Note que esse conjunto de equações é equivalente à equação de Helmholtz vetorial :

[∇2 + k2](E,H) = (0,0), onde k2 = −µε∂2/∂t2 = ω2µε. O cálculo dos campos

eletromagnéticos, portanto, se resume à resolução dessa equação diferencial vetorial,

que é uma simplificação da equação de onda graças ao ansatz temporal que

escolhemos.

Conforme a Ref. [1], definimos os harmônicos vetoriais M = ∇ × (cψ) e

N = ∇ × M/k, onde o vetor piloto c é escolhido de acordo com a geometria.

No caso da esfera, temos necessariamente c = r, que é o vetor radial no sistema

de coordenadas esféricas (r, θ, φ); para um cilindro infinito de seção transversal

circular, c = ẑ é o versor no sistema de coordenadas ciĺındricas (r, φ, z). Note que

∇·(M,N) = (0, 0), satisfazendo, portanto, as equações de Maxwell para divergência

nula. Para que os harmônicos (M,N) sejam de fato uma transformação dos campos

(E,H), a condição adicional que devemos impor é a de que eles satisfaçam as

equações rotacionais de Maxwell – ou, de modo equivalente, satisfaçam à equação

de Helmholtz vetorial. Assim, impondo que (M,N) sejam soluções da equação de

Helmholtz vetorial, obtemos a condição

[
∇2 + k2

]
ψ(r) = 0 , (2.1)

que nada mais é que a equação de Helmholtz escalar [99, 100] em coordenadas

esféricas (c = r) ou ciĺındricas (c = ẑ).

2.3.2 Condições de contorno

A solução da equação de Helmholtz escalar é bem conhecida e pode ser obtida,

por exemplo, usando o método de separação de variáveis, também chamado de

método de Fourier. As soluções da Eq. (2.1) para os casos esférico e ciĺındrico podem

ser encontradas, de forma resumida, nos Apêndices D.1 e D.2, respectivamente, ou

em maiores detalhes na Ref. [1]. Uma vez calculada a função ψ, pode-se escrever

os campos eletromagnéticos como expansões dos harmônicos esféricos vetoriais
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(Mn,Nn), onde n é um número inteiro. Dessa forma, os campos (E,H) ficam

expressos em termos de somatórios infinitos de ondas parciais esféricas ou ciĺındricas,

onde os coeficientes de Fourier dessas expansões são chamados de amplitudes de

multipolo ou coeficientes de Lorenz-Mie. Esses coeficientes são obtidos a partir

das condições de contorno na interface entre o centro espalhador e o meio externo

circundante. Para meios livres de cargas e correntes, impomos que as componentes

tangenciais dos campos eletromagnéticos (E,H) sejam cont́ınuas na interface:

Eincidente + Eespalhado

Hincidente + Hespalhado

× r̂ =

Einterior

Hinterior

× r̂ , (2.2)

onde r̂ é um versor normal à superf́ıcie de separação entre os meios interior e exterior

aos centros espalhadores esférico ou ciĺındrico (continuidade das componentes

tangenciais).

Determinados os campos eletromagnéticos internos e espalhados por uma

part́ıcula isolada – agora expressos em termos de harmônicos vetoriais –, podemos

então calcular as grandezas mensuráveis da teoria. Além disso, para o caso

de espalhamento independente, a solução de uma part́ıcula isolada pode ser

generalizada para uma coleção de centros espalhadores distribúıdos aleatória e

uniformemente no meio material [2]. A única condição que se impõe é a de

que o meio material tenha baixa densidade de centros espalhadores, a fim de

garantir a independência dos campos espalhados. Em todos os casos, entretanto,

nos experimentos feitos em laboratório, não temos acesso direto aos campos

vetoriais eletromagnéticos, mas sim a grandezas escalares que os descrevem de

forma equivalente. Na Seção a seguir, ainda que de modo heuŕıstico e genérico,

calculamos as principais grandezas escalares do espalhamento. Nosso intuito é

apenas introduzi-las para que, ao longo dos próximos Caṕıtulos, o conceito por trás

dessas grandezas já esteja sedimentado, o que nos permitirá discutir tão somente

nossos resultados anaĺıticos.
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2.4 Seções de choque

Uma das grandezas mensuráveis mais importantes das ondas eletromagnéticas

é a intensidade I, que é aqui definida como fluxo de energia (potência) por unidade

de área (Apêndice. B.2). Além dessa grandeza, para se caracterizar uma onda

eletromagnética, é necessário também o conhecimento da polarização e da fase da

onda. Nesse pequeno resumo, desconsideramos a fase e a polarização, que podem ser

calculadas, por exemplo, via parâmetros de Stokes14. Nossa finalidade nesta Seção é

apenas introduzir alguns conceitos relevantes para o desenvolvimento desta tese de

doutorado. Em particular, mostramos como as grandezas de um único espalhamento

podem ser usadas para estimar parâmetros importantes do espalhamento por uma

coleção de part́ıculas.

2.4.1 Conservação de energia

Seja Ei = E0e
ı(kz−ωt)x̂ uma onda plana propagando-se no meio (ε0, µ0) na

direção z e que é incidente a uma part́ıcula arbitrária, de raio efetivo a, localizada na

origem do sistema de coordenadas retangulares (x, y, z), Fig. 2.1. A onda espalhada

Es nas proximidades da part́ıcula, isto é, a uma distância r ≤ 4a2/λ, onde o limite

superior é chamado de distância de Fraunhofer [31], tem amplitude e variações de

fase complicadas por causa da interferência entre contribuições de diferentes partes

da part́ıcula (região de campo próximo). No entanto, para uma distância r �
4a2/λ (região de campo distante), o campo espalhado se comporta como uma onda

esférica [1, 9], sendo expresso por

Es = E0f(θ, φ)
eı(kr−ωt)

ıkr
, (2.3)

onde f(θ, φ) é a função amplitude de espalhamento, que leva em conta não apenas a

amplitude, mas também a fase e a polarização da onda espalhada no campo distante

14 A dependência entre as intensidades e os estados de polarização das ondas espalhada e
incidente é dada pela equação matricial (I,Q, U, V )T = [F](I0, Q0, U0, V0)T /(kr)2, onde [F] é uma
matriz real 4 × 4 (matriz de Mueller), e I, Q, U e V são as intensidades de Stokes. Dada uma
onda incidente Ei = E0e

ı(kz−ωt), onde E0 = E||ê|| + E⊥ê⊥, sendo {ê||, ê⊥} uma base ortonormal,

são definidas as intensidades: I0 = |E|||2 + |E⊥|2, Q0 = |E|||2 − |E⊥|2, U0 = E||E
∗
⊥ + E⊥E

∗
|| e

V0 = ı(E||E
∗
⊥−E⊥E∗||). Ondas completamente polarizadas satisfazem a relação I2 = Q2 +U2 +V 2

(esfera de Poincaré) [95].
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Figura 2.1 – Onda plana incidente (Ei,Hi) na direção ẑ interagindo com uma
part́ıcula arbitrária e sendo espalhada na direção r̂, onde (Es,Hs) é
o campo espalhado. O ângulo θ entre o eixo z e r̂ é chamado de ângulo
de espalhamento.

no sistema de coordenadas esféricas (r, θ, φ). A maneira como f(θ, φ) depende da

forma e do tamanho da part́ıcula espalhadora é um dos assuntos principais nos livros

clássicos de teoria de espalhamento [1, 2, 6]. Nos Caṕıtulos a seguir, embora não

façamos referência direta à função amplitude de espalhamento, deve ficar impĺıcito

que as ressonâncias de espalhamento nos coeficientes das expansões em harmônicos

vetoriais (Mn,Nn) – os coeficientes de Lorenz-Mie – são, na verdade, ressonâncias

da função f(θ, φ).

Por construção, note que θ é o ângulo de espalhamento, isto é, é o ângulo

formado entre as direções de incidência (ẑ) e de espalhamento (r̂), como pode ser

confirmado na Fig. 2.1. Sendo a intensidade I ∝ |E|2, podemos escrever que

I(θ, φ) = I0
|f(θ, φ)|2

(kr)2
, (2.4)

onde I(θ, φ) e I0 são, respectivamente, as intensidades das ondas incidente

e espalhada. Como f(θ, φ) é uma função vetorial adimensional, resulta que
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|f(θ, φ)|2/k2 tem dimensões de área. Por definição, sendo a potência espalhada

no ângulo sólido dΩ = sin θdθdφ proporcional a I(θ, φ)r2, segue da Eq. (2.4) que

a energia total espalhada em todas as direções é igual a energia da onda incidente

que atinge a área σsca, a qual recebe o nome de seção de choque (integrada) de

espalhamento:

σsca =
1

k2

∫ 1

−1

d(cos θ)

∫ 2π

0

dφ |f(θ, φ)|2 . (2.5)

A seção de choque diferencial de espalhamento, portanto, nada mais é que a

potência espalhada no ângulo sólido dividida pela intensidade do campo incidente:

dσsca/dΩ = |f(θ, φ)|2/k2. Logo, podemos calcular as seções de choque diferenciais de

retroespalhamento (radar) (back, a 180o) e de espalhamento para frente (forward,

a 0o), respectivamente:

σback =
1

k2
|f(θ = 180o)|2 , (2.6)

σforward =
1

k2
|f(θ = 0o)|2 . (2.7)

Sem entrarmos em muitos detalhes, através do teorema óptico [1], calculamos

a seção de choque de extinção σext (também chamada de seção de choque total) a

partir da amplitude de espalhamento15 para frente (θ = 0o):

σext =
4π

k2

∣∣Re [f(θ = 0o)]
∣∣ . (2.8)

A seção de choque de extinção surge do fato de que a radiação do feixe incidente

(θ = 0o) é reduzida pela presença da part́ıcula em um processo de interferência com

o campo espalhado para frente [2]. A partir de σsca e σext, podemos definir a fração

relativa de espalhamento eletromagnético, chamada de albedo: ã = σsca/σext.

Finalmente, por conservação de energia dos campos eletromagnéticos,

definimos a seção de choque de absorção:

σabs = σext − σsca . (2.9)

Como mostraremos ao longo deste trabalho, σabs pode ser calculada diretamente em

termos da energia armazenada no interior do centro espalhador. De fato, podemos

definir σabs como sendo a razão da potência total dissipada no centro espalhador

dividida pela intensidade do campo incidente (Apêndice C.2) [9].

15 Devido à definição na Eq. (2.3), note que devemos calcular Im[−ıf(0o)] = Re[f(0o)].
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2.4.2 Conservação de momentum

De acordo com a teoria de Maxwell, as ondas eletromagnéticas carregam não

apenas energia, mas também momentum linear16: energia/c = momentum, onde

c é a velocidade da luz. No espalhamento simples, a componente importante do

momentum encontra-se na mesma direção de propagação da onda incidente. Assim,

o momentum removido do feixe original na direção para frente é proporcional à seção

de choque de extinção σext, a qual representa a interação da part́ıcula com o feixe.

Da seção de choque de extinção, temos que σabs é perdida na interação via absorção

e apenas parte de σsca é reposta na direção para frente, sendo proporcional a I0 cos θ

em todas as direções.

A equação de conservação do momentum, portanto, deve levar em conta a

componente para frente da seção de choque de espalhamento. Para calcularmos

a média do cos θ em todas as direções, precisamos antes definir uma função de

ponderação do espalhamento em uma dada direção, chamada de função de fase:

p(θ, φ) ≡ |f(θ, φ)|2/(k2σsca). Essa função, definida a partir da Eq. (2.5), é comumente

usada na teoria de transferência radiativa [9] e não possui relação alguma com a fase

da onda17. Ela é uma função adimensional e sua integral em todas as direções é

igual a 1. Em outras palavras, podemos calcular a média ponderada de cos θ em

todas as direções, a qual é chamada de parâmetro de assimetria18:

〈cos θ〉 =

∫ 1

−1

d(cos θ)

∫ 2π

0

dφ p(θ, φ) cos θ . (2.10)

Finalmente, em termos de seções de choque, a parcela de momentum linear que é

removida do feixe na direção para frente é proporcional a

σpr = σext − 〈cos θ〉σsca , (2.11)

onde σpr é a seção de choque de pressão de radiação [1,2,26]. Em particular, a força

de radiação exercida pelo feixe incidente na part́ıcula é dada por F = I0σpr/c.

16 As relações para a conservação do momentum angular em termos de seções de choque
dependem da polarização da onda incidente [101] e fogem do escopo de nossa análise.

17 O nome “função de fase” tem sua origem na astronomia, onde ele se refere às fases lunares.
18 Na aproximação dipolar de part́ıculas magnéticas [18], tem-se: 2〈cos θ〉 = (σfoward −

σback)/(σfoward + σback) [102]. Se o espalhamento é isotrópico (Rayleigh), segue: 〈cos θ〉 = 0.
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2.4.3 Coeficiente de difusão

A partir das grandezas escalares associadas à conservação da energia

e à conservação do momentum linear em um único espalhamento, é posśıvel

calcular parâmetros importantes do espalhamento por uma coleção de part́ıculas

(espalhamento múltiplo). De fato, a propagação de ondas em meios desordenados

é parametrizada, no aspecto escalar, somente por uma grandeza, qual seja, o

coeficiente de difusão (D). Para ondas eletromagnéticas, o coeficiente de difusão

depende apenas do livre caminho médio de transporte (`?), da velocidade de

transporte de energia (vE) e da dimensionalidade do sistema (d), os quais são

grandezas que podem ser estimadas de um único centro espalhador isolado via teoria

de Lorenz-Mie, por exemplo. Explicitamente [89],

D =
vE`

?

d
, (2.12)

de modo que, quando D diminui, tanto `? quanto vE, ou ambos, podem ser a causa

do fenômeno19.

O livre caminho médio de transporte pode ser entendido como a distância

média que uma onda plana pode penetrar em um meio espalhador antes de perder

sua coerência de fase [16,103]. Essa grandeza pode ser expressa em termos do livre

caminho médio de colisão elástica (`) da“part́ıcula”(difusão clássica) e do parâmetro

de assimetria, Eq. (2.10), relacionado a um único centro espalhador:

`? =
`

1− 〈cos θ〉
. (2.13)

Classicamente, o livre caminho médio de colisão elástica é definido como sendo

` = 1/(ρσext), onde ρ é a densidade de centros espalhadores e σext é a seção de

choque extinção de um único centro espalhador para σabs = 0. No caso absortivo,

temos a definição geral [9]: `? = 1/(ρσpr), onde σpr, definida na Eq. (2.11), é também

chamada de seção de choque de transporte.

19 Um efeito que emerge do espalhamento múltiplo de ondas em um meio desordenado, dotado de
imperfeições locais e suficientemente densas, é o retroespalhamento coerente [16,103]. A preservação
da coerência de fase apenas na direção de retroespalhamento significa um aumento na probabilidade
de retroespalhamento através de interferências construtivas. Isso leva a um decréscimo de D em
relação ao seu valor esperado na teoria clássica de difusão, a qual inclui o movimento browniano. A
diminuição de D em virtude do retroespalhamento coerente está vinculada ao que hoje se denomina
localização fraca da luz [19,104], a qual é precursora da localização de Anderson [16].
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A velocidade de transporte de energia (vE) é uma grandeza associada à

velocidade média com que a energia eletromagnética da onda é transportada

localmente20. Na aproximação de baixa densidade (fraca desordem) da equação

de Bethe-Salpeter21, temos [89]

vE ≈
c

1 + fpack(W/W0 − 1)
, (2.14)

onde c = 1/
√
ε0µ0 é a velocidade de propagação da onda no meio circundante, W/W0

é o fator de aumento da energia eletromagnética média armazenada no interior do

centro espalhador em relação ao espaço livre [106] e fpack é a fração volumétrica de

centros espalhadores no meio (packing fraction). Para um meio material com ı́ndice

de refração complexo, m = m′ + ım′′, no regime de fraca absorção (m′ � m′′),

podemos escrever [107] W/W0 ≈ m′σabs/(2kV m
′′), onde V é o volume da part́ıcula

e σabs é a seção de choque de absorção associada. Nos Caṕıtulos por vir, mostraremos

que existe uma relação anaĺıtica exata entre W/W0 e σabs, a qual nos servirá, dentre

outras aplicações, como um meio de confirmar a consistência dos cálculos anaĺıticos

de W/W0 e fazer o v́ınculo das ressonâncias no campo próximo (energia interna)

com as ressonâncias de espalhamento no campo distante (seções de choque).

20 Na ausência de espalhamento forte, isto é, quando o livre caminho médio de colisão é pequeno
comparado ao comprimento de onda λ = 2π/k, especialmente no espalhamento ressonante, a
velocidade de transporte pode ser muito menor do que a velocidade de fase no espaço livre [vp =
ω(k)/k] para ondas clássicas, mas ela é sempre idêntica à velocidade de grupo [vg = ∂ω(k)/∂k] para
funções de onda associadas a elétrons livres [89]. Esta diferença marcante entre ondas clássicas e
quânticas tem origem nas diferentes relações de dispersão [ω(k)] para os dois tipos de ondas e na
maneira pela qual a aleatoriedade é introduzida nos dois tipos de equações de onda [16].

21 A equação de Bethe-Salpeter é uma das ferramentas comumente usadas no problema de dois
corpos relativ́ısticos em teoria quântica de campos e, devido à sua generalidade, possui aplicações
em diversos ramos da f́ısica teórica [90]. Maiores detalhes podem ser encontrados, e.g., na Ref. [105].
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Caṕıtulo 3

Esferas com uma camada de
revestimento

O espalhamento eletromagnético por part́ıculas esféricas com múltiplas

camadas – dentre as quais podemos incluir a esfera homogênea de Lorenz-Mie como

um caso particular de “camada zero” –, não é um problema novo em eletrodinâmica

e já foi tratado exaustivamente [1]. Todavia, até recentemente (ou antes do advento

dos metamateriais nos anos 2000), o foco da maioria dos trabalhos voltava-se

essencialmente para o campo eletromagnético espalhado e, a partir dele, conclusões

acerca dos campos internos à part́ıcula espalhadora eram auferidas.

A novidade em nosso trabalho é dar destaque especial aos campos

eletromagnéticos internos e, via condições de contorno, deduzir o comportamento

dos campos eletromagnéticos espalhados. Tal abordagem é de bastante relevância

em situações nas quais o centro espalhador é composto por mais de um material, uma

vez que nas ressonâncias de espalhamento, analisadas via seções de choque, obtemos

um comportamento (médio) efetivo do centro espalhador. Em outras palavras, não é

posśıvel identificar-se facilmente de que estrutura ou material provêm as ressonâncias

de espalhamento sem antes analisar em separado cada material que compõe o centro

espalhador. Pela teoria, essas informações podem ser obtidas diretamente dos

campos eletromagnéticos no interior de cada estrutura que compõe a part́ıcula ou,

mais precisamente, de funcionais que dependam desses campos, como a densidade

de energia eletromagnética.

Neste Caṕıtulo, usando a teoria de Lorenz-Mie, determinamos uma expressão

anaĺıtica exata para a média temporal da energia eletromagnética no interior de

27
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esferas revestidas, fornecendo um funcional energia tanto para o “caroço” quanto

para a “casca” esférica separadamente22. Ambos os materiais do “caroço” e da

camada esférica são considerados dispersivos e absortivos, o que nos permite aplicar

os resultados anaĺıticos a situações de bastante interesse tecnológico, como no

caso de metamateriais isotrópicos que apresentam refração negativa [81]. Assim,

calculamos numericamente a energia interna para duas situações particulares

envolvendo um esfera revestida contendo um metamaterial dispersivo: uma camada

dielétrica e um caroço dispersivo, e vice-versa. Em especial, uma relação anaĺıtica

exata entre a energia armazenada e a eficiência de absorção óptica é obtida,

demonstrando, portanto, que a energia interna possui v́ınculos com grandezas

mensuráveis. Mostramos ainda que a energia eletromagnética armazenada é um

observável senśıvel a interferências dos modos dos campos eletromagnéticos internos

– interferências essas, como discutiremos nos Caṕıtulos a seguir, que levam a

ressonâncias assimétricas nas seções de choque associadas ao efeito Fano.

3.1 Eficiências de Aden-Kerker para esferas

concêntricas

Na teoria de espalhamento eletromagnético, a solução de Aden e Kerker [109]

é uma generalização da solução de Lorenz-Mie [1]. Ela considera a interação entre

uma onda eletromagnética plana, dada pelo ansatz [E(r),H(r)]e−ıωt, onde ω é

a frequência angular, e duas esferas concêntricas com raios interno e externo a

e b, respectivamente. Como na teoria de Lorenz-Mie, todos os meios materiais

envolvidos são tomados como sendo lineares, homogêneos e isotrópicos, de maneira

que as propriedades ópticas de cada meio são definidas por apenas dois parâmetros,

quais sejam, a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética escalares,

representadas, respectivamente, pelos pares ordenados: (ε1, µ1) para a esfera interior

ou “caroço” (0 ≤ r ≤ a); (ε2, µ2) para a camada esférica envoltória ou “casca”

(a ≤ r ≤ b); e (ε0, µ0) para o meio exterior (r ≥ b), supondo como sendo o vácuo ou

um dielétrico transparente arbitrário. A geometria desse sistema está ilustrada na

22 Os principais resultados deste Caṕıtulo encontram-se, em grande parte, publicados no Journal
of Optics (2012) sob o t́ıtulo: “Electromagnetic energy within coated spheres containing dispersive
metamaterials” [108].



3.1 - Eficiências de Aden-Kerker para esferas concêntricas 29

Fig. 3.1.
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Figura 3.1 – Geometria do sistema: ondas planas na direção z interagindo com uma
esfera (ε1, µ1) de raio a revestida por uma camada esférica (ε2, µ2) de
espessura (b− a).

Resolvendo-se as equações de Maxwell macroscópicas para essa geometria,

obtemos os campos eletromagnéticos em cada uma das três regiões delimitadas. Um

dos métodos usados para a resolução desse problema de espalhamento, e que envolve

a expansão dos campos em harmônicos esféricos vetoriais, é discutido na Seção 2.1

e pode ser encontrado em detalhes na Ref. [1]. Aqui, apenas apresentamos a teoria

e os coeficientes dos campos espalhados que calculamos para o caso magnético. A

ideia é apresentar as principais grandezas calculadas via campos eletromagnéticos

espalhados (seções de choque) e, em sequência, calcularmos a energia armazenada

no interior das esferas concêntricas.

Assim como no espalhamento de Lorenz-Mie, as propriedades do
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espalhamento eletromagnético de Aden-Kerker são geralmente analisadas mediante

as seções de choque ou eficiências ópticas. As eficiências do espalhamento

eletromagnético são definidas como as respectivas seções de choque, calculadas de

acordo com a Seção 2.4, divididas pela seção de choque geométrica σg, que nada

mais é que a área da seção transversal à part́ıcula espalhadora vista pelo feixe de

ondas incidente. Assim, empregando-se a mesma notação da Ref. [1], as eficiências

de extinção (Qext ≡ σext/σg), de espalhamento (Qsca ≡ σsca/σg) e de absorção

(Qabs ≡ σabs/σg), que são calculadas pelas respectivas seções de choque em unidades

de σg = πb2, são definidas pelas expressões:

Qext =
2

y2

∞∑
n=1

(2n+ 1)Re (an + bn) , (3.1)

Qsca =
2

y2

∞∑
n=1

(2n+ 1)
(
|an|2 + |bn|2

)
, (3.2)

Qabs = Qext −Qsca , (3.3)

onde y = kb é o parâmetro de tamanho da esfera exterior, sendo k = ω
√
ε0µ0 o

número de onda incidente. Todos esses fatores de eficiência denotam propriedades

médias de espalhamento tomadas em todas as direções e polarizações posśıveis,

como discutimos na Seção 2.4. Em particular, as eficiências para a seções de choque

(diferenciais) de retroespalhamento (Qback ≡ σback/σg) e espalhamento para frente

(Qforward ≡ σfoward/σg) são, respectivamente [1]:

Qback =
1

y2

∣∣∣∣∣
∞∑
n=1

(−1)n(2n+ 1)(an − bn)

∣∣∣∣∣
2

. (3.4)

Qfoward =
1

y2

∣∣∣∣∣
∞∑
n=1

(2n+ 1)(an + bn)

∣∣∣∣∣
2

. (3.5)

Em todas as expressões acima, os coeficientes de Fourier an e bn dos campos

espalhados23 (Apêndice D.1.1.1), que chamaremos de coeficientes de Aden-Kerker

23 Os coeficientes an e bn estão relacionados, respectivamente, aos modos transversos magnéticos
(TM ou Hr = 0) e elétricos (TE ou Er = 0) em relação à componente radial. No limite de Rayleigh,
esses coeficientes podem ser identificados com as amplitudes de multipolos elétricos e magnéticos,
respectivamente [9].
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para diferenciarmos do caso homogêneo (Lorenz-Mie), são [108]:

an =
m̃2ψ

′
n(y) [ψn(m2y)− Anχn(m2y)]− ψn(y) [ψ′n(m2y)− Anχ′n(m2y)]

m̃2ξ′n(y) [ψn(m2y)− Anχn(m2y)]− ξn(y) [ψ′n(m2y)− Anχ′n(m2y)]
, (3.6)

bn =
ψ′n(y) [ψn(m2y)−Bnχn(m2y)]− m̃2ψn(y) [ψ′n(m2y)−Bnχ

′
n(m2y)]

ξ′n(y) [ψn(m2y)−Bnχn(m2y)]− m̃2ξn(y) [ψ′n(m2y)−Bnχ′n(m2y)]
, (3.7)

sendo as funções auxiliares

An =
m̃2ψn(m2x)ψ′n(m1x)− m̃1ψ

′
n(m2x)ψn(m1x)

m̃2χn(m2x)ψ′n(m1x)− m̃1χ′n(m2x)ψn(m1x)
,

Bn =
m̃2ψ

′
n(m2x)ψn(m1x)− m̃1ψn(m2x)ψ′n(m1x)

m̃2χ′n(m2x)ψn(m1x)− m̃1χn(m2x)ψ′n(m1x)
,

onde x = ka é o parâmetro de tamanho relacionado à esfera interior. Os ı́ndices de

refração e impedância relativos são, respectivamente, mq = kq/k =
√
εqµq/(ε0µ0)

e m̃q = µ0mq/µq =
√
εqµ0/(ε0µq) [18, 19, 110], onde q = 1 faz referência ao

“caroço” e q = 2, à “casca”. As funções ψn(ρ) = ρjn(ρ), χn(ρ) = −ρyn(ρ)

e ξn(ρ) = ψn(ρ) − ıχn(ρ) são as funções de Riccati-Bessel, Riccati-Neumann e

Riccati-Hankel, respectivamente, onde jn é a função esférica de Bessel e yn é a

função esférica de Neumann [99]. Aqui, as plicas (′) nas funções especiais indicam

derivação com relação ao argumento – e.g., ψ′n(ρ) = dψn(ρ)/dρ. Os coeficientes

an (elétrico) e bn (magnético) de Lorenz-Mie são recuperados trivialmente quando

An = Bn = 0 [isto é, nas situações-limites em que a/b→ 0 ou (ε1, µ1)→ (ε2, µ2)] ou

quando a/b→ 1 [1, 2, 6].

3.2 Energia eletromagnética interna

A densidade de energia eletromagnética u(r, t) dentro de um certo volume

V é definida como a diferença entre a potência fornecida pela fonte ao volume

e a potência fluindo no contorno, dada pelo vetor de Poynting (Apêndice C.1).

Em outras palavras, é uma grandeza que expressa o quanto de energia é

armazenada em um certo volume do espaço, em um certo instante de tempo.

Seguindo a geometria esférica, considere um campo eletromagnético harmônico

[Eq(r),Hq(r)]e−ıωt confinado a uma região do espaço homogênea e isotrópica que

é restrita a uma casca esférica (l1 ≤ r ≤ l2), possuindo parâmetros materiais

complexos: εq = ε′q + ıε′′q e µq = µ′q + ıµ′′q . A média temporal da densidade de
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energia eletromagnética nessa região do espaço é

〈uq〉t(r) =
1

4

[
ε(eff)
q |Eq(r)|2 + µ(eff)

q |Hq(r)|2
]
, (3.8)

sendo ε(eff)
q e µ(eff)

q os coeficientes efetivos de energia elétrica e magnética,

respectivamente [111]. Em particular, para meios dispersivos e fracamente absortivos

[ε′q(ω) � ε′′q(ω), µ′q(ω) � µ′′q(ω)], conforme Landau et al. [93], temos os coeficientes

(positivos definidos):

ε(eff)
q (ω) =

∂
[
ωε′q(ω)

]
∂ω

> 0 , (3.9)

µ(eff)
q (ω) =

∂
[
ωµ′q(ω)

]
∂ω

> 0 . (3.10)

Se o meio material (εq, µq) é não dispersivo e fracamente absortivo, prontamente

obtemos ε(eff)
q = ε′q e µ(eff)

q = µ′q das Eqs. (3.9) e (3.10), respectivamente. Para

garantir a positividade da densidade de energia eletromagnética, portanto, essa

última consideração impõe que materiais com ambos ε′q < 0 e µ′q < 0 sejam

necessariamente dispersivos. Para materiais dispersivos e altamente absortivos, os

coeficientes [ε(eff)
q , µ(eff)

q ] que entram na Eq. (3.8) não podem ser calculados usando

as Eqs. (3.9) e (3.10). Como discutiremos a seguir, esses coeficientes dependem

da abordagem em teoria de meios efetivos24 e do modelo usado para descrever as

relações de dispersão do material [86, 87, 111]. Porém, independente da relação de

dispersão do material, o caso homogêneo e isotrópico de fraca absorção pode ser

bem descrito pelas Eqs. (3.9) e (3.10).

Uma vez definida a densidade de energia média no tempo 〈u〉t(r) =

〈u〉t(r, cos θ, φ), podemos obter a grandeza extensiva associada através da integração

no volume, cujo resultado nada mais é do que a média temporal da energia

armazenada no volume de integração:

Wq(l1, l2) =

∫ 2π

0

dφ

∫ 1

−1

d(cos θ)

∫ l2

l1

dr r2〈uq〉t(r, cos θ, φ) . (3.11)

24 O nome “coeficiente efetivo de energia” vem do fato de que os parâmetros (ε(eff)
q , µ(eff)

q ) podem
incluir informações acerca da absorção das heteroestruturas que compõem a região q no interior
do centro espalhador (energia efetiva) [86, 111], e não devem ser confundidos com os parâmetros
efetivos (εeff , µeff), os quais representam um material heterogêneo como se fosse um único meio
efetivo (como nas teorias de Maxwell Garnett [112] e Bruggeman [113], por exemplo).
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Por simplicidade, não deixaremos expĺıcitas as dependências de W = 〈W 〉t, de modo

que fornecemos apenas os raios ou limites superiores de integração das camadas

esféricas. Em particular, se a casca esférica tem as mesmas propriedades ópticas do

meio circundante (ε0, µ0), que é considerado não dispersivo e não absortivo, obtemos

W0(l1, l2) =
2

3
π|E0|2ε0(l32 − l31) . (3.12)

A Eq. (3.12) fornece um fator natural de escala para descrevermos o aumento ou

diminuição da energia no interior da casca esférica l1 ≤ r ≤ l2.

De posse das definições (3.11) e (3.12), podemos finalmente calcular a

energia armazenada no centro espalhador da Fig. 3.1. Antes, porém, é conveniente

definirmos uma função que leve em conta a integral do produto das funções esféricas

de Bessel e Neumann, a qual possui solução anaĺıtica [108, 114]. Para mq 6= m∗q

(q = {1, 2}), definimos a função adimensional [107,115,116]

I(zz̄)
q,n (l1, l2) =

1

(l32 − l31)

∫ l2

l1

dr r2zn(ρq)z̄n(ρ∗q)

= r3

[
ρ∗qzn(ρq)z̄

′
n(ρ∗q)− ρqz′n(ρq)z̄n(ρ∗q)

]
(l32 − l31)

(
ρ2
q − ρ∗2q

) ∣∣∣∣∣
r=l2

r=l1

, (3.13)

onde zn e z̄n podem ser quaisquer funções de Bessel ou Neumann, ρq = mqkr e

l1, l2 ∈ R são os limites de integração. Em particular, se mq = ±m∗q (q = {1, 2}),
usando a regra de L’Hospital e relações de recorrência envolvendo funções esféricas

de Bessel e Neumann [114], obtemos

I(zz̄)
q,n (l1, l2) =

1

(l32 − l31)
lim

mq→±m∗q

∫ l2

l1

dr r2zn(mqkr)z̄n(m∗qkr)

=
%

(zz̄)
±,n

(l32 − l31)

r3

4

[
2zn(ρq)z̄n(ρq)− zn−1(ρq)z̄n+1(ρq)− zn+1(ρq)z̄n−1(ρq)

]∣∣∣∣r=l2
r=l1

,

(3.14)

onde devemos necessariamente escolher %
(zz̄)
+,n = 1 para mq = m∗q [i.e., Im(mq) = 0].

Para mq = −m∗q [Re(mq) = 0], de acordo com a definição na Eq. (3.14), tem-se as

seguintes combinações: %
(jj)
−,n = %

(yj)
−,n = (−1)n e %

(yy)
−,n = %

(jy)
−,n = (−1)n+1, uma vez

que jn(−ρ) = (−1)njn(ρ) e yn(−ρ) = (−1)n+1yn(ρ) [114]. As Es. (3.13) e (3.14) são

bastante apropriadas para simplificar nossas expressões anaĺıticas [106–108,115–117].
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3.2.1 Esfera interior

No caroço esférico (0 ≤ r ≤ a), considere em separado as contribuições dos

campos elétrico e magnético à energia eletromagnética, respectivamente: W1E ≡∫
V1 d3rε

(eff)
1 |E1|2/4 e W1H ≡

∫
V1 d3rµ

(eff)
1 |H1|2/4, com V1 sendo a respectiva região

de integração. Usando as componentes do campo elétrico, Eqs. (D.42)–(D.44) do

Apêndice D.1.1.1, e as definições das Eqs. (3.11) e (3.12) para q = 1, l1 = 0 e l2 = a,

obtemos a média temporal da energia elétrica25:

W1E(0, a)

W0(0, a)
=

3

4

ε
(eff)
1

ε0

∞∑
n=1

{
(2n+ 1)|cn|2I(jj)

1,n (0, a)

+ |dn|2
[
nI(jj)

1,n+1(0, a) + (n+ 1)I(jj)
1,n−1(0, a)

]}
, (3.15)

onde I1,n é uma integral com solução anaĺıtica definida na Eq. (3.13) [ou (3.14)] e

os coeficientes de Aden-Kerker internos são dados por

cn =
ım1 [ψn(m2x)−Bnχn(m2x)] /ψn(m1x)

ξ′n(y) [ψ′n(m2y)−Bnχ′n(m2y)]− m̃2ξn(y) [ψ′n(m2y)−Bnχ′n(m2y)]
, (3.16)

dn =
ım1 [ψ′n(m2x)− Anχ′n(m2x)] /ψ′n(m1x)

m̃2ξ′n(y) [ψn(m2y)− Anχn(m2y)]− ξn(y) [ψ′n(m2y)− Anχ′n(m2y)]
. (3.17)

A média temporal da energia magnéticaW1H no interior da região (0 ≤ r ≤ a)

pode ser obtida da Eq. (3.15) por simetria; bastam as substituições ε
(eff)
1 /ε0 por

|m̃1|2µ(eff)
1 /µ0 e (cn, dn) por (dn, cn). Finalmente, somando-se as contribuições

elétrica e magnética dentro do caroço, obtemos a média temporal da energia

eletromagnética:

W1(0, a) = W1E(0, a) +W1H(0, a) . (3.18)

À parte os coeficientes de Aden-Kerker, esses resultados são os mesmos do caso

homogêneo (teoria de Lorenz-Mie) e estão de acordo com os artigos de Bott e

Zdunkowski [106] no caso não magnético (µ1 = µ0) e Ruppin [116] para uma

permeabilidade do tipo Drude-Lorentz. Detalhes desses cálculos para o caso

magnético (µ1 6= µ0) podem ser encontrados na Ref. [115].

25 As contribuições radiais e angulares foram simplificadas pela aplicação das relações

(2n+ 1)
∫ 1

−1
d(cos θ)πnπn′ sin2 θ = 2n(n+ 1)δn,n′ , (2n+ 1)

∫ 1

−1
d(cos θ)(πnπn′ + τnτn′) =

2n2(n+ 1)2δn,n′ e
∫ 1

−1
d(cos θ)(πnτn′ + τnπn′) = 0, onde πn = P (1)

n (cos θ)/sin θ e τn =

d[P (1)
n (cos θ)]/dθ, sendo P (1)

n (cos θ) a função associada de Legendre de primeira ordem [1,115].
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3.2.2 Camada esférica

Na região da casca esférica (a ≤ r ≤ b), de maneira inteiramente análoga à

discussão precedente, obtemos a média temporal da energia elétrica:

W2E(a, b)

W0(a, b)
=

3

4

ε
(eff)
2

ε0

∞∑
n=1

{
(2n+ 1)|fn|2I(jj)

2,n (a, b)

+ |gn|2
[
nI(jj)

2,n+1(a, b) + (n+ 1)I(jj)
2,n−1(a, b)

]
+ (2n+ 1)|vn|2I(yy)

2,n (a, b)

+ |wn|2
[
nI(yy)

2,n+1(a, b) + (n+ 1)I(yy)
2,n−1(a, b)

]
+ 2Re

[
(2n+ 1)fnv

∗
nI

(jy)
2,n (a, b)

+ gnw
∗
n

(
nI(jy)

2,n+1(a, b) + (n+ 1)I(jy)
2,n−1(a, b)

)]}
, (3.19)

onde empregamos as Eqs. (D.42)–(D.44) do Apêndice D.1.1.1 e as definições (3.11)

e (3.12) para q = 2, l1 = a e l2 = b. As funções I2,n estão definidas na Eq. (3.13)

[ou (3.14)] e os coeficientes internos de Aden-Kerker são dados por

fn =
ım2

ξ′n(y) [ψ′n(m2y)−Bnχ′n(m2y)]− m̃2ξn(y) [ψ′n(m2y)−Bnχ′n(m2y)]
, (3.20)

gn =
ım2

m̃2ξ′n(y) [ψn(m2y)− Anχn(m2y)]− ξn(y) [ψ′n(m2y)− Anχ′n(m2y)]
, (3.21)

vn = Bnfn , (3.22)

wn = Angn . (3.23)

Por simetria, a energia correspondente ao campo magnético W2H é obtida da

Eq. (3.19) através das substituições de ε
(eff)
2 /ε0 por |m̃2|2µ(eff)

2 /µ0, (fn, gn) por (gn, fn)

e (vn, wn) por (wn, vn). Desse modo, a média temporal da energia eletromagnética

dentro da camada esférica é prontamente calculada pela expressão

W2(a, b) = W2E(a, b) +W2H(a, b) . (3.24)

3.2.3 Energia total

Finalmente, como a energia é uma grandeza extensiva e a operação de média

é linear, podemos calcular a energia interna ao centro espalhador como a soma das
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energias médias armazenadas no caroço e na casca esférica separadamente. Assim,

das Eqs. (3.18) e (3.24), calculamos a energia eletromagnética total como sendo

W1,2(a, b) = W1(0, a) +W2(a, b) . (3.25)

Portanto, dados os parâmetros constitutivos associados aos meios (εq, µq), onde

q = {1, 2}, podemos determinar a respectiva energia eletromagnética dentro da

part́ıcula esférica por meio das Eqs. (3.15)–(3.25). Na Seção a seguir, aplicamos

nossos resultados anaĺıticos a um modelo de metamaterial dispersivo. Mostramos

também que as seções de choque de Aden-Kerker estão vinculadas às intensidades

dos campos eletromagnéticos no interior da esfera revestida. Assim como os cálculos

apresentados nesta Seção, o cálculo anaĺıtico das seções de choque de esferas

concêntricas em termos dos campos internos, até onde temos conhecimento, nunca

havia sido feito até então [108].

3.3 Esferas revestidas contendo metamateriais

Foram necessárias três décadas para que o trabalho pioneiro de Veselago de

1968 [118], em que é introduzida a ideia de meios materiais com refração negativa,

ganhasse a devida atenção e abandonasse o âmbito das especulações puramente

teóricas26. No final do século passado, foram constrúıdos em laboratório os primeiros

metamateriais compósitos [74], o que incentivou tanto a pesquisa teórica quanto as

modernas aplicações em f́ısica experimental [72]. O desenvolvimento tecnológico da

última década na miniaturização de estruturas, aliado aos avanços na f́ısica teórica

para descrição e construção dos metamateriais eletromagnéticos [71], permitiu

identificar elementos comuns a vários fenômenos ondulatórios da F́ısica e seus meios

materiais de propagação. Hoje, a ideia do “manto da invisibilidade”27 e refração

26 Historicamente, Veselago não foi o primeiro a estudar os efeitos da refração negativa. Antes
dele, Lamb [119] e Schuster [10] em 1904, Mandel’shtam [120] em 1944 e Pafomov [121] em
1959 estudaram as chamadas backward waves (ondas com velocidade de grupo negativa, isto é,
oposta à velocidade de fase), que se propagam em materiais com ε < 0 e µ < 0 simultaneamente.
Veselago [118], contudo, foi o primeiro a fazer a conexão dos parâmetros materiais negativos com
um ı́ndice de refração negativo via condições de contorno, e a explorar meios dispersivos com
“plásmons magnéticos” e suas aplicações em lentes não usuais [122].

27 Dentre as várias técnicas de invisibilidade eletromagnética, há duas categorias que se
destacam: a óptica de transformação [72], que se utiliza de metamateriais e refração negativa para
“curvar a luz”, fazendo-a contornar objetos; e a técnica de cancelamento de espalhamento (manto
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negativa encontra aplicações das mais variadas e não restritas apenas à óptica, como

no caso dos metamateriais acústicos [127] e metafluidos [128], por exemplo, indo de

camuflagens acústicas usando refração negativa de ondas sonoras [129] a escudos de

invisibilidade aquática [130].

Nesta Seção, apresentamos uma aplicação de nossos resultados anaĺıticos

a um sistema composto por uma esfera revestida contendo um metamaterial

dispersivo. Nosso objetivo é avaliar o comportamento da energia eletromagnética

na presença de refração negativa.

3.3.1 Metamateriais isotrópicos e ressonâncias plasmônicas

Devido à simplicidade tanto do modelo teórico quanto experimental,

escolhemos usar neste estudo os chamados metamateriais compósitos “clássicos”,

então desenvolvidos no ińıcio da década passada e cujo modelo é ilustrado na Fig. 3.2.

Assim, para os meios materiais que compõem o centro espalhador, consideramos

um metamaterial isotrópico [εq(ω), µq(ω)], com os rótulos q = 1 para a esfera

interior e q = 2 para a camada esférica homogênea, consistindo de arranjos de

fios e ressonadores de anéis fendidos (SRR, do inglês “split-ring resonator”) [74]:

εq(ω)

ε0

= 1−
ω2

p

ω(ω + ıγ)
, (3.26)

µq(ω)

µ0

= 1− Fω2

(ω2 − ω2
0) + ıωΓ

, (3.27)

onde ωp e ω0 são as frequências efetivas de plasma e de ressonância associadas aos fios

e ao meio de SRRs, respectivamente. O fator adimensional F é a área fracional de

uma unidade celular ocupada pelo interior do anel metálico, normalmente de cobre,

e γ e Γ são coeficientes de dissipação, que descrevem as interações elétron-fônon

da rede. O nome “compósito” vem justamente do fato de metamateriais serem

compostos por estruturas (milimétricas, no caso dos SRRs) com propriedades

ópticas distintas entre si, mas que, uma vez combinadas, engendram efeitos que

separadamente elas não exibiriam (definição de sistemas complexos. De fato, vale

a pena reforçarmos que os parâmetros (εq, µq) são provenientes de uma teoria de

meios efetivos e valem apenas para um regime espećıfico de frequências, a saber,

plasmônico ou cloaking [123, 124]), que se baseia em interferências destrutivas não ressonantes, e
em todas as direções, usando plasmônica [125] e metamateriais [126].
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quando o comprimento de onda da radiação é muito maior que um comprimento

caracteŕıstico das estruturas que compõem o metamaterial (tipicamente, o raio do

anel). Fora desse regime, temos um “cristal” fotônico (anisotrópico) e o modelo

descrito pelas Eqs. (3.26) e (3.27) não pode ser aplicado.

Figura 3.2 – Metamaterial compósito constitúıdo de split-ring resonantors (SRRs)
e fios em lados opostos de uma placa dielétrica. (a) Uma unidade de
SRR. (b) Arranjo periódico de SRRs e fios. Sendo r0 o raio médio
dos anéis externos, que é maior que o espaçamento entre os SRRs, a
teoria de meios efetivos [Eqs. (3.26) e (3.27)] vale para r0 � λ. Para
r0 ≈ λ, temos um meio heterogêneo e anisotrópico. (Figura adaptada
da Ref. [131].)

Em contraste com o modelo emṕırico descrito pelas Eqs. (3.26) e (3.27),

é posśıvel encontrar estudos teóricos em que a permeabilidade do metamaterial é

proveniente de um modelo fenomenológico do tipo Lorentz [80]. A única diferença

entre esses modelos está no fato de que, no caso do modelo do tipo Lorentz, o

numerador da permeabilidade não depende da frequência de excitação ω, mas sim da

frequência de ressonância ω0. Como usualmente as análises são realizadas próximas à

frequência de ressonância, não há prejúızo algum ao optar-se por um desses modelos

em detrimento do outro. A diferença de comportamento surge, porém, quando

analisamos os regimes de baixas (ω < ω0) e altas (ω > ω0) frequências, como

discutimos a seguir [111]. Para evitarmos ambiguidades, usamos neste Caṕıtulo

apenas o modelo emṕırico µq expresso na Eq. (3.27), que é também chamado de

modelo do tipo não Lorentz. Por simplicidade, chamaremos as ressonâncias da

Eq. (3.27) de “poláritons” magnéticos, enquanto o modelo de Drude, dado pela
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Eq. (3.26), fornecerá os plásmons volumétricos ou de superf́ıcie.

Experimentalmente, para uma certa banda de frequência no regime de

micro-ondas, a parte real das grandezas constitutivas expressas nas Eqs. (3.26) e

(3.27) são ambas negativas (ε′q < 0, µ′q < 0) [74]. Esses parâmetros negativos levam

a um ı́ndice de refração negativo e o metamaterial é então chamando de material

“canhoto” (left-handed), visto que, para ondas planas propagando-se através deste

meio no regime de refração negativa, o vetor de onda k está no sentido oposto

ao fluxo de energia eletromagnética, dado pelo vetor de Poynting S [88]. Em

outras palavras, o conjunto de vetores {k,E,H} no espaço tridimensional forma

uma base ortogonal negativa, não satisfazendo, portanto, a “regra da mão direita”

(right-handed). Na situação em que não há perdas, temos explicitamente o ı́ndice de

refração mq =
√
ε′q/ε0

√
µ′q/µ0 = p

√
ε′qµ

′
q/(ε0µ0), onde p = −1 se ambos ε′q e µ′q são

negativos, e p = 1 caso contrário. É importante enfatizarmos que os metamateriais

exibindo refração negativa devem ser necessariamente dispersivos de modo a garantir

a positividade da densidade média de energia eletromagnética [88], expressa na

Eq. (3.8). Ademais, o cálculo da densidade de energia em meios dispersivos (mais

especificamente, dos coeficientes de energia ε(eff)
q e µ(eff)

q ), na presença de perdas e

refração negativa, não é trivial. No caso de meios lineares passivos e fracamente

absortivos, valem as definições das Eqs. (3.9) e (3.10). No entanto, a restrição

de baixas perdas eletromagnéticas não é geralmente válida para os metamateriais

dispersivos, uma vez que na região de mudança de sinal da permeabilidade (µ′q = 0)

a dissipação pode ser considerável [87].

Uma forma de se calcular corretamente a média temporal da densidade de

energia 〈u〉t é através de teorias de meios efetivos. Até pouco tempo atrás, no

entanto, havia controvérsias entre duas abordagens para os metamateriais do tipo

SRR, conhecidas como abordagem por circuitos equivalentes (EC), a qual associa

cada grandeza óptica a um elemento de um circuito elétrico RLC no domı́nio da

frequência (médias temporais), e a abordagem eletrodinâmica (ED), que se utiliza

das equações dinâmicas para a polarização e magnetização do meio no domı́nio

do tempo [111]. Tretyakov [132], a partir da permeabilidade do tipo não Lorentz,

Eq. (3.27), e da dispersão do tipo plasma associada aos fios, Eq. (3.26), determinou

uma expressão exata para 〈u〉t usando a abordagem EC. Neste mesmo contexto de
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meios efetivos, as diferenças entre as abordagens EC e ED foram discutidas por

Boardman e Marinov [111]. Esses autores, inspirados pelo trabalho de Loudon [86]

em dielétricos dispersivos, estudaram os limites de validade de 〈u〉t calculada em

metamateriais do tipo Lorentz e SRR. Na abordagem ED, os coeficientes efetivos

de energia são expressos por [111]: ε(eff)
q |ED = ε0[1 + ω2

p/(ω
2 + γ2)] e µ(eff)

q |ED =

µ0(1 + Fω2[ω2
0(3ω2

0 − ω2) + ω2Γ2]/{ω2
0[(ω2

0 − ω2)2 + ω2Γ2]}). Como discutido na

Ref. [111], esses coeficientes estão de acordo com o resultado clássico da Ref. [93]

para materiais dispersivos e sem perdas (γ = Γ = 0), Eqs. (3.9) e (3.10).

Antes desse trabalho, porém, apenas as abordagens EC e a do modelo do tipo

Lorentz eram empregadas. Na abordagem EC, os coeficientes de energia são [132]:

ε(eff)
q |EC = ε(eff)

q |ED e µ(eff)
q |EC = µ0{1 + Fω2(ω2

0 + ω2)/[(ω2
0 − ω2)2 + ω2Γ2]}, os quais

são mais adequados para descrever o regime de baixas frequências (ω < ω0) do

que os coeficiente de energia fornecidos pelo modelo do tipo Lorentz [87, 116]:

ε(eff)
q |Lorentz = ε(eff)

q |ED e µ(eff)
q |Lorentz = µ0{1 + Fω2

0(ω2
0 + ω2)/[(ω2

0 − ω2)2 + ω2Γ2]}.
Por outro lado, a dispersão do tipo Lorentz é uma descrição mais adequada do

que a da abordagem EC no regime de altas frequências (ω > ω0) [111]. Ambas as

abordagens EC e de dispersão do tipo Lorentz, no entanto, não satisfazem o limite

clássico de fraca absorção [93].

Embora a abordagem ED da Ref. [111] tenha solucionado o problema que

havia no limite de fraca absorção, dado pelas fórmulas clássicas de Landau et al. [93],

ainda persistia o fato de que ela não era consistente com as abordagens EC e do

tipo Lorentz, as quais estavam de acordo com os dados experimentais. Assim,

dependendo da abordagem escolhida, a fórmula para o cálculo da densidade de

energia seria diferente. Essa aparente controvérsia entre as abordagens EC e ED foi

solucionada apenas recentemente por Luan [133], o qual mostrou que se a potência

dissipada é identificada a priori, a abordagem EC se reduz à abordagem ED. As

expressões corretas para os coeficientes efetivos de energia elétrica e magnética, e

que são consistentes com o limite de fraca absorção [93], são expressas por:

ε
(eff)
q (ω)

ε0

= 1 +
ω2

p

ω2 + γ2
, (3.28)

µ
(eff)
q (ω)

µ0

= 1 +
Fω2 (3ω2

0 − ω2)

(ω2
0 − ω2)

2
+ ω2Γ2

. (3.29)
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Neste estudo, empregamos exclusivamente as grandezas constitutivas

calculadas por Luan [133], Eqs. (3.28) e (3.29), uma vez que elas são válidas para

ambas as abordagens EC e ED e satisfazem o limite clássico de Landau et al. [93]

para fraca absorção.

Antes de prosseguirmos, cabe aqui fazermos uma breve distinção (ainda que

qualitativa) entre os tipos de excitações plasmônicas. Maiores detalhes podem ser

encontrados, por exemplo, nas Refs. [42, 44]. Em resumo, tem-se os seguintes tipos

de excitações:

� O plásmon volumétrico (ou plásmon do bulk) resulta dos deslocamentos de

cargas no volume do material induzidos por uma onda eletromagnética plana

incidente. Em outras palavras, a interação com a onda eletromagnética leva

à criação de um gap de energia: Ebulk = ~ωp, onde ωp é a frequência de

plasma, satisfazendo a relação de dispersão ω2 = ωp + c2k2, e ~ é a constante

de Planck reduzida. O plásmon volumétrico é excitado para ε′q = 0 (campo

eletromagnético longitudinal) ou, dependendo da geometria, ε′q = ε0 (modos

do tipo vácuo), de forma que o comprimento de onda é real (onda propagante).

� Os plásmons-poláritons de superf́ıcie (SPPs, do inglês surface plasmon-polariton)

são um quantum de onda eletromagnética polarizada em um meio dielétrico

propagante (chamada de poláriton) acoplada a um plásmon. Supondo um

modelo ideal de Drude de elétron livre para εq, a energia de um SPP em

um filme fino metálico no ar é Espp = ~ωp/
√

2. Em geral, a frequência

caracteŕıstica de um SPP é ωspp = ωp/
√

1 + εs/ε0, onde εs é a permissividade

do dielétrico não absortivo em contanto com a superf́ıcie metálica, havendo

um casamento de fase na interface (digamos, xy): kx = k
√
εqεs/(εq + εs).

Esse casamento de fase, aliado às condições de contorno dos campos, faz

com que as excitações de SPPs não existam para o modo TE (campo elétrico

paralelo à interface), mas apenas para o modo TM (campo magnético paralelo

à interface). Os SPPs são excitados para ε′q = −εs < 0, levando a um

comprimento de onda imaginário (ondas evanescentes).

� Os SPPs localizados (LSPs, do inglês localized surface plasmon-polariton),

por sua vez, surgem quando a luz atinge uma nanoestrutura metálica. O
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comprimento de onda da luz é muito maior do que a nanoestrutura (limite

de Rayleigh), levando o plásmon a oscilar em torno da nanoestrutura. A

energia de um plásmon de superf́ıcie em uma esfera metálica no ar, assumindo

um modelo de Drude para εq, é Elsp = ~ωp/
√

3. A part́ıcula, neste caso, se

comporta como um dipolo, e as ressonâncias ocorrem geralmente para ε′ < 0,

com dependência da geometria da part́ıcula [42,44]. Note uma clara diferença

entre os fatores
√

2 (SSPs propagantes) e
√

3 (SPPs localizados). Isso é devido

a efeitos da geometria de confinamento [42].

São, portanto, as propriedades de intensificação do campo distante (radiação

de dipolo) acoplado às ressonâncias de SPP no campo próximo – em conjunto com

o fato de suportar campos eletromagnéticos com comprimentos de onda menores

que da radiação aplicada e sem casamento de fase –, que tornam as nanopart́ıculas

plasmônicas interessantes para aplicações [43]. O espalhamento eletromagnético por

part́ıculas que suportam SPPs localizados é precisamente a configuração de que nos

ocupamos neste estudo. Todavia, enfatizamos que não tratamos especificamente de

nanopart́ıculas, mas sim, na maioria das vezes, de centros espalhadores no limite de

Rayleigh (aproximação dipolar).

3.3.2 Cálculo numérico das eficiências e energia interna

Para a realização dos cálculos numéricos, usando procedimentos bem

conhecidos no cálculo de funções especiais e series de Lorenz-Mie [1,33], escrevemos

um código para o software livre Scilab 5.4.1. Em particular, a fim de calcular a

energia eletromagnética como estabelecida na Eq. (3.25), é conveniente lidarmos

com grandezas adimensionais. Das Eqs. (3.12), (3.18), (3.24) e (3.25), definimos a

energia normalizada no interior das esferas concêntricas:

W1,2(a, b)

W0(0, b)
= S3W1(0, a)

W0(0, a)
+ (1− S3)

W2(a, b)

W0(a, b)
, (3.30)

onde S = a/b é a razão de espessura da esfera revestida, também chamada de razão

de aspecto. W1,2/W0 é, portanto, o fator de aumento de energia no interior das

esferas concêntricas em relação a uma esfera equivalente com as mesmas propriedades

ópticas do meio externo. Note que S3 e (1 − S3) são as frações volumétricas do

caroço e da camada esférica, respectivamente, em relação ao volume total do centro
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espalhador. Isso mostra que os fatores de aumento de energia em cada região da

part́ıcula são ponderados por suas respectivas frações em volume de matéria.

De acordo com Ruppin [80], escolhemos fp = 10 GHz e f0 = 4 GHz para as

frequências de ressonância de plasma e magnética, respectivamente. Os coeficientes

de amortecimento do sistema são γ = 0, 03ωp e Γ = 0, 03ω0, e escolhemos o

parâmetro adimensional F = 0, 56. Como é bem conhecido, os parâmetros efetivos

para os metamateriais, Eqs. (3.26)–(3.29), são válidos para a situação em que o

comprimento de onda incidente é muito maior que as dimensões t́ıpicas das unidades

de metamaterial (no caso, os SRRs) [88]. Como os SRRs são tipicamente da ordem de

miĺımetros, em todos os cálculos numéricos aqui realizados o intervalo de frequência

foi limitado a poucos GHz para garantir a validade das expressões para os parâmetros

materiais efetivos.

Com este conjunto de parâmetros, as partes reais da permissividade elétrica

e permeabilidade magnética são simultaneamente negativas de f = 4 a 6 GHz, de

modo que uma banda de refração negativa mostra-se neste intervalo de frequência.

Essa situação está ilustrada na Fig. 3.3. No que se segue, consideramos dois
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Figura 3.3 – Permissividade elétrica εq(ω) [Eq. (3.26)] e permeabilidade magnética
µq(ω) [Eq. (3.27)] em função da frequência f = ω/2π. (a) Partes real
e imaginária de εq. (b) Partes real e imaginária de µq. A refração
negativa acontece para Re(εq) < 0 e Re(µq) < 0 simultaneamente –
região 4 GHz < f < 6 GHz.

casos t́ıpicos como estudados por Gao e Huang [81]: uma esfera revestida com

caroço dispersivo e camada dielétrica, e vice-versa. O meio circundante (ε0, µ0)
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é assumido como sendo o vácuo e o raio b = 1 cm é escolhido para a esfera

exterior. Note que, com essas escolhas de parâmetros, temos kb = ωb
√
ε0µ0 ≈ 1,

para f ≈ 5, 0 GHz. Para um material dielétrico e não dispersivo, consideramos os

parâmetros sem perdas εq/ε0 = 1, 6 e µq/µ0 = 1 [81]. Como discutido em [81], as

curvas de eficiência de extinção tornam-se mais suaves quando a camada dielétrica

ou o caroço são absortivos, levando a um decréscimo na amplitude de Qext à medida

que a absorção aumenta para S < 0, 5 ou S > 0, 5, respectivamente. Aqui,

consideramos uma situação sem perdas eletromagnéticas no dielétrico, de forma que

os efeitos de absorção são provenientes tão somente do metamaterial. Essa é uma

boa aproximação para o regime de frequências que escolhemos. Ademais, a média

temporal de energia eletromagnética em um meio não dispersivo pode ser exatamente

determinada apenas para meios fracamente absortivos ou sem perdas [93].

3.3.2.1 Esfera de metamaterial revestida por um dielétrico

Algumas curvas de energia eletromagnética dentro do caroço [Fig. 3.4(a)] e

dentro da camada [Fig. 3.4(b)], quando a primeira é dispersiva [ε1 = ε1(ω);µ1 =

µ1(ω)] e a segunda é um dielétrico sem perdas (ε2/ε0 = 1, 6;µ2/µ0 = 1),

são apresentadas como funções da frequência e do parâmetro de espessura. Na

Fig. 3.4(a), observamos na região de refração negativa (4 a 6 GHz) um forte

aumento da energia eletromagnética no caroço de metamaterial. Esse aumento

está relacionado à presença de ondas estacionárias no interior da esfera. Abaixo

e acima deste intervalo de frequência, a energia interna decresce monotonicamente.

Essa diminuição é de fato esperada para frequências na região de refração positiva

[Re(m1) > 0], uma vez que não há picos de ressonância na energia interna na região

de parâmetros de tamanho de Rayleigh (ka < kb ≤ 1) a menos que o espalhador

exiba altos valores absolutos de permeabilidade ou permissividade [107, 115], o que

não é o caso para f < 3, 5 GHz e f > 6 GHz. Além disso, como neste intervalo

ε′1(ω) < 0 ou µ′1(ω) < 0, mas não ambos, temos Re(m1) ≈ 0 para baixa absorção, e

as ondas eletromagnéticas não podem se propagar no interior do caroço, mas apenas

excitar ressonâncias de plásmons-poláritons de superf́ıcie (SPPs), como o pico de

ressonância entre 3, 5 e 4 GHz [80]. Esses modos de superf́ıcie contribuem para o

aumento da energia eletromagnética dentro da camada dielétrica, como pode ser
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Figura 3.4 – Esfera de metamaterial dispersivo [ε1(ω);µ1(ω)], dado pelas Eqs. (3.26)

e (3.27), revestida por uma camada dielétrica não absortiva (ε2/ε0 =
1, 6;µ2/µ0 = 1). O raio da camada esférica é b = 1 cm, onde variamos
o tamanho do “caroço” de metamaterial, cujo raio é a = Sb, de acordo
com os parâmetros de espessura: S = 0, 1; 0,3; 0,5; 0,9. (a) Energia
eletromagnética W1(0, a)/W0(0, a) dentro do caroço [ε1(ω), µ1(ω)]. (b)
Energia eletromagnética W2(a, b)/W0(a, b) dentro da camada (ε2, µ2).
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observado na Fig. 3.4(b). Com o aumento da razão de espessura S, a energia dentro

da camada dielétrica aumenta com valores máximos nas regiões de refração positiva

e negativa, ambas associadas com ressonâncias de modos de superf́ıcie [80].

Somando-se as energias eletromagnéticas W1(0, a) e W2(a, b), representadas

nas Figs. 3.4(a) e 3.4(b), por meio da Eq. (3.30), obtemos os perfis de energia

eletromagnética dentro da esfera revestida como um todo, os quais podem ser

observados Fig. 3.5(a). Note que o fator de aumento da energia W1,2/W0 é uma

função crescente na região de refração negativa, tornando-se maior em magnitude à

medida que o parâmetro de espessura S é aumentado, o que é o oposto da Fig. 3.4(a).

Isso é mostrado explicitamente na Fig. 3.5(b) para algumas frequências na região de

refração negativa. O mesmo comportamento pode ser constatado para a eficiência

de extinção Qext, como mostramos na Fig. 3.6. Esses resultados para b = 1 cm são

bastante diferentes da Ref. [81], onde b = 10 cm e as amplitudes de Qext decrescem

com S.

Nos espectros de extinção, como discutido por Ruppin [80], as excitações de

plásmons elétricos e “poláritons magnéticos” se reforçam mutuamente nas regiões de

baixas frequências (ω < ω0). Nesta região, a parte real da permissividade é negativa,

enquanto que a permeabilidade tem uma parte real positiva [ε′1(ω) < 0, µ′1(ω) > 0].

Uma vez que esses dois mecanismos, de excitações elétricas e magnéticas, podem

ser considerados aproximadamente independentes nessa região de frequências, os

picos abaixo de ω0 são fornecidos pelas contribuições dos poláritons magnéticos

volumétricos (µ′1 ≈ 0) e SPPs localizados, onde esses últimos são obtidos das

ressonâncias nos coeficientes de Aden-Kerker an. No entanto, logo acima de

ω0, ambas permissividade elétrica e permeabilidade magnética têm partes reais

negativas, e as ressonâncias de SPPs localizadas e de poláritons magnéticos, que

são devidas às ressonâncias nos momentos de multipolo an e bn, respectivamente,

suprimem-se mutuamente na camada. Há, portanto, uma interferência destrutiva

das respectivas contribuições elétricas e magnéticas para o campo espalhado.

Fisicamente, isso acontece porque, exceto para uma pequena absorção intŕınseca

do sistema, o metamaterial torna-se transparente na região de refração negativa (o

número de onda é real) e, por conseguinte, os modos de superf́ıcie, os quais dependem

de ondas evanescentes (número de onda imaginário), não podem existir [80].
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Figura 3.5 – Energia eletromagnética W1,2(a, b)/W0 no interior de um centro

espalhador consistindo de uma esfera [ε1(ω), µ1(ω)], cuja dispersão é
dada nas Eqs. (3.26) e (3.27), de raio a, revestida por uma camada
dielétrica (ε2/ε0 = 1, 6;µ2/µ0 = 1) de raio b = 1 cm. (a) W1,2(a, b)/W0

em função da frequência f = ω/2π para alguns valores de parâmetro
de espessura S = a/b. (b) W1,2(a, b)/W0 em função do parâmetro de
espessura S para algumas frequências na banda de refração negativa (4
a 6 GHz).
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Figura 3.6 – Eficiência de extinção Qext para um centro espalhador consistindo

de uma esfera de metamaterial [ε1(ω), µ1(ω)], dada pelas Eqs. (3.26)
e (3.27), de raio a, revestida por uma camada dielétrica (ε2/ε0 =
1, 6;µ2/µ0 = 1) de raio b = 1 cm, com razões de aspecto S = 0, 1;
0,3; 0,5; 0,9.

3.3.2.2 Esfera dielétrica revestida por um metamaterial

Consideramos aqui a situação rećıproca da Seção anterior: a esfera revestida

é constitúıda de um caroço dielétrico sem perdas (ε1/ε0 = 1, 6;µ1/µ0 = 1) e uma

casca de metamaterial do tipo SRR e fios [ε2 = ε2(ω), µ2 = µ2(ω)], dada pelas

Eqs. (3.26) e (3.27). Uma vez mais, fixamos b = 1 cm e consideramos os mesmos

parâmetros usados acima para o metamaterial dispersivo, levando a uma banda de

refração negativa de 4 a 6 GHz, Fig. 3.3. As curvas correspondentes às energias

eletromagnéticas dentro do caroço e da casca esférica em função da frequência da

onda incidente, para algumas razões de espessura S, são apresentadas nas Figs. 3.7(a)

e 3.7(b), respectivamente.

Na Fig. 3.7(b), obtemos que os picos de ressonância dentro da casca de

metamaterial estão deslocados para baixas frequências (ω < ω0) com o aumento

em volume de material dielétrico no centro espalhador. Em particular, a energia
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Figura 3.7 – Esfera dielétrica (ε1/ε0 = 1, 6;µ1/µ0 = 1) de raio a revestida por uma

camada de metamaterial [ε2(ω), µ2(ω)], dado pelas Eqs. (3.26) e (3.27),
de raio b = 1 cm, com razões de aspecto S = 0, 1; 0,5; 0,7; 0,9. (a)
Energia W1(0, a)/W0(0, a) no interior do caroço (ε1, µ1). (b) Energia
W2(a, b)/W0(a, b) no interior da camada [ε2(ω), µ2(ω)].
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Figura 3.8 – Energia eletromagnética W1,2(a, b)/W0 armazenada em um centro

espalhador consistindo de uma esfera dielétrica (ε1/ε0 = 1, 6;µ1/µ0 =
1) revestida por uma camada de metamaterial [ε1(ω), µ1(ω)], dada pelas
Eqs. (3.26) e (3.27). (a) W1,2(a, b)/W0 em função da frequência para
alguns parâmetros de espessura S = a/b. (b) W1,2(a, b)/W0 em função
do parâmetro de espessura S para algumas frequências na região de
refração negativa (4 a 6 GHz).



3.3 - Esferas revestidas contendo metamateriais 51

eletromagnética dentro do caroço dielétrico é fortemente suprimida em baixas

frequências ω < ω0, com um mı́nimo local em f0 = 4 GHz [Fig. 3.7(a)].

Esse comportamento é devido à excitação de SPPs na camada de metamaterial

nesse intervalo de frequência, fornecendo altos valores de intensidade de campos

eletromagnéticos na superf́ıcie da esfera, os quais decaem de modo evanescente em

direção ao seu centro. Por conseguinte, para uma espessura de penetração (skin

depth) menor do que a espessura da camada d = (b− a), o campo eletromagnético

praticamente não alcança o caroço dielétrico, e isso é claramente observado na

Fig. 3.7.
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Figura 3.9 – Eficiência de extinção Qext para esferas revestidas consistindo de

um caroço dielétrico (ε1/ε0 = 1, 6;µ1/µ0 = 1) e uma camada de
metamaterial [ε2(ω), µ2(ω)], dada pelas Eqs. (3.26) e (3.27), com
parâmetros de espessura S = 0, 1; 0,5; 0,7; 0,9.

É importante salientarmos que esses resultados apenas foram obtidos por

meio da computação direta da energia eletromagnética armazenada no caroço e

na casca separadamente, corroborando a importância desta grandeza. A energia

eletromagnética total dentro da esfera revestida é mostrada nas Figs. 3.8(a) e 3.8(b),

onde podemos observar um decréscimo da energia eletromagnética na região de



52 3 - Esferas com uma camada de revestimento

refração negativa em função do parâmetro de espessura S. O mesmo comportamento

é também encontrado nos espectros de extinção, como mostrado na Fig. 3.9.

As esferas revestidas, tais quais as estudadas nesta Seção, são frequentemente

um elemento chave em dispositivos plasmônicos e metamateriais que suportam

ressonâncias de plásmons de superf́ıcie [134, 135]. Essas aplicações repousam em

duas propriedades distintas das esferas revestidas: as ressonâncias de Fano e o

grande aumento de campo eletromagnético nas vizinhanças de uma ressonância de

SPP localizada. Recentemente, foi demonstrado que esferas de metamateriais com

refração negativa são mais propensas a exibir ressonâncias de Fano no espalhamento

de Lorenz-Mie do que as esferas constitúıdas de materiais convencionais, de forma

que o metamaterial dispersivo tem uma “predisposição” a possuir ressonâncias de

Fano [134]. Essa constatação faz com que nossos resultados sejam interessantes

para aplicações envolvendo o efeito Fano, uma vez que a energia em metamateriais

revestidos, a qual calculamos explicitamente aqui, é uma grandeza senśıvel à

interferência entre as ressonâncias elétricas e magnéticas. Em particular, a

densidade de energia não é apenas proporcional ao quadrado dos coeficientes de

Aden-Kerker (intensidades), como outras observáveis do espalhamento de luz tais

como as eficiências de extinção e espalhamento, fazendo-as insenśıveis aos efeitos

de interferência [56]. Ao contrário, ela depende de termos cruzados envolvendo

diferentes coeficientes internos de Aden-Kerker, como pode ser verificado na

Eq. (3.19). Desse resultado, conclúımos que a energia eletromagnética armazenada

poderia ser explorada não apenas para investigar ressonâncias de Fano em aplicações

tecnológicas, que seriam mais prováveis de ocorrer devido à refração negativa

em metamateriais, mas também para identificar regiões de aumento do campo

eletromagnético.

Sem entrarmos em muitos detalhes (os quais serão discutidos no Caṕıtulo

a seguir), assumindo que a seção de choque de absorção está relacionada à

potência dissipada no interior do centro espalhador (Apêndice C.2), verificamos

numericamente que

Qabs =
8

3
y

{[
ε′′1

ε
(eff)
1

W1E(0, a)

W0(0, a)
+

µ′′1

µ
(eff)
1

W1H(0, a)

W0(0, a)

]
S3
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Figura 3.10 – Eficiência de absorção Qabs para esferas revestidas consistindo de

um caroço dielétrico (ε1/ε0 = 1, 6;µ1/µ0 = 1) e uma camada de
metamaterial [ε2(ω), µ2(ω)], dada pelas Eqs. (3.26) e (3.27), com
parâmetros de espessura S = 0, 1; 0,5; 0,7; 0,9.

+

[
ε′′2

ε
(eff)
2

W2E(a, b)

W0(a, b)
+

µ′′2

µ
(eff)
2

W2H(a, b)

W0(a, b)

]
(1− S3)

}
. (3.31)

A Eq. (3.31) estende o resultado obtido por Ruppin [116] e pode ser generalizado

para esferas multicamadas. Na Fig. 3.10, plotamos a eficiência de absorção

de uma esfera dielétrica revestida por um metamaterial nas mesmas condições

dos gráficos precedentes – caroço dielétrico e camada dispersiva. Escolhemos

uma escala logaŕıtmica para Qabs no sentido de facilitar a comparação com a

Fig. 3.8(a). Note que os perfis de W1,2/W0 e Qabs, para as mesmas configurações,

são bastante parecidos, confirmando o v́ınculo que existe entre essas duas grandezas.

De fato, a Eq. (3.31) coloca em evidência a conexão que existe entre uma

grandeza calculada, a energia armazenada no interior da esfera revestida, com uma

grandeza mensurável, a eficiência de absorção. Em particular, note que o campo

eletromagnético armazenado nas esferas revestidas constitúıdas de metamateriais, e

dáı as ressonâncias de Fano, dependem sensivelmente dos parâmetros efetivos εq(ω)
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e µq(ω) [56,134]. Esse fato apenas reforça a importância de se considerar parâmetros

efetivos realistas para os metamateriais [Eqs. (3.26)–(3.29)].

3.4 Conclusões

Calculamos analiticamente uma expressão exata para a energia eletromagnética

média no interior de uma esfera revestida [Eq. (3.25)] usando expressões

expĺıcitas para os campos eletromagnéticos dentro do caroço e da camada esférica

separadamente (Apêndice D.1.1.1). Embora se possa inferir algumas propriedades

da energia interna e potência dissipada a partir da análise das eficiências de

extinção (Qext) e espalhamento (Qsca), o cálculo direto da energia armazenada

no caroço e na casca separadamente nos permite compreender o comportamento

dos campos internos em cada uma das estruturas que compõem o sistema. Aqui,

mostramos alguns perfis de energia interna para duas situações envolvendo uma

esfera de metamaterial revestida: uma casca dielétrica e um caroço de metamaterial

dispersivo, e vice-versa. Para o metamaterial, usamos relações de dispersão realistas

proveniente de um cristal fotônico feito de fios e SRRs. A fim de vincular a

energia interna a grandezas mensuráveis, obtivemos uma relação anaĺıtica expĺıcita

entre as energias elétrica e magnética e a correspondente eficiência de absorção em

esferas revestidas. Mostramos que a energia eletromagnética armazenada depende

explicitamente de termos cruzados envolvendo os diferentes coeficientes internos de

Aden-Kerker. Este resultado nos revela que a energia armazenada é uma grandeza

senśıvel a interferências do campo interno responsáveis por ressonâncias assimétricas

nas seções de choque, levando ao efeito Fano, que discutiremos no próximo Caṕıtulo.

Uma vez que o efeito Fano é mais propenso a ocorrer na presença de refração

negativa [134], conclúımos que a energia armazenada em esferas concêntricas, em

conjunto com as seções de choque, pode ser utilizada para investigar ressonâncias

de Fano em metamateriais.



Caṕıtulo 4

Ressonâncias de Fano em esferas
revestidas

Devido à capacidade de gerar campos eletromagnéticos extremamente

fortes e confinados a uma escala nanoscópica, nanoestruturas metálicas que

exibem modos localizados de plásmons-poláritons de superf́ıcie (SPPs) – por

exemplo, as nanoesferas – desempenham um papel de grande relevância na atual

nanociência [136, 137]. Recentemente, foi demonstrado que combinações adequadas

de tais nanoestruturas metálicas na composição da nanopart́ıcula podem levar

a ressonâncias do tipo Fano [55, 56, 138, 139]. Essas ressonâncias surgem da

interferência entre um modo discreto sub-radiativo e um cont́ınuo de modos

radiativos de ondas eletromagnéticas, e são distinguidas da ressonância Lorentziana

em razão de seu formato assimétrico caracteŕıstico.

A ressonância de Fano (FR, do inglês Fano resonance), descoberta no ramo

da f́ısica atômica por Ugo Fano em 1961 [54], é uma caracteŕıstica marcante

de sistemas quânticos interagentes. Sendo um fenômeno de interferência, essas

ressonâncias assimétricas também se manifestam em óptica clássica. Historicamente,

a primeira observação de uma FR em óptica foi provavelmente a anomalia

de Wood [140], a qual apenas recentemente foi explicada em termos do efeito

Fano28 [56, 142]. Com os avanços técnicos na engenharia de nanoestruturas

28 Wood, em 1902, ao estudar o espectro de uma grade de difração metálica iluminada por uma
fonte de luz cont́ınua, notou que, sob certas condições, a distância espectral entre os máximos e
mı́nimos de intensidade ocorria para comprimentos de onda não maiores do que a distância entre
as linhas espectrais do sódio [140]. Esse efeito era observado para a luz p-polarizada, isto é, com
o campo magnético paralelo aos sulcos da grade de difração. Na época, Wood não foi capaz de
fornecer uma interpretação f́ısica do fenômeno [141], o qual chamou de “anomalias singulares”.

55
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plasmônicas e metamateriais, o efeito Fano tem se tornado uma importante

ferramenta para controlar as interações dos modos eletromagnéticos [57] – por

exemplo, no espalhamento de luz por pequenas part́ıculas (limite de Rayleigh) [55].

Graças ao perfil assimétrico da FR, que possui um pico de ressonância muito

próximo (espectralmente) de uma antirressonância, sistemas exibindo o efeito Fano

são altamente senśıveis ao ambiente dielétrico local. De fato, a interferência

entre a radiação incidente e a reemitida pelo centro espalhador no dielétrico

circundante dá origem tanto ao aumento de intensidade do campo eletromagnético

próximo (interferência construtiva) quanto à sua supressão ressonante (interferência

destrutiva) [65].

A maneira mais comum de se obter as FRs em nanoestruturas plasmônicas,

usando um certo abuso de linguagem, é através de quebras de simetria29 do

sistema [56, 145]. A não uniformidade do campo eletromagnético nas superf́ıcies

metálicas (introduzida pela quebra da simetria rotacional do centro espalhador, por

exemplo) promove um acoplamento mais eficiente entre as ressonâncias de SPPs

discretas e um cont́ınuo de modos eletromagnéticos fora da ressonância [55, 146].

Essa condição de assimetria das nanopart́ıculas, no entanto, não é mandatória [147,

148]. No caso de part́ıculas de simetria esférica (teoria de Lorenz-Mie), as FRs podem

manisfestar-se na seção de choque diferencial de retroespalhamento (ou alguma

outra direção arbitrária) via interferência entre momentos de multipolo distintos.

Se as nanopart́ıculas forem revestidas por poĺımeros ou dielétricos arbitrários, essas

ressonâncias podem induzir “estados escuros” (dark states) [67], que se caracterizam

por um aumento de intensidade do campo próximo em regiões de frequência fora da

ressonância de espalhamento [134].

Neste Caṕıtulo, usando a teoria desenvolvida no Caṕıtulo 3, investigamos

o efeito Fano no espalhamento por esferas revestidas compostas de um caroço

plasmônico arbitrário e uma camada dielétrica30. Escrevendo a seção de choque de

29 A quebra de simetria a que nos referimos é puramente geométrica (e.g., duas esferas
descentralizadas). No entanto, sob certas condições, os plásmons podem ser interpretados como
bósons de Goldstone na quebra espontânea de simetria translacional (no espaço dos momenta) em
um gás de elétrons livres [143, 144]. Tal discussão foge do escopo de nosso estudo e não será aqui
abordada.

30 Os principais resultados deste Caṕıtulo encontram-se, em grande parte, publicados no Physical
Review A (2013) sob o t́ıtulo: “Unconventional Fano effect and off-resonance field enhancement in
plasmonic coated spheres” [83].
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absorção em termos dos campos eletromagnéticos internos, demonstramos que ela

é uma observável senśıvel a interferências, que em última instância levam ao efeito

Fano. Em especial, mostramos que a ressonância de Fano não convencional [149]

(UFR, do inglês unconventional Fano resonance), recentemente descoberta para

esferas homogêneas com valores elevados de permissividade elétrica, podem também

ocorrer para esferas metálicas revestidas com uma única camada dielétrica de baixa

permissividade [83]. Um de nossos principais resultados anaĺıticos é a constatação

de que as UFRs, em esferas revestidas, surgem da interferência entre dois modos

eletromagnéticos (com o mesmo momento de multipolo) dentro da camada, e não

das interações entre os vários modos plasmônicos de diferentes camadas da part́ıcula.

Essas ressonâncias surgem da interferência entre dois modos radiantes dipolares fora

de fase [150] e são independentes da direção de observação e da polarização.

Para evitarmos confusões em nossas análises, usamos UFR para as

ressonâncias de Fano não convencionais (provenientes da interferência entre modos

eletromagnéticos diferentes com o mesmo momento de multipolos em seções de

choque totais) e FR para as convencionais (interferência entre multipolos distintos

nas seções de choque diferenciais). Em contraste com as esferas homogêneas,

as UFRs em esferas revestidas também existem no limite de Rayleigh. Essas

ressonâncias podem induzir um aumento de intensidade do campo eletromagnético

fora da ressonância de espalhamento, e que é aproximadamente uma ordem de

magnitude maior do que aquela encontrada nas FRs convencionais. Mostramos neste

Caṕıtulo que as FRs e UFRs podem ocorrer na mesma frequência quando o caroço

dispersivo tem um ı́ndice de refração negativo. Essa condição leva à otimização do

aumento de campo no interior da part́ıcula fora da ressonância (estados escuros).

A geometria de que tratamos neste Caṕıtulo é a mesma do Caṕıtulo 3.

Todavia, abordaremos apenas a situação em que a esfera interior é dispersiva

[(ε1(ω), µ1(ω)] e a camada de revestimento é dielétrica (ε2, µ2). Um esquema do

centro espalhador revestido e seus principais parâmetros está ilustrado na Fig. 4.1.

A seguir, determinamos as intensidades dos campos internos – necessárias para o

estudo dos “estado escuros” – e abordamos as FRs e UFRs em esferas concêntricas.
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Figura 4.1 – Esfera dispersiva de raio a e propriedades ópticas [ε1(ω), µ1(ω)]
revestida por uma camada de espessura (b − a) e propriedades
ópticas não dispersivas (ε2, µ2); o meio externo tem propriedades não
dispersivas (ε0, µ0).

4.1 Intensidades dos campos internos

As ressonâncias do espalhamento eletromagnético – vistas, por exemplo, nas

eficiências Q da teoria de Lorenz-Mie – são geralmente associadas às ressonâncias

internas ao centro espalhador e, por conseguinte, ao campo próximo [1, 2].

Recentemente, Miroshnichenko [67] mostrou que essa associação nem sempre é

verdadeira para esferas plasmônicas revestidas, onde a solução de Aden-Kerker

fornece um amplo intervalo de parâmetros para excitações de SPPs. Assim,

para alguns parâmetros de uma part́ıcula metálica revestida por um dielétrico

(ou vice-versa), as ressonâncias de espalhamento não necessariamente coincidem

com o forte aumento de intensidade do campo eletromagnético nas vizinhanças da

nanopart́ıcula [67]. De fato, o aumento da intensidade do campo elétrico pode

corresponder a uma supressão ressonante do espalhamento – o que é, à primeira

vista, contra-intuitivo.

A forma mais direta e intuitiva de se estudar a influência do chamado campo

próximo nos processos de espalhamento é mediante o campo eletromagnético no

interior do centro espalhador ou em suas vizinhanças imediatas. Em geral, o estudo

do campo eletromagnético armazenado no centro espalhador fornece informações
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não apenas das ressonâncias de espalhamento [106,115], as quais podem ser obtidas

via seções de choque, mas também do tempo de permanência da radiação dentro

da part́ıcula e, por conseguinte, da velocidade de transporte de energia no meio

desordenado [89,90,107], como mostramos na Seção 2.4.3. Essa vantagem oferecida

pela densidade de energia, no entanto, não existe na prática, onde em geral

não temos acesso ao campo eletromagnético interno às part́ıculas, mas sim ao

campo transmitido ou espalhado por elas (Problema Inverso). Essa é uma das

razões pelas quais, como no caso da solução de Lorenz-Mie (Problema Direto),

as grandezas mais relevantes do espalhamento eletromagnético são expressas em

termos do campo espalhado. Contudo, como vimos no Caṕıtulo anterior, para que

se entenda com clareza o fenômeno de espalhamento, faz-se necessário, em algumas

situações, o conhecimento do campo interno e de sua relação com as ressonâncias

mensuráveis no campo distante. Essa análise é posśıvel através de funcionais do

campo interno – como a densidade de energia armazenada no volume do centro

espalhador [107, 108, 115] ou, mais geralmente, a intensidade do campo interno. A

vantagem de se trabalhar com a intensidade no lugar da densidade de energia reside

na independência do modelo dispersivo – basicamente, dos coeficientes de energia

da Eq. (3.8).

Por definição, as intensidades médias dos campos elétrico 〈|E|2〉Ω e magnético

〈|H|2〉Ω no ângulo sólido (Ω = 4π) são calculadas por meio de uma integração levando

em conta as contribuições de todas as direções posśıveis [117]:〈
|F|2

〉
Ω

=
1

4π

∫ 2π

0

dφ

∫ 1

−1

d(cos θ) |F|2 , (4.1)

onde F = F(r, cos θ, φ) pode ser tanto o campo elétrico (E) quanto magnético (H)

no sistema de coordenadas esféricas (r, θ, φ). Em particular, a média angular é mais

interessante do que a média volumétrica porque nos permite obter informações da

componente radial do campo ao longo da part́ıcula [67]. Usando a expressão exata

para o campo elétrico dentro do caroço (0 ≤ r ≤ a), fornecidas no Apêndice D.1.1.1,

obtemos [108,115]:

〈|E1|2〉Ω
|E0|2

=
1

2

∞∑
n=1

{
(2n+ 1)|cn|2|jn(ρ1)|2

+ |dn|2
[
n|jn+1(ρ1)|2 + (n+ 1)|jn−1(ρ1)|2

]}
, (4.2)
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onde ρ1 = m1kr e E0 é a amplitude elétrica da onda incidente. Os ı́ndices de

refração e impedância são mq = kq/k =
√
εqµq/(ε0µ0) e m̃q =

√
εqµ0/(ε0µq),

respectivamente [151] (com q = 1 para o caroço e q = 2 para a casca). A expressão

para o campo magnético é obtida usando a simetria que existe entre as propriedades

elétricas e magnéticas na ausência de fontes (Apêndice A.1) através das substituições

(E1, E0) por (H1, H0) (onde H0 = E0

√
ε0/µ0) e (cn, dn) por (m̃1dn, m̃1cn) na

Eq. (4.2). Para a região da camada (a ≤ r ≤ b), a média angular do campo

elétrico é [108]:

〈|E2|2〉Ω
|E0|2

=
1

2

∞∑
n=1

{
(2n+ 1)

[
|fn|2|jn(ρ2)|2 + |vn|2|yn(ρ2)|2

]
+ |gn|2

[
n|jn+1(ρ2)|2 + (n+ 1)|jn−1(ρ2)|2

]
+ |wn|2

[
n|yn+1(ρ2)|2 + (n+ 1)|yn−1(ρ2)|2

]
+ 2Re

[
(2n+ 1)fnv

∗
njn(ρ2)yn(ρ∗2)

+ gnw
∗
n

[
njn+1(ρ2)yn+1(ρ∗2) + (n+ 1)jn−1(ρ2)yn−1(ρ∗2)

]]}
, (4.3)

onde ρ2 = m2kr. A expressão para a média angular do campo magnético

dentro da camada é obtida pela substituição de (E2, E0) por (H2, H0), (fn, gn) por

(m̃2gn, m̃2fn), e (vn, wn) por (m̃2wn, m̃2vn) na Eq. (4.3), e estão de acordo com a

Ref. [117] no caso não magnético (µ1 = µ2 = µ0).

Os coeficientes internos cn, dn, fn, gn, vn e wn estão definidos nas Eqs. (3.16),

(3.17) e (3.20)–(3.23), respectivamente, no Caṕıtulo 3. No entanto, para a

análise que fazemos a seguir (constitúıda de casos limites envolvendo aproximações

polinomiais ou de séries de potências das funções de Bessel e Neumann), é

conveniente que reescrevamos esses coeficientes, e também os coeficientes de

espalhamento an [Eq. (3.6)] e bn [Eq. (3.7)] que entram no cálculo das eficiências

Q, em termos de funções derivadas logaŕıtmicas, dadas por

Dn(ρ) =
d

dρ
ln[ψn(ρ)] . (4.4)

Assim, os coeficientes de Aden-Kerker são:

an =

(
D̃n/m̃2 + n/y

)
ψn(y)− ψn−1(y)(

D̃n/m̃2 + n/y
)
ξn(y)− ξn−1(y)

, (4.5)
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bn =

(
m̃2G̃n + n/y

)
ψn(y)− ψn−1(y)(

m̃2G̃n + n/y
)
ξn(y)− ξn−1(y)

, (4.6)

cn =
m1fn

m2ψn(m1x)
[ψn(m2x)−Bnχn(m2x)] , (4.7)

dn =
m1gn

m2ψ′n(m1x)
[ψ′n(m2x)− Anχ′n(m2x)] , (4.8)

fn =
ım2/ [Bnχn(m2y)− ψn(m2y)](
m̃2G̃n + n/y

)
ξn(y)− ξn−1(y)

, (4.9)

gn =
ım2/ [Anχn(m2y)− ψn(m2y)](
D̃n + nm̃2/y

)
ξn(y)− m̃2ξn−1(y)

, (4.10)

vn = Bnfn , (4.11)

wn = Angn , (4.12)

onde definimos as novas funções auxiliares

D̃n =
Dn(m2y)− Anχ′n(m2y)/ψn(m2y)

1− Anχn(m2y)/ψn(m2y)
, (4.13)

G̃n =
Dn(m2y)−Bnχ

′
n(m2y)/ψn(m2y)

1−Bnχn(m2y)/ψn(m2y)
, (4.14)

An =
ψn(m2x) [m̃2Dn(m1x)− m̃1Dn(m2x)]

m̃2Dn(m1x)χn(m2x)− m̃1χ′n(m2x)
, (4.15)

Bn =
ψn(m2x) [m̃2Dn(m2x)− m̃1Dn(m1x)]

m̃2χ′n(m2x)− m̃1Dn(m1x)χn(m2x)
, (4.16)

com x = ka e y = kb sendo os parâmetros de tamanho. As funções ψn, χn e ξn são

as funções de Riccati-Bessel, Riccati-Neuman e Riccati-Hankel, respectivamente.

4.2 Ressonância de Fano convencional

Na teoria de Lorenz-Mie, as ressonâncias de espalhamento se manifestam

como pontos de máximo nas seções de choque de extinção e, via conservação de

energia, nas seções de choque de espalhamento e absorção [1]. Nessa situação, os

modos ressonantes presentes na part́ıcula espalhadora acoplam-se ao campo distante

e recebem o nome, com um certo abuso de linguagem, de “estados radiantes” (bright

states). Ressonâncias desse tipo, na aproximação dipolar, são bastante similares

a osciladores harmônicos forçados, sendo bem descritas, na ressonância (ω ≈ ω0),
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por funções simétricas, as funções Lorentzianas (também chamadas de funções de

Cauchy ou fórmulas de Breit-Wigner [152]):

Lω0,γ(ω) =
γ2

(ω − ω0)2 + γ2
=

1

1 +

(
ω − ω0

γ

)2 , (4.17)

onde ω0 e γ denotam, respectivamente, a posição e a largura à meia altura

da ressonância [1]. Na presença de ressonâncias de diferentes origens f́ısicas, se

essas são independentes, as contribuições de ressonâncias individuais permanecem

dadas pela função Lorentziana. Isso é contemplado, por exemplo, no modelo

clássico de dispersão de Drude-Lorentz [1] para a permissividade elétrica31. Tanto

na abordagem de gás de elétrons (Drude), quanto na consideração de elétrons

harmonicamente ligados aos núcleos atômicos (Lorentz), o perfil de ressonância

provém de um conjunto de osciladores harmônicos desacoplados [92].

No limite de Rayleigh, se uma part́ıcula possui momento de dipolo nulo, ela

irradiará fracamente e não será facilmente excitada pelo campo aplicado. Contudo,

quando duas ou mais part́ıculas estão próximas umas das outras – ou quando elas

possuem estratificações de diferentes materiais, como no caso de uma esfera metálica

revestida por um dielétrico –, pode ocorrer o acoplamento entre ressonâncias de

ordens distintas mediado pelos campos elétricos dos plásmons de superf́ıcie [55,56].

Esse acoplamento leva a trocas de energia, fornecendo um mecanismo para excitar

modos fracamente radiantes (quadrupolo, octopolo, etc.), também chamados de

modos“escuros”, de uma nanoestrutura. Tal mecanismo de troca de energia, baseado

em interferência entre ressonâncias, pode ser explicado de maneira bastante didática

usando dois osciladores acoplados [153].

4.2.1 Osciladores harmônicos acoplados

É muito comum na literatura a associação do efeito Fano a osciladores

acoplados – a fim de explicar, por exemplo, efeitos como a transparência

eletromagneticamente induzida (EIT) em sistemas atômicos [61]. Por ser a forma

31 Evidentemente, a origem do processo ressonante no espalhamento pode ser explicada em uma
abordagem quântica, levando-se em conta, no caso de funções dielétricas, as interações dos fônons
(vibrações da rede cristalina) com os elétrons e o campo aplicado. Para a descrição que aqui
fazemos, todavia, não há necessidade de entrarmos nos detalhes microscópicos da matéria [1].
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mais simples e didática de se entender a ressonância de Fano, vale a pena discutirmos

a analogia entre sistemas mecânicos e excitações plasmônicas. Maiores detalhes sobre

o efeito Fano e osciladores acoplados podem ser encontrados nas Refs. [56,153].

Considere um oscilador 1 (com constante de mola K1 e massa M1) submetido

a uma força externa harmônica F (t) = F0e
−ıωt. Esse oscilador está acoplado a

um oscilador 2 (com constante de mola K2 e massa M2) através de uma mola de

constante K. Esse sistema encontra-se ilustrado na Fig. 4.2. As equações dinâmicas

K2
KK1

M1
M2

F(t)

Figura 4.2 – Modelo mecânico usado para explicar o efeito Fano. Dois osciladores
com massas e constantes de mola dadas pelos pares ordenados (M1,K1)
e (M2,K2), respectivamente, acoplados por uma mola de constante K.
O oscilador 1 é submetido a uma força harmônica F (t).

para as part́ıculas 1 e 2 (supondo M1 = M2 = M), em termos dos deslocamentos

X1 e X2 em relação a suas respectivas posições de equiĺıbrio, são:
Ẍ1(t) + γ1Ẋ1(t) + ω2

1X1(t)− Ω2X2(t) = (F0/M)e−ıωt ,

Ẍ2(t) + γ2Ẋ2(t) + ω2
2X2(t)− Ω2X1(t) = 0 ,

(4.18)

onde as frequências naturais são ω1 =
√
K1/M e ω2 =

√
K2/M associadas aos

osciladores 1 e 2, respectivamente, sendo γ1 e γ2 as respectivas frequências de

amortecimento. A frequência de acoplamento entre os osciladores 1 e 2 é Ω =√
K/M . As soluções para as Eqs. (4.18) são as funções oscilantes X1(t) = C1(ω)e−ıωt

e X2(t) = C2(ω)e−ıωt, com amplitudes

C1(ω) =
(ω2

2 − ω2 − ıγ2ω) (F0/m)

(ω2
1 − ω2 − ıγ1ω) (ω2

2 − ω2 − ıγ2ω)− Ω4
, (4.19)
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C2(ω) =
−Ω2(F0/m)

(ω2
1 − ω2 − ıγ1ω) (ω2

2 − ω2 − ıγ2ω)− Ω4
. (4.20)

A partir dessas soluções, podemos explicar o efeito Fano de modo bastante intuitivo

e de fácil visualização.
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Figura 4.3 – Dependência ressonante das amplitudes (por unidade de comprimento)
dos osciladores acoplados para ω2 = 1, 2ω1, γ1 = 0, 025ω1, γ2 = 0
e Ω2 = 0, 1ω2

1 – parâmetros usados na Ref. [153]. (a) Amplitude do
oscilador 1 (forçado) mostrando um perfil de ressonância Lorentziano na
região de ω1 e um perfil de Fano na região de ω2, onde a antirressonância
(Fano dip) ocorre exatamente em ω = ω2. (b) Amplitude do oscilador
2 mostrando dois perfis de ressonância simétricos (Lorentzianos).

Na Fig. 4.3, para uma análise qualitativa do processo, apresentamos a

dependência das amplitudes de cada um dos osciladores usando os mesmos

parâmetros da Ref. [153]. Em nossa analogia, o oscilador 2 faz o papel, por

exemplo, do modo eletromagnético “escuro” ou quadrupolo elétrico, enquanto o

oscilador 1 (forçado) faz o papel da ressonância que se acopla com o meio externo

(campo incidente), isto é, o modo eletromagnético “radiante” ou dipolo elétrico.

Assim, o oscilador 2 pode absorver energia do oscilador 1 [Fig. 4.3(b)], resultando,

em nossa analogia, em um decréscimo na amplitude da radiação espalhada pelo

dipolo no campo distante. Além disso, parte da energia transferida ao oscilador 2

(quadrupolo) pode ser transferida de volta ao oscilador 1 (dipolo) [Fig. 4.3(a)]. Se

essa transferência estiver associada a uma diferença de fase, pode haver interferências

destrutivas entre as ressonâncias nos dois osciladores, inibindo o dipolo de irradiar

no campo distante [ω = ω2 na Fig. 4.3(a)]. Essa interferência destrutiva explica,
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dentre outros fenômenos, o que se conhece por transparência induzida [56, 61]; as

ressonâncias internas que não se manifestam no espectro de extinção (amplitude

do oscilador 1), mas sim em um modo de superf́ıcie da part́ıcula (oscilador 2), são

chamadas de “estados escuros” (dark states) [67].

O formato de linha assimétrico nas proximidades de ω2 ≈ 1, 2ω1 na

Fig. 4.3(a), originado da interferência entre ressonâncias na aproximação de

acoplamento fraco, é chamado de ressonância de Fano. Sua forma funcional, que

pode ser obtida da Eq. (4.19) em torno de ω ≈ ω2, é [55]:

Fω0,γ,β(ω) =
1

1 + β2

[
(βγ + ω − ω0)2

(ω − ω0)2 + γ2

]

=

(
β +

ω − ω0

γ

)2

1 + β2

 1

1 +

(
ω − ω0

γ

)2

 , (4.21)

onde β é o grau de assimetria, conhecido como parâmetro de Fano, de maneira

que o perfil simétrico Lorentziano é recuperado para β → ∞ e tem-se um perfil

simétrico anti-Lorentziano (antirressonância) para β = 0. De modo geral, na

teoria de Lorenz-Mie, a ressonância de Fano convencional é oriunda da interferência

entre duas amplitudes de espalhamento: uma associada à onda de background

não espalhada (processo de fundo) e a outra associada a uma excitação de um

estado discreto (o processo ressonante ou ressonância de plásmons localizados). A

energia do estado ressonante deve estar contida no intervalo de energia do cont́ınuo

de estados (background) para que o efeito Fano ocorra. Próxima à energia de

ressonância, a amplitude de espalhamento do processo de fundo varia lentamente

em função da energia, enquanto a amplitude de espalhamento ressonante muda

rapidamente, tanto em magnitude quanto em fase. É essa variação que cria o

perfil assimétrico. Aqui, os plásmons localizados, que são excitados pela radiação

incidente, são equivalentes aos ńıveis quânticos quase-discretos na abordagem

de Fano [54], enquanto a desexcitação radiativa desempenha o mesmo papel do

tunelamento entre esses ńıveis [56]. Dessa maneira, o máximo e o mı́nimo locais em

um espectro de espalhamento correspondem a interferências construtiva e destrutiva

entre diferentes modos, respectivamente. Em especial, similarmente à Fig. 4.3, um

perfil simétrico Lorentziano é sempre observado nas vizinhanças da ressonância
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de dipolo no espalhamento de Lorenz-Mie diferencial (isto é, para uma direção

espećıfica), enquanto que um perfil de ressonância assimétrica de Fano pode ser

visto nas vizinhanças da ressonância de quadrupolo [55].

4.2.2 Ressonâncias de plásmons-poláritons localizadas

As ressonâncias de dipolo e quadruplo em teoria de espalhamento estão

associadas aos modos elétricos da part́ıcula espalhadora, também chamados de

ressonâncias localizadas de SPPs (plásmons-poláritons de superf́ıcie)32. Essas

ressonâncias localizadas, formadas por ondas estacionárias de cargas na superf́ıcie

condutora, provocam um forte aumento de intensidade do campo eletromagnético

nas proximidades do centro espalhador [1, 43]. De acordo com a solução de

Lorenz-Mie, as ressonâncias localizadas de SPPs podem ser obtidas analiticamente

impondo-se que os denominadores dos coeficientes de espalhamento an e bn – os

quais são as amplitudes dos momentos de multipolo TM e TE, respectivamente –

sejam nulos [1]. Por simplicidade, considere por enquanto o caso limite em que

temos uma esfera magnética homogênea de raio b (ou seja, a = b) proveniente

da solução de Aden-Kerker do Caṕıtulo 3. Isso implica D̃n = m̃2Dn(m1y)/m̃1

e G̃n = m̃1Dn(m1y)/m̃2 nas Eqs. (4.13) e (4.14), de maneira que os coeficientes

magnéticos de Lorenz-Mie an, bn, cn e dn são recuperados [115]. No limite de pequena

part́ıcula comparada com o comprimento de onda incidente (y = kb � 1), as

ressonâncias de plásmons de superf́ıcie (|an| � 1) e poláritons magnéticos (|bn| � 1)

são dadas por Re(ε1) = −(n + 1)ε0/n e Re(µ1) = −(n + 1)µ0/n, respectivamente,

onde n = 1, 2 . . . é o número do modo correspondente às ressonâncias de dipolo,

quadrupolo, etc. O modo mais baixo (n = 1) corresponde ao modo de polarização

uniforme ao longo do volume da esfera, e a frequência ωF na qual Re[ε1(ωF)] = −2ε0

é às vezes chamada de frequência de Fröhlich [1].

A condição de Fröhlich para que a ressonância do primeiro modo de

superf́ıcie se manifeste aparece explicitamente nos denominadores das amplitudes

32 A analogia da qual se valem Bohren & Huffman [1] (página 254) merece ser reproduzida:
“(...) Although a plasmon is made up of electrons, it is not an electron: it is a gang, or collection,
of electrons that get together under the urging of the long-range Coulomb force and decide to act in
concert. Hence, for the purpose of discussing their behavior, they may, like an orchestra or a choir,
be considered as a single entity following the same (Coulombic) conductor. In a choir, members
are sometimes called upon to sing solos; so it is also in a collection of electrons. (...)”.
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dos momentos de dipolo. No limite de Rayleigh (y � 1 e m1y � 1), obtemos os

coeficientes de Lorenz-Mie para a esfera homogênea [115]:

a1 ≈ −2ı
y3

3
(1− d1) +O(y5) , (4.22)

b1 ≈ −2ı
y3

3
(1− m̃1c1) +O(y5) , (4.23)

c1 ≈
3

m̃1 (2 + µ1/µ0)
+O(y2) , (4.24)

d1 ≈
3

2 + ε1/ε0

+O(y2) . (4.25)

Essas aproximações dipolares, que são análogas à primeira aproximação de Born

na mecânica quântica para baixas energias e fracos potenciais [95], são bastante

úteis nos cálculos de espalhamento eletromagnético por desprezar os termos de altas

ordens não ressonantes (n > 1). Neste caso em particular, podemos aplicar essas

aproximações no cálculo das eficiências expressas nas Eqs. (3.2)–(3.4) em termos

dos campos internos. De fato, para as grandezas complexas ε1 = ε′1 + ıε′′1 e µ1 =

µ′1 + ıµ′′1, onde ı2 = −1 e as partes real e imaginária são vinculadas via relações de

Kramers-Kronig [1], as eficiências de retroespalhamento e absorção em termos dos

coeficientes internos magnéticos c1 e d1, na aproximação de dipolo, são

Qback ≈
9

y2
|a1 − b1|2 ≈ 4y4|d1 − m̃1c1|2 , (4.26)

Qabs ≈
4y

3

(
ε′′1
ε0

|d1|2 +
µ′′1
µ0

|m̃1c1|2
)
. (4.27)

Expressar os coeficientes de espalhamento a1 e b1 e, consequentemente, as

eficiências Q em termos dos coeficientes internos c1 e d1 é bastante conveniente.

No limite de Rayleigh, as médias angulares das intensidades do campo elétrico e

magnético podem ser aproximadas por〈
|E1|2

〉
Ω

|E0|2
≈ |d1|2 +O(ρ2

1) , (4.28)〈
|H1|2

〉
Ω

|H0|2
≈ |m̃1c1|2 +O(ρ2

1) , (4.29)

as quais sugerem, quando comparadas com as Eqs. (4.26) e (4.27), relações expĺıcitas

entre os campos internos e as eficiências de retroespalhamento e de absorção. Em

outras palavras, a partir dessas expressões aproximadas em primeira ordem, podemos
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analisar os efeitos de ressonância nas seções de choque e suas relações com as

intensidades dos campos elétrico e magnético dentro da esfera homogênea. Uma

vez que a part́ıcula é magnética (µ1 6= µ0), temos necessariamente que b1 6= 0, e,

por conseguinte, há interferência entre a1 e b1 na eficiência de retroespalhamento.

O magnetismo nos permite, portanto, obter interferências entre os coeficientes de

Lorenz-Mie na primeira ordem de aproximação, um resultado que, até onde sabemos,

ainda não foi explorado.

A discussão feita até aqui a respeito das ressonâncias localizadas de SPPs é

válida, evidentemente, apenas para esferas homogêneas (a = b) ou espalhamento de

Lorenz-Mie. Para a solução de Aden-Kerker (a 6= b), o limite de pequena part́ıcula

(kb� 1) fornece

a1 ≈
2ıy3

3

[
(ε0 − ε2) (ε1 + 2ε2)− (ε0 + 2ε2) (ε1 − ε2)S3

(2ε0 + ε2) (ε1 + 2ε2)− 2 (ε0 − ε2) (ε1 − ε2)S3

]
+O(y5) , (4.30)

onde S = a/b é o parâmetro de espessura da camada esférica e b1 pode ser obtido

por meio da substituição de ε por µ. Portanto, as condições para a excitação de

primeira ordem dos modos elétricos e magnéticos – divergência de |a1|2 e |b1|2 – são,

respectivamente:

(ε2 + 2ε0) (ε1 + 2ε2) = 2S3 (ε2 − ε0) (ε2 − ε1) , (4.31)

(µ2 + 2µ0) (µ1 + 2µ2) = 2S3 (µ2 − µ0) (µ2 − µ1) . (4.32)

Em certas situações, os mecanismos de ressonância dados pelas Eqs. (4.31) e (4.32)

podem ser considerados aproximadamente independentes [80]. Dependendo da

escolha dos parâmetros do sistema, um dos modos de ressonância (elétrico ou

magnético) é favorecido. Note que, para o “caroço” dielétrico (ε1, µ1) e “casca”

dispersiva [ε2(ω), µ2(ω)], obtemos dois modos de ressonância para as propriedades

elétrica e magnética dos meios, os quais são explicados pela teoria de hibridização

de plásmons [53]. Por outro lado, quando temos uma camada dielétrica (ε2, µ2) e

uma esfera interior dispersiva [ε1(ω), µ1(ω)], há apenas um modo de superf́ıcie [67].

De fato, resolvendo a Eq. (4.31) para ε1/ε0, obtemos

ε1

ε0

= −2
ε2

ε0

[
(2 + S3) + (1− S3)ε2/ε0

2(1− S3) + (1 + 2S3)ε2/ε0

]
. (4.33)
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Tomando agora (b− a)/a� 1 (limite de pequena espessura) e usando a Eq. (4.28),

obtemos na primeira ordem de ressonância a seguinte condição:〈
|E1|2

〉
Ω

|E0|2
≈ 9

|2 + ε1/ε0|2︸ ︷︷ ︸
ε1=−2ε0

=
9 |2(1− S3) + (1 + 2S3)ε2/ε0|2

4(1− S3)2|1− ε2/ε0|2|2 + ε2/ε0|2︸ ︷︷ ︸
ε2=ε0 e ε2=−2ε0

, (4.34)

onde temos explicitamente uma ressonância de SPP localizada (LSP) na esfera

interior [ε1(ωlsp) = −2ε0] para a camada dielétrica e, do ponto de vista da

camada, temos um modo propagante [ε2(ωbulk) = ε0] (plásmon do bulk) e um

modo de superf́ıcie [ε2(ωlsp) = −2ε0] na “casca” dispersiva para um “caroço”

dielétrico [1]. Uma análise similar pode ser realizada para o caso limite de grande

espessura (a/b� 1) usando essas mesmas aproximações eletrostáticas para a esfera

“homogênea”. Evidentemente, esses modos de superf́ıcie podem ser deslocados em

frequência variando-se continuamente o parâmetro de espessura (0 < a/b < 1).

Para uma “casca” dielétrica (ε2 > ε0) e um “caroço” dispersivo, temos o intervalo

−2ε2 < ε1(ωlsp) < −2ε0 [67].

É importante mencionar que podemos estudar propriedades ópticas efetivas

das part́ıculas espalhadoras a partir das aproximações dipolares (limite de Rayleigh)

– o que justifica analisarmos primeiro o caso homogêneo e então usá-lo como base

para os cálculos. Empregando o argumento mais simples e usual de teoria de meios

efetivos (teoria de Maxwell Garnett [112]), calculamos da Eq. (4.30) os parâmetros

efetivos do meio (εeff , µeff) para y � 1. Esses parâmetros são determinados pela

condição de que Qext = 0 no limite de Rayleigh (kb � 1) quando εeff = ε0 e

µeff = µ0, e são dados por:

εeff =
ε2 [ε1 (1 + 2S3) + 2ε2 (1− S3)]

ε1 (1− S3) + ε2 (2 + S3)
, (4.35)

µeff =
µ2 [µ1 (1 + 2S3) + 2µ2 (1− S3)]

µ1 (1− S3) + µ2 (2 + S3)
. (4.36)

Neste limite, as duas esferas concêntricas são“percebidas”pelo campo eletromagnético

aplicado como sendo uma única esfera homogênea de raio b e ı́ndice de refração

efetivo meff =
√
εeffµeff/(ε0µ0), de forma que podemos reescrever a Eq. (4.30) no

caso homogêneo [Eq. (4.22)]:

a1 ≈ −
2ıy3

3

(
εeff − ε0

εeff + 2ε0

)
+O(y5) . (4.37)
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O termo entre parênteses é proporcional à polarizabilidade elétrica da part́ıcula,

e essa relação de proporcionalidade, dependendo da variável em evidência, é

conhecida como relação de Clausis-Mossotti (para a permissividade ε), equação

de Lorentz-Lorenz (para o ı́ndice de refração m) ou fórmula de Maxwell (para a

condutividade σ) [95].

Na prática, podemos obter ressonâncias de Fano por meio de interferências

entre os momentos de multipolo elétricos e magnéticos nas seções de choque ou

eficiências diferenciais (como Qback, por exemplo). Essas interferências de multipolos

podem facilmente ser confirmadas pela presença do operador | · |2 na Eq. (3.4), que

fornece termos cruzados entre as várias ordens dos coeficientes de Lorenz-Mie an e bn.

Calculando a média em todas as direções posśıveis de espalhamento, as grandezas de

espalhamento tornam-se proporcionais à intensidade e estas interferências do campo

desaparecem, como pode ser confirmado nas eficiências de extinção e espalhamento,

Eqs. (3.1) e (3.2), respectivamente.

As interferências entre os multipolos an e bn podem ser estudadas a partir

dos coeficientes internos aos quais eles se relacionam (via condições de contorno,

Apêndice. D.1.1.2). Como um exemplo, considere uma esfera homogênea com

os mesmos parâmetros efetivos do metamaterial SRR, estudado no Caṕıtulo 3,

Eqs. (3.26) e (3.27). Substituindo os coeficientes aproximados c1 [Eq. (4.24)] e d1

[Eq. (4.25)] nas Eqs. (4.28) e (4.29), e definindo os parâmetros ω̃p = ωp/
√

3, γ̃ = γ/2,

w̃0 = ζw0, Γ̃ = ζ2Γ/2, % = 1 + (w̃p/γ̃)2/4, α = ζ2(1 + ζ)2/4, β = ω̃0(ζ − 1)/(ζΓ̃),

com ζ = 1/
√

1 + F/3, obtemos〈
|E1|2

〉
Ω

|E0|2
≈ %Lω̃p, γ̃(ω) , (4.38)〈

|H1|2
〉

Ω

|H0|2
≈ Lω̃0,Γ̃

(ω) + αFω̃0,Γ̃,β
(ω) , (4.39)

onde usamos as aproximações ω ≈ ω̃p e ω ≈ ω̃0 nas Eqs. (4.38) e (4.39),

respectivamente. Claramente obtemos na Eq. (4.38) um perfil simétrico de

ressonância, dada por uma função Lorentziana, definida na Eq. (4.17). Entretanto,

na Eq. (4.39), embora a primeira parcela da intensidade magnética média seja uma

Lorentziana, a segunda é uma ressonância assimétrica expressa pela fórmula de Fano,

Eq. (4.21).
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Figura 4.4 – Intensidades elétrica e magnética [Eq. (4.2)] na superf́ıcie de uma esfera
homogênea (r = a = b) de metamaterial SRR [ε1(ω), µ1(ω)] [Eqs. (3.26)
e (3.27)] e a correspondente eficiência de retroespalhamento Qback

[Eq. (3.4)] para a = 1, 0 mm (limite de Rayleigh). Os parâmetros
do metamaterial SRR são os mesmos fornecidos na Seção 3.3.2, com
refração negativa de 4 a 6 GHz. O inset mostra a correspondente
eficiência de espalhamento Qsca, que é proporcional a (|a1|2 + |b1|2).
Apenas Qback exibe interferência entre as amplitudes de dipolo elétrico
(a1) e magnético (b1) – interferência essa que se manifesta no campo
próximo no perfil de intensidade magnética.

A FR que aparece no campo magnético próximo, relacionada a |c1|2, deve ser

entendida no contexto de osciladores acoplados, e está relacionado à interferência

a1b1 no campo distante, como mostramos na Fig. 4.4. Em outras palavras: os

coeficientes internos podem nos dar pistas sobre interferências no campo distante.

Como demonstraremos na Seção a seguir, o oposto também acontece: uma

ressonância em um único coeficiente de espalhamento (por exemplo, |a1|2), pode

estar vinculada a uma interferência “escondida” no campo próximo (ressonância de

Fano não convencional). Em particular, note que embora Qback exiba um perfil do

tipo Fano para a esfera homogênea, o mesmo não acontece com Qsca, uma vez que

a interferência a1b1 é eliminada pela média em todas as direções e polarizações.
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4.3 Ressonância de Fano não convencional

A identificação das ressonâncias de Fano convencionais (FRs) em sistemas

plasmônicos, como vimos na analogia com os osciladores acoplados [Seção 4.2.1] e

demonstramos na Fig. 4.4, requer observáveis que sejam senśıveis a interferências

ondulatórias. Consequentemente, no espalhamento eletromagnético por uma esfera

homogênea, as FRs não ocorrem nas eficiências de extinção (Qext) e de espalhamento

(Qsca) – e, por conseguinte, na eficiência de absorção (Qabs) –, uma vez que essas

grandezas são proporcionais à soma das intensidades dos campos espalhados [55].

Isso ocorre porque tanto Qext quanto Qsca são grandezas definidas a partir de médias

entre todas as direções e polarizações posśıveis, de forma que as propriedades de

ressonância de espalhamento são, também, médias, não contemplando interferências

entre multipolos de ordens distintas. Por esta razão, as FRs em nanoesferas

homogêneas são esperadas ocorrer apenas nas seções de choque diferenciais, em

direções particulares de espalhamento, como mostrado na Fig. 4.4. No entanto, para

esferas concêntricas, as interferências ondulatórias que levam, em última instância,

às ressonâncias assimétricas do tipo Fano podem mostrar-se na eficiência de absorção

Qabs mesmo que Qext e Qsca não contenham explicitamente termos de interferência.

Para demonstrarmos isso, note que podemos escrever explicitamente Qabs em termos

dos modos eletromagnéticos internos, como fizemos na Eq. (4.27) e, de forma exata,

no Caṕıtulo 3, na Eq. (3.31). De fato, definindo o volume Vq = 4π(l32 − l31)/3, onde

(l1, l2) = (0, a) para a esfera interior (q = 1) e (l1, l2) = (a, b) para a camada esférica

(q = 2), podemos calcular a intensidade média no volume usando a definição:

〈
|F|2

〉
Vq

=
1

Vq

∫ l2

l1

dr r2

∫ 2π

0

dφ

∫ 1

−1

d(cos θ) |F|2 =
3

(l32 − l31)

∫ l2

l1

dr r2
〈
|F|2

〉
Ω
,

(4.40)

onde a média angular 〈·〉Ω está definida nas Eqs. (4.2) e (4.3), e a integral radial que

aparece na Eq. (4.40) tem solução anaĺıtica [108] – Eqs. (3.13) e (3.14). Uma vez que

εq = ε′q + ıε′′q e µq = µ′q + ıµ′′q , e usando as relações entre Qabs e a potência dissipada

(Apêndice C.2), PEq = ωε′′q
∫
Vq

d3r|Eq|2/2 e PHq = ωµ′′q
∫
Vq

d3r|Hq|2/2, obtemos:

Qabs =
4

3
y

[(
ε′′1
ε0

〈|E1|2〉V1
|E0|2

+
µ′′1
µ0

〈|H1|2〉V1
|H0|2

)
S3
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+

(
ε′′2
ε0

〈|E2|2〉V2
|E0|2

+
µ′′2
µ0

〈|H2|2〉V2
|H0|2

)(
1− S3

) ]
, (4.41)

com S ≡ a/b sendo a razão de espessura ou de aspecto. Inspecionando a expressão

para as intensidades do campo interno à camada [Eq. (4.3)], nota-se que a Eq. (4.41)

contém termos cruzados, tais como fnv
∗
n e gnw

∗
n, os quais, fisicamente, representam

interferência entre modos internos dentro da camada. Este resultado mostra que

as ressonâncias do tipo Fano, mesmo que não sejam as convencionais (isto é,

interferências entre multipolos de ordens distintas no campo distante), possam

ser detectadas em Qabs (ou Qsca e Qext, via conservação de energia) para esferas

revestidas.

Para esferas homogêneas, as ressonâncias de Fano não convencionais (UFRs)

resultam da interferência entre diferentes modos eletromagnéticos (um cont́ınuo)

com o mesmo momento de multipolo (o dipolo, por exemplo), de forma que

elas se mostram em Qext [149, 154]. Essas UFRs são esperadas existir tanto em

esferas homogêneas com grandes permissividades elétricas (|ε| � ε0), isto é, fora

da aproximação de Rayleigh, quanto em part́ıculas com dispersão espacial [149].

No primeiro caso, tais ressonâncias ocorrem devido à interferência de dois modos

“dipolares” (eles estão fora do limite de Rayleigh e, portanto, carregam informação

de outros modos eletromagnéticos33): o modo ressonante (excitado em um valor

elevado de permissividade dielétrica) e um modo de Rayleigh fora da ressonância. O

comportamento das UFRs em esferas revestidas foi apenas recentemente reportado

e é um de nossos principais resultados [83].

Para estabelecer as condições para a ocorrência das UFRs em esferas

revestidas, vamos examinar as ressonâncias nos momentos multipolares a1 e b1,

que estão relacionados aos modos de superf́ıcie de primeira ordem. Da Eq. (4.30),

correspondente ao primeiro modo de Fröhlich para esferas revestidas no limite

de Rayleigh (y � 1, |m1|x � 1 e |m2|y � 1), reescrevemos o coeficiente de

33 Há uma sutileza na teoria de Lorenz-Mie e que, muitas vezes, passa despercebida: os
coeficientes de espalhamento an e bn, também chamados de momentos de multipolo de ordem
n em razão da expansão em ondas parciais esféricas ou ciĺındricas, fornecem as amplitudes dos
respectivos modos elétricos (an) e magnéticos (bn) apenas no limite de Rayleigh. Isso significa
que, fora do limite de pequena part́ıcula (satisfeito por nanoesferas, por exemplo), o coeficiente a1

carrega informações não apenas do modo elétrico correspondente ao dipolo, mas também de ordens
mais elevadas, como no caso de part́ıculas magnéticas ou com grandes permissividades. Nesse caso,
a1 passa a depender não mais da permissividade apenas, mas do ı́ndice de refração.
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espalhamento dipolar:

a1 ≈ −
2ıy3

3

[
ε2/ε0 − (1− S3)/(1 + 2S3)

ε2/ε0 + 2(1− S3)/(1 + 2S3)

](
ε1 − ε(ant)

1

ε1 − ε(res)
1

)
+O(y5) , (4.42)

de maneira que ε
(ant)
1 e ε

(res)
1 são os valores de ε1 que fazem o numerador

(antirressonância) ou denominador (ressonância) de a1 anularem-se, respectivamente.

Consideramos aqui a configuração ilustrada na Fig. 4.1: apenas o caroço é dispersivo

[ε1 = ε1(ω)], sendo o modo de Fröhlich determinado por ε1(ωF) = ε
(res)
1 . Supondo

que os meios são fracamente absortivos (ε′′q � ε′q), obtemos

|a1(ω)|2 ∝

[
ε1(ω)− ε(ant)

1

ε1(ω)− ε(res)
1

]2

=
[β(ε1) +X(ε1)]2

1 +X(ε1)2
, (4.43)

onde X(ε1) ≡ (ε1 − ω̃0)/
√
γ̃2 − 2γ̃(ε1 − ω̃0) e β(ε1) ≡ γ̃/

√
γ̃2 − 2γ̃(ε1 − ω̃0), com

ω̃0 = [ε
(res)
1 + ε

(ant)
1 ]/2 e γ̃ = [ε

(res)
1 − ε(ant)

1 ]/2. Uma pequena “dessintonia” entre os

parâmetros de ressonância e antirressonância, |γ̃/ε0| � 1 (obtidos para S � 1),

implica que X(ε1) ≈ (ε1 − ω̃0)/|γ̃| e β ≈ γ̃/|γ̃|, para ε1(ω) ≈ ω̃0. Nesta situação,

|a1|2, como uma função de ε1(ω), é uma ressonância do tipo Fano, caracterizada pelo

seguinte formato de linha (normalizado) [55]:

Fβ(X) =
(β +X)2

(1 + β2)

1

(1 +X2)
, (4.44)

com β sendo o parâmetro de assimetria, como na Eq. (4.21). Este resultado mostra

que é posśıvel obter uma UFR no limite dipolar, ou seja, sem a necessidade de

considerarmos multipolos de ordem superior. Em nossa analogia com osciladores

acoplados da Seção 4.2.1, tudo se passaria aqui como se ambos os osciladores

sofressem a ação de uma mesma força externa. Observe ainda que a condição de

pequena razão de aspecto (S = a/b � 1), isto é, um volume grande de camada

dielétrica em relação ao caroço dispersivo, é necessária para obtermos ressonâncias

com perfil da Eq. (4.44).

Na Fig. 4.5(a), plotamos a eficiência de espalhamento Qsca para uma esfera

revestida no limite de Rayleigh (y � 1, |m1|x � 1 e |m2|y � 1) em função da

permissividade elétrica do caroço (ε1, µ1 = µ0) na vizinhança de uma ressonância

dipolar. Este gráfico confirma que |a1|2 exibe uma ressonância de Fano não
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convencional, que é bem descrita pelo perfil de Fano, Eq. (4.44). Ainda, o gráfico

na Fig. 4.5(a) demonstra que, para esferas revestidas sem dispersão espacial, a

existência das ressonâncias de Fano não necessariamente requerem grandes valores

de permissividades elétricas, uma situação que é tipicamente dif́ıcil de se obter

com materiais naturais. Este resultado está em contraste com o caso das esferas

homogêneas, onde tais ressonâncias são previstas ocorrer apenas fora do limite

de Rayleigh, obrigatoriamente [149]. De fato, o gráfico na Fig. 4.5(a) mostra

que ressonâncias de Fano não convencionais no espalhamento eletromagnético por

esferas revestidas podem existir mesmo no limite de Rayleigh (y � 1, |m1|x � 1 e

|m2|y � 1), corroborando o resultado anaĺıtico indicado na Eq. (4.43).

O efeito da dissipação finita é investigado na Fig. 4.5(b), onde Qsca é plotada

em função da parte real da permissividade do caroço dispersivo (ε′1), para diferentes

valores de sua parte imaginária (ε′′1), nas vizinhanças das ressonâncias dipolares

que resultam no perfil de Fano em |a1|2. Essa análise é necessária uma vez que,

mesmo não usando um modelo dispersivo em particular (estamos apenas assumindo

ε1 dependente da frequência na aproximação de parâmetros de tamanho constantes),

a dispersão impõe a existência de dissipação em meios dispersivos causais via relações

de Kramers-Kronig [1]. Da Fig. 4.5(b), fica evidente que as UFRs são bastante

robustas em relação às perdas eletromagnéticas (absorção), uma vez que elas não

são completamente destrúıdas na presença de dissipação.

Para esferas homogêneas, as UFRs em |a1|2 manifestam-se não apenas na

eficiência de espalhamento Qsca, mas também na eficiência de extinção Qext mesmo

na presença de dissipação finita [149]. Para esferas revestidas no limite de Rayleigh,

com S � 1, o gráfico na Fig. 4.5(a) revela que a extinção é dominada pela absorção,

isto é, tipicamente Qsca � Qabs, de forma que Qext ≈ Qabs, mesmo na aproximação

de meios fracamente absortivos. Verificamos numericamente que Qsca ≈ (kb)3Qabs

nas regiões fora da ressonância. Esse é um resultado esperado e bastante conhecido

em teoria de espalhamento por esferas homogêneas suficientemente pequenas34 de

raioR, ondeQabs ∝ kR eQsca ∝ (kR)4 – veja Eq. (4.26) e (4.27). Consequentemente,

as UFRs em Qsca tendem a não ser notadas em Qext, visto que Qabs exibe um

34 Dentre outros fenômenos, esse resultado é usado para explicar classicamente a dependência
1/λ4 do espalhamento de Rayleigh na alta atmosfera e a cor azul do céu.
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Figura 4.5 – Eficiência de espalhamento Qsca nas vizinhanças da ressonância de
dipolo elétrico para uma esfera plasmônica (ε1;µ1 = µ0) revestida com
uma camada dielétrica com perdas (ε2/ε0 = 3, 4 + 0, 001ı;µ2 = µ0) em
função de ε1 no limite de pequenas part́ıculas (parâmetros de tamanho
ka = 10−4, kb = 10−2). (a) A ressonância de dipolo para um caroço sem
perdas (ε1 = ε′1) é bem descrita por um perfil do tipo Fano, Eq. (4.44)
(linha pontilhada). O inset mostra a eficiência de absorção em função
de ε1. (b) Qsca em função da parte real da permissividade elétrica do
caroço (ε′1) para diferentes valores de sua parte imaginária (ε′′1) nas
vizinhanças das ressonâncias de dipolo. A escala vertical está dividida
em incrementos de 2×10−12.
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perfil Lorentziano nas vizinhanças da ressonância de dipolo em |a1|2. O perfil

Lorentziano é exibido em Qabs, a despeito das interferências de multipolos internos

mostrados na Eq. (4.41), porque estamos no limite de fraca absorção (ε′′2 � ε′2)

em pequenas part́ıculas (kb � 1): as ressonâncias em Qabs são “deltas de Dirac”,

essencialmente. Disso conclúımos que para a observação das UFRs no espectro

de extinção, no caso do espalhamento por esferas dispersivas recobertas por um

dielétrica na aproximação S � 1, é necessário Qext ≈ Qsca. Esta condição pode ser

encontrada impondo-se ka� 1 para o caroço e que kb seja grande o bastante para

apenas amplificar a ressonância de dipolo, mas pequeno o suficiente para assegurar a

validade da aproximação de primeira ordem. Em outras palavras, sáımos no limite de

Rayleigh (apenas na camada) para amplificar o efeito Fano já existente na interação

dipolo-dipolo.

Enfatizamos que as UFRs em esferas revestidas não são um resultado

de interferências entre modos plasmônicos de diferentes estruturas do sistema

(no caso, esfera e camada), como é geralmente esperado para nanopart́ıculas

estratificadas [55]. Em contraste, a ressonância do tipo Fano em Qsca no limite

de Rayleigh [Fig. 4.5(a)] ocorre devido às interferências entre as ondas parciais

dentro da camada. Essas interferências surgem das ondas parciais geradas pelas

funções esféricas de Bessel e de Neumann na camada de revestimento. Dentro

do caroço, entretanto, as interferências entre as ondas estacionárias são oriundas

apenas das funções de Bessel, uma vez que a função de Neumann diverge na origem.

A existência dessas interferências de ondas parciais, que eventualmente levam às

UFRs em Qsca, é confirmada pelas expressões anaĺıticas para as médias angulares

das intensidades dentro do caroço e da camada, Eqs. (4.2) e (4.3), respectivamente.

De fato, a Eq. (4.3) mostra interferências entre os coeficientes dos campos internos

que ponderam os harmônicos gerados pelas funções de Bessel e de Neumann, e

que estão associados aos coeficientes de espalhamento pela condição de contorno

(Apêndice D.1.1.2):

an =
ψn(y)

ξn(y)
− [ψn(m2y)− Anχn(m2y)]

ξn(y)µ2/µ0

gn . (4.45)

A condição correspondente para bn é obtida substituindo-se (an, An) por (bn, Bn) e

(µ2/µ0, gn) por (m2, fn). Trivialmente, a Eq. (4.45) confirma que as ressonâncias
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associadas a |an|2 contêm termos de interferência entre os coeficientes internos gn

(harmônicos de Bessel) e wn = Angn (harmônicos de Neumann) da camada. A

presença desses termos de interferência, tais como g∗1w1 = A−1
1 |w1|2, mostra que A−1

1

fora da ressonância pode desempenhar o papel de um cont́ınuo (background) que

interfere com uma ressonância estreita em w1. Como os denominadores de a1 e w1

são o mesmo [veja as Eqs. (4.5) e (4.12)] e A1 � 1 em regiões fora da ressonância

para x� 1, uma UFR em |a1|2 pode ocorrer para esferas revestidas mesmo no limite

de Rayleigh. De fato, para uma camada dielétrica e caroço dispersivo no limite de

Rayleigh, tem-se |γ̃/ε0| � 1 se S � 1; neste caso, A−1
1 desempenha o papel de

“cont́ınuo” no efeito Fano e a1 ≈ ıy3[1− (ε2/ε0)g1]/3, com |g1|2 = g∗1w1A
−1
1 .
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Figura 4.6 – Eficiência de espalhamentoQsca em função da permissividade elétrica do
caroço ε1. O caroço metálico é não absortivo (com µ1 = µ0) e é revestido
por uma camada dielétrica absortiva (ε2/ε0 = 3, 4 + 0, 004ı;µ2 = µ0),
com parâmetros de tamanho ka = 0, 2 e kb = 1, respectivamente,
nas vizinhanças da ressonância de dipolo. A linha sólida representa
Qsca calculado a partir da teoria de Lorenz-Mie, mostrando que a
ressonância de dipolo exibe um perfil do tipo Fano. A linha pontilhada
representa Qsca calculada usando os coeficientes an e bn sem os termos
de interferência associados a g∗nwnA

−1
n , g∗nwn, ψn(y)wnA

−1
n , ψn(y)wn, e

seus complexos conjugados na Eq. (4.45); neste caso a ressonância de
dipolo tem um perfil Lorentziano.
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Figura 4.7 – Esquema de hibridização de modos plasmônicos em esferas revestidas
por camadas metálicas e geração de ressonâncias de Fano devido à
sobreposição espectral de modos ligantes (ωb) e antiligantes (ωa). Em
part́ıculas dielétricas com revestimentos metálicos, há interferência
entre duas excitações localizadas de plásmons-poláritons de superf́ıcie
(SPPs) associadas às interfaces metal -dielétrico, a saber, camada-caroço
e camada-meio externo. Essa interferência pode ser interpretada como
a sobreposição dos “estados de energia” de uma esfera dielétrica em um
meio plasmônico (ωc) com uma esfera plasmônica em um meio dielétrico
(ωs), ambos sistemas que suportam SPPs. As diferenças de fase entre
as excitações nas duas interfaces da part́ıcula levam a interferências
destrutivas e construtivas, responsáveis pelo efeito Fano. O gráfico
de Qsca é apenas qualitativo e mostra a sobreposição espectral das
excitações ωb e ωa. Figura adaptada da Ref. [40].

Para confirmarmos que as UFRs são devidas à presença de termos de

interferência, plotamos na Fig. 4.6 a eficiência de espalhamento Qsca nas vizinhanças

da ressonância de dipolo, com e sem os termos de interferência da Eq. (4.45). Note

que quando Qsca é calculada usando os coeficientes |an|2 e |bn|2 sem os termos de

interferência g∗nwnA
−1
n , g∗nwn, ψn(y)wnA

−1
n , ψn(y)wn e seus complexos conjugados,

a ressonância de dipolo tem um perfil Lorentziano. Em contraste, quando esses

termos de interferência são levados em conta nos cálculos, a ressonância de dipolo

em Qsca exibe um perfil de Fano, como é mostrado na Fig. 4.6. Os termos de
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interferência correspondentes em |bn|2 [quais sejam, f ∗nvnB
−1
n , f ∗nvn, ψn(y)vnB

−1
n ,

ψn(y)vn e complexos conjugados] não contribuem para o efeito Fano no caso não

magnético. Este resultado demonstra que a origem da UFR é de fato relacionada à

presença de termos de interferência na ressonância de dipolo, via Eq. (4.45).

É interessante observamos que, no caso de uma nanocamada metálica e um

caroço dielétrico, um resultado similar e qualitativo já era conhecido na teoria de

hibridização de plásmons e foi usado recentemente para explicar a UFR [40]. Neste

caso, as interferências entre modos internos que observamos na camada, originadas

pelas ondas parciais de Bessel e Neumann, explicariam a hibridização de plásmons

de superf́ıcie nas duas interfaces do sistema, responsáveis pelos estados ligantes

não ressonantes e antiligantes ressonantes. O que obtivemos em nosso trabalho

foi um análogo para uma camada dielétrica, mostrando, portanto, que o efeito de

hibridização plasmônica pode ser visto do ponto de vista puramente ondulatório

via interferência de modos de Bessel e Neumann. Um esquema de hibridização em

camadas plasmônicas é reproduzido na Fig. (4.7).

4.3.1 Aumento de intensidade do campo fora da ressonância

Para esferas revestidas consistindo de materiais metálicos e dielétricos, foi

demonstrado que as ressonâncias de Fano convencionais (FRs) estão na origem do

aumento de intensidade do campo próximo fora da ressonância de espalhamento –

os chamados “estados escuros”. Devido ao efeito Fano, oriundo da hibridização de

plásmons ou por efeitos polaritônicos do dielétrico na camada, o máximo aumento de

intensidade do campo dentro do centro espalhador não necessariamente corresponde

a uma ressonância na eficiência de extinção, ao contrário do que afirma a teoria

clássica de Lorenz para esferas homogêneas-Mie [67].

No gráfico da Fig. 4.8(a), investigamos em que situação as ressonâncias de

Fano não convencionais (UFRs) podem induzir um efeito similar – dessa vez, não

apenas em Qback (direção espećıfica de espalhamento), mas também em Qsca. Como

Qext = Qsca +Qabs, apenas as eficiências Qsca e Qabs são calculadas para uma esfera

metálica não absortiva (ε1 < 0;µ1 = µ0) revestida por uma camada dielétrica

(ε2/ε0 = 3, 4 + 0, 004ı;µ2 = µ0) em função de ε1. O perfil assimétrico de Qsca

nas vizinhanças do dipolo elétrico é resultado do efeito Fano não convencional,
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Figura 4.8 – Ressonâncias de Fano e aumento de campo fora da ressonância (“estado

escuro”) para uma esfera metálica não absortiva (ε1/ε0 < 0;µ1 = µ0)
revestida por uma camada dielétrica (ε2/ε0 = 3, 4 + 0, 004ı;µ2 = µ0)
com parâmetros de tamanho ka = 0, 2 e kb = 1. (a) Qsca e
Qabs em função de ε1. A linha vertical pontilhada indica a posição
da ressonância de Fano não convencional (UFR). O inset mostra a
eficiência de retroespalhamento Qback em função de ε1 nas vizinhanças
da ressonância de quadrupolo – ressonância de Fano convencional (FR).
(b) Média angular da intensidade do campo elétrico em função da
distância radial ao centro da esfera revestida para ε1/ε0 = −7, 91
(ressonância de dipolo), ε1/ε0 = −7, 85 (UFR), ε1/ε0 = −7, 32 (Fano
dip) e ε1/ε0 = −5, 27 (FR).
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uma vez que resulta da interferência entre duas ressonâncias de dipolo (exibida

em ressonância em |a1|2). A frequência em que a URF ocorre corresponde a

ε1/ε0 = −7, 85, que é um valor escolhido entre o máximo e o mı́nimo de espalhamento

(interferências construtiva e destrutiva): ε1/ε0 = −7, 91 (ressonância de dipolo) e

ε1/ε0 = −7, 32 (antirressonância ou mı́nimo de espalhamento), respectivamente.

Por simplicidade, nos referimos ao mı́nimo de espalhamento na curva de Fano como

“Fano dip”. O valor ε1/ε0 = −7, 85 corresponde ao pico de absorção em Qabs, o qual,

pela Eq. (4.41), está relacionado ao máximo aumento de campo dentro do centro

espalhador. Esse resultado demonstra que as ressonâncias de Fano não convencionais

podem também levar a um aumento de campo fora da ressonância (estados escuros).

Essa conclusão é corroborada pela análise do gráfico na Fig. 4.8(b), que mostra a

média angular do campo elétrico no interior do centro espalhador em função da

distância ao centro da esfera revestida para diferentes valores de ε1. Como se nota,

o máximo aumento de intensidade do campo interno não corresponde ao máximo

de espalhamento, ocorrendo para ε1/ε0 = −7, 85, que é precisamente a posição da

URF e o pico em Qabs.

O gráfico na Fig. 4.8(a) também revela a existência de uma UFR em

ε1/ε0 = −5, 27. Ela aparece na eficiência de retroespalhamento Qback [veja o

inset da Fig. 4.8(a)] e resulta da interferência entre um dipolo não ressonante

e uma ressonância estreita de quadrupolo, como discutido na Ref. [67]. Usando

a Eq. (4.41) e o fato da ressonância em Qback não aparecer como um pico em

Qsca (ela foi eliminada pela média angular), podemos concluir que essa UFR está

relacionada a um posśıvel estado escuro, o qual é verificado na Fig. 4.8(b). Para

esses parâmetros, podemos ver do gráfico na Fig. 4.8(b) que o aumento de campo

fora da ressonância associado à FR é aproximadamente uma ordem de magnitude

menor do que aquele encontrado para UFR. Tirante a dependência óbvia com relação

aos parâmetros que escolhemos para a análise, podemos explicar parcialmente esse

resultado através da observação de que o efeito Fano não convencional (UFR)

envolve duas ressonâncias de dipolo (a1a
∗
1) enquanto o efeito Fano convencional

(FR) envolve ressonâncias de dipolo e quadrupolo (a1a
∗
2), que são de ordem mais

alta (n = 2). No entanto, é preciso notar que a energia armazenada na ressonância

de quadrupolo depende crucialmente da absorção no caroço (ε1;µ1 = µ0) e na
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camada (ε2/ε0 = 3, 4 + 0, 004ı;µ2 = µ0). Se ε′′2/ε0 < 0, 004 no exemplo de caroço

sem perdas (ε′′1 = 0), pode obter-se, na ressonância de quadrupolo, uma energia

eletromagnética armazenada na part́ıcula maior do que na ressonância de dipolo.

Todavia, nesse caso pouco realista de um dielétrico completamente transparente, a

ressonância de quadrupolo apareceria como um pico em Qsca (“delta de Dirac”). Isso

indica que, para uma camada dielétrica sem perdas, uma absorção finita no caroço

dispersivo é necessária para minimizar o espalhamento na ressonância de quadrupolo

no limite de pequena part́ıcula, condição essa que sempre é satisfeita para meios

dispersivos causais [93]. Ainda, para um caroço metálico e uma camada dielétrica,

um aumento de intensidade do campo fora da ressonância de espalhamento nas

vizinhanças do quadrupolo surge apenas para S � 1 [67], que é a mesma condição

que obtivemos para as UFRs em esferas concêntricas, Eq. (4.43). Esse resultado

sugere a possibilidade de combinarmos estes dois efeitos de interferência (FR e UFR

em esferas concêntricas) no sentido de maximizar o aumento de campo fora da

ressonância de espalhamento.

Embora as FRs em Qback existam mesmo para esferas homogêneas [55],

ressonâncias de quadrupolo “escondidas” em Qsca (elas aparecem apenas em Qabs

e levam a um aumento de campo fora da ressonância) são usualmente obtidas em

part́ıculas heterogêneas, como mostramos aqui para esferas revestidas. De fato, na

solução de Aden-Kerk do Caṕıtulo 3, para um parâmetro de tamanho kb em regiões

fora da ressonância, temos que ka � 1 leva a |An| � 1 e |Bn| � 1, onde An e

Bn estão definidos nas Eqs. (4.15) e (4.16). Obter condições de ressonância para as

funções An e Bn é importante à discussão, uma vez que, em última análise, quando

essas funções são identicamente nulas, recuperamos a solução da esfera homogênea

(Lorenz-Mie). São elas, portanto, que estão na origem dos estados escuros, os quais

não observados na solução clássica de Lorenz-Mie para a esfera homogênea.

No limite de Rayleigh, obtemos as seguintes aproximações:

A1 ≈ −2(m2x)3

(
ε1 − ε2

ε1 + 2ε2

)[
1

3
+

(m2x)2

5

(
ε1 − 2ε2

ε1 + 2ε2

)]
+O(x7) , (4.46)

A2 ≈ −
(m2x)5

15

(
ε1 − ε2

2ε1 + 3ε2

)
+O(x7) . (4.47)

Assim, ressonâncias em A1 e A2 são obtidas quando as partes reais de seus

denominadores são nulas: ε′1(ω) = −2ε′2 e ε′1(ω) = −3ε′2/2, respectivamente. Se
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não existe absorção (ε′′1 = ε′′2 = 0), para um x = ka finito, ambos A1 e A2 divergem

na ressonância e não há ressonância de quadrupolo “escondida” em Qsca. Em vez

disso, uma ressonância estreita é observada em |a2|2. Considere agora um meio

fracamente absortivo tal que o primeiro termo na Eq. (4.46) não depende de ka

na ressonância de dipolo: x3 ≈ (ε′′1 + 2ε′′2)/ε0. Isso leva a x5 � (2ε′′1 + 3ε′′2)/ε0,

de forma que a Eq. (4.47) é parcialmente suprimida na ressonância de quadruplo,

enquanto o segundo termo dentro dos colchetes na Eq. (4.46) fornece A1 ∼ 1/x em

regiões fora da ressonância e está associado ao dipolo não ressonante a1. Portanto,

nesta aproximação, a ressonância de dipolo é grande comparada a de quadruplo em

Qsca e pode obter-se interferência entre a1 e a2 em Qback. Esse resultado, embora

aproximado e indireto (olhamos para A1 e A2 em vez de a1 e a2), fornece uma

condição simples para a obtenção de“estados escuros”no limite de pequena part́ıcula.

De fato, no gráfico das Figs. 4.8, supomos x3 = (ε′′1 +2ε′′2)/ε0 = 8×10−3, e condições

similares podem ser obtidas para outros caroços dispersivos.

4.3.2 Estados escuros e refração negativa

Muitas aplicações em fotônica dependem crucialmente da amplificação e

confinamento da energia eletromagnética em pequenos volumes e com pouca

absorção. Na Seção anterior, demonstramos que as UFRs em Qsca levam a um grande

aumento de campo fora da ressonância, até mesmo maiores do que as encontradas

para as FRs em Qback. No intuito de obtermos um aumento ótimo de intensidade

de campo eletromagnético dentro da esfera revestida, vamos investigar as condições

para a ocorrência simultânea das FRs e UFRs na mesma frequência de excitação.

Com esta finalidade, consideramos um caroço plasmônico dispersivo [ε1(ω), µ1(ω)]

revestido por uma camada dielétrica não dispersiva (ε2;µ2 = µ0) e impomos que

a ressonância dipolar em |a1|2 coincide com a ressonância quadrupolar em |a2|2 na

mesma frequência ω̄. A antirressonância em |a1|2 (Fano dip), para ka � 1 (i.e.

S � 1) e |m2| ≈ 1, coincide aproximadamente com a antirressonância em A1 [cujo

inverso desempenha o papel de um processo não ressonante de fundo (background

ou cont́ınuo) no efeito Fano não convencional]: m̃2D1(m1x) = m̃1D1(m2x). A partir

dessa expressão, podemos notar que no meio não magnético (m̃q = mq) a condição

A1 = 0 pode ser satisfeita apenas para m1 = m2, ou seja, para esferas homogêneas.



4.3 - Ressonância de Fano não convencional 85

-5,5 -5,0 -4,5 -4,0 -3,5
0

2

4

6
(a)

quadrupolo

dipolo
 Q

sca

 Q
abs

 

 

Q
sc

a, Q
ab

s

 1/ 0

0 1 2 3 4 5

100

101

102

103

104 (b)
(c

am
ad

a)

(e
sf

er
a)

 

 

<|
E

/E
0|2 >

r/a

 1/ 0 = -4,44 (dipolo)
 1/ 0 = -4,42 (off-res)
 1/ 0 = -4,27 (Fano dip)

Figura 4.9 – Ressonâncias de Fano não convencionais (UFRs) e convencionais (FRs)
e sua relação com o aumento de campo próximo (intensidade) fora
da ressonância de espalhamento para uma esfera não absortiva com
ı́ndice de refração negativo (ε1/ε0 < 0;µ1/µ0 = −21) revestida por
uma camada dielétrica (ε2/ε0 = 3, 4+0, 004ı;µ2 = µ0) com parâmetros
de tamanho ka = 0, 2 e kb = 1, respectivamente. (a) Qsca e Qabs em
função de ε1. A linha vertical tracejada indica a posição da UFR. (b)
Média angular da intensidade elétrica em função da distância radial
para ε1/ε0 = −4, 44 (ressonância de dipolo), ε1/ε0 = −4, 42 (UFR) e
ε1/ε0 = −4, 27 (Fano dip).
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Como esferas homogêneas não exibem aumento de intensidade de campo fora da

ressonância devido ao efeito Fano convencional [67], para o propósito de auferimos o

máximo aumento de intensidade, devemos imperativamente considerar µ1 6= µ2. Por

simplicidade, consideramos a aproximação D1(ρ) ≈ 2/ρ−ρ/5 para a função derivada

logaŕıtmica [1], Eq. (4.4). Dentro desta aproximação, a condição para a existência

de uma antirressonância em |a1|2 é x2 ≈ 10ε0µ0(ε′2 − ε′1)/[ε′1ε
′
2(µ′1 − µ′2)] > 0. Como

o caroço é magnético (µ1 6= µ0), podemos impor também uma antirressonância em

|b1|2, a qual fornece x2 ≈ 10ε0µ0(µ′2 − µ′1)/[µ′1µ
′
2(ε′1 − ε′2)] > 0. Juntas, ambas as

condições de antirressonância para A1 (|a1|2) e B1 (|b1|2) são equivalentes a

ε′1(ω)µ′1(ω)ε′2µ
′
2 > 0 . (4.48)

Para uma camada dielétrica (ε′2 > ε0 > 0) com parâmetro de espessura 0 < S < 1, o

segundo modo de Fröhlich ocorre no intervalo −3ε′2/2 < ε′1(ωF) < −3ε0/2 [1]. Como

ε′2µ
′
2 > 0 e ε′1 < 0, segue da Eq. (4.48) que µ′1 < 0 (permeabilidade negativa). Como

resultado, conclúımos que para ka � 1 e uma camada dielétrica (m′2 > 0), uma

ressonância plasmônica estreita em |a2|2 apenas coincidirá com uma antirressonância

em |a1|2 se o caroço dispersivo tiver ı́ndice de refração negativo (m′1 < 0).

A Fig. 4.9(a) mostra os gráficos das eficiências de espalhamento Qsca e

absorção Qabs para esferas não absortivas com ı́ndice de refração negativo (ε1/ε0 <

0;µ1/µ0 = −21) revestida por um dielétrico com perdas (ε2/ε0 = 3, 4 + 0, 004ı;µ2 =

µ0) em função de ε1. Demonstramos no gráfico que as ressonâncias de dipolo e

quadrupolo podem ser trazidas próximas uma da outra se o caroço tem um ı́ndice

de refração negativo, confirmando o resultado anaĺıtico expresso na Eq. (4.48). Em

outras palavras, a UFR e a FR podem ocorrer no mesmo valor de ε1(ω). Como

consequência, há um grande aumento de intensidade próximo a essas ressonâncias,

como se confirma na análise do gráfico na Fig. 4.9(b), onde auferimos o máximo

aumento de energia armazenada na part́ıcula com o mı́nimo de espalhamento (Fano

dip em ε1/ε0 = −4, 27).

4.4 Conclusões

Investigamos neste Caṕıtulo as ressonâncias de Fano no espalhamento

eletromagnético por esferas revestidas compostas de um caroço dispersivo e uma
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casca dielétrica. Usando a solução de Aden-Kerker, derivamos uma expressão

anaĺıtica para a eficiência de absorção Qabs como uma função das intensidades dos

campos internos. Essa expressão contém explicitamente termos de interferência

entre os coeficientes internos de Aden-Kerker da camada que não são eliminados pela

média entre todas as direções e polarizações posśıveis. Esse resultado mostra que as

ressonâncias de Fano, que resultam da interferência entre modos eletromagnéticos

dentro do centro espalhador, podem ser identificadas nas seções de choque totais.

Em especial, demonstramos que as ressonâncias de Fano não convencionais (UFRs),

recentemente descobertas para esferas homogêneas com altas permissividades [149],

podem também ocorrer em esferas concêntricas e no limite de Rayleigh. Mostramos

que as UFRs surgem a partir de interferências entre dois modos eletromagnéticos

com o mesmo momento de multipolo (|a1|2, por exemplo) dentro da camada e não

de interações entre vários modos plasmônicos de diferentes camadas da part́ıcula.

À semelhança das FRs [67], as UFRs em esferas concêntricas podem induzir um

aumento de intensidade de campo fora da ressonância de espalhamento (estados

escuros). Este aumento é, no entanto, aproximadamente uma ordem de magnitude

maior que aquele encontrado com a FR para espalhadores com perdas, uma vez

que as UFRs envolvem momentos de multipolo com a mesma ordem. Finalmente,

examinamos as condições para um aumento ótimo de intensidade de campo dentro

do centro espalhador. Mostramos que as ressonâncias de Fano convencionais e não

convencionais podem ocorrer simultaneamente desde que o caroço tenha um ı́ndice

de refração negativo, levando a um máximo de aumento de campo com um mı́nimo

de espalhamento. No Caṕıtulo a seguir, abordamos a situação complementar:

ressonâncias de Fano em esferas dielétricas revestidas por camadas dispersivas.
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Caṕıtulo 5

Ressonâncias de Fano em
comblikes

Embora a solução do espalhamento por duas esferas concêntricas seja

bem conhecida e possa facilmente ser generalizada para esferas multicamadas,

a combinação de diferentes materiais plasmônicos na composição desses centros

espalhadores, como mostramos nos Caṕıtulos 3 e 4, pode introduzir efeitos não

triviais no espalhamento [56, 83, 135]. Um exemplo recente, e que explora o

conceito de ressonâncias de Fano, são as ressonâncias de Fano em estrutura de

“pente” (comblikes), as quais são um conjunto de ressonâncias assimétricas muito

próximas em frequência [155,156]. Esse efeito pode ser obtido em esferas dielétricas

revestidas por múltiplas camadas de óxidos metálicos fracamente absortivos (e.g.,

óxidos de zinco dopados com alumı́nio ou gálio no infravermelho próximo ou

médio [157, 158]). Nesse caso em particular, as ressonâncias estreitas obtidas no

espectro de espalhamento são, cada uma delas, correspondentes a uma camada

espećıfica do centro espalhador, o qual é constrúıdo de forma que as ressonâncias de

plásmons dos vários revestimentos semicondutores estejam próximas em frequência.

Como demonstrou Monticone et al. [155], para se obter um mı́nimo de dois picos de

ressonância de Fano nessa estrutura de “pentes” de ressonâncias são necessárias pelo

menos duas camadas semicondutoras revestindo a esfera dielétrica. Esse resultado

é explicado via hibridização de plásmons entre as camadas plasmônicas adjacentes.

No presente Caṕıtulo, mostramos que é posśıvel obter ressonâncias de

Fano em comblikes no espalhamento por uma esfera revestida por uma única

camada. A condição que impomos é a de que a camada de revestimento

89
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seja magnética e tenha um valor elevado de permeabilidade magnética (ou de

permissividade elétrica). Para a construção de nosso sistema, usamos o conceito de

cloaking eletromagnético [123, 124], também chamada de técnica de cancelamento

de espalhamento, e a ressonância de Fano não convencional (UFR), discutida no

Caṕıtulo 4. O cloaking eletromagnético é definido, grosso modo, como a redução

drástica da eficiência total de espalhamento (Qsca ≈ 0) devido ao revestimento

do centro espalhador com um “manto” de permissividade elétrica inferior à do

meio circundante. Essa redução ocorre através de mecanismos de cancelamento

do espalhamento baseados na polarizabilidade local negativa [154], que leva a

interferências destrutivas entre os modos de superf́ıcie do objeto a ser camuflado

e do “manto”.

5.1 Camada no limite ferromagnético

A teoria que empregamos aqui é a mesma dos Caṕıtulos 3 e 4: duas esferas

concêntricas de raios interno a e externo b, interagindo com uma onda plana de

frequência angular ω. As permissividades elétricas (ε) e permeabilidades magnéticas

(µ) da esfera interior ou “caroço” (0 ≤ r ≤ a), da camada esférica (a ≤ r ≤ b) e do

meio circundante (b ≤ r) são representadas pelos pares ordenados (ε1, µ1), (ε2, µ2) e

(ε0, µ0), respectivamente. A eficiência de espalhamento é Qsca = (2/y2)
∑∞

n=1(2n +

1)(|an|2 + |bn|2), onde y = kb é o parâmetro de tamanho da esfera exterior (k sendo

o número de onda incidente). A geometria do centro espalhador está ilustrada na

Fig. 5.1.

A fim de estudarmos as ressonâncias de espalhamento no interior de materiais

isotrópicos e magnéticos em geral (dentre os quais podemos incluir os metamateriais

dispersivos), a influência dos ı́ndices de refração m1 =
√
ε1µ1/(ε0µ0) no “caroço” e

m2 =
√
ε2µ2/(ε0µ0) na camada esférica deve ser analisada em conjunto com o

parâmetro de espessura S = a/b. Nesta situação em que m1 e m2 são arbitrários,

mesmo no limite de pequenas part́ıculas kb � 1 – que nos permite estudar apenas

as primeiras ordens de multipolos e satisfaz algumas teorias de meios efetivos

(e.g., teoria de Maxwell Garnett [112]) –, os argumentos |m1|ka e |m2|kb das

funções esféricas de Bessel e Neumann não são necessariamente pequenos; em
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( 1, 1)

( 0, 0)

( 2( ), 2( ))

b

a

( 1, 1)

a

b

Figura 5.1 – Esfera não dispersiva de raio a e propriedades ópticas (ε1, µ1) revestida
por uma camada dispersiva de espessura (b− a) e propriedades ópticas
[ε2(ω), µ2(ω)]; o meio externo tem parâmetros não dispersivos (ε0, µ0).

outras palavras, o sistema pode estar fora do limite de Rayleigh [115]. Com

um certo abuso de linguagem, chamamos o limite de pequenas part́ıculas com

|µ/µ0| → ∞ (e, por conseguinte, com valores elevados de ı́ndices de refração) de

limite ferromagnético [19, 110, 115]. Todavia, como as funções especiais dependem

apenas do ı́ndice de refração (no argumento entra o produto εµ e não ε ou µ

separadamente), esse caso limite também inclui configurações com |ε/ε0| → ∞ [149].

Generalizando as expressões de Tribelsky et al. [149], válidas para esferas

homogêneas, reescrevemos os momentos de multipolo an e bn no intuito de simplificar

as condições de ressonância e antirressonância (cloaking) de espalhamento por esferas

revestidas. Assim, a partir das Eqs. (4.5) e (4.6) do Caṕıtulo 4, reescrevemos os

coeficientes de Lorenz-Mie:

an =
F (A)
n

F (A)
n + ıG(A)

n

, bn =
F (B)
n

F (B)
n + ıG(B)

n

,

onde, no limite de pequena part́ıcula (y � 1) e ı́ndices de refração arbitrários (isto

é, não impomos condição alguma sobre |m1|x ou |m2|y), as novas funções auxiliares

são

F (A)
n ≈ yn

(2n+ 1)!!

[
(n+ 1)m̃2 − yD̃n

]
, (5.1)

G(A)
n ≈ (2n− 1)!!

yn

[
D̃n +

m̃2n

y

]
, (5.2)
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F (B)
n ≈ yn

(2n+ 1)!!

[
m̃2yG̃n − (n+ 1)

]
− yn+2

2(2n+ 3)!!

[
m̃2yG̃n − (n+ 3)

]
, (5.3)

G(B)
n ≈ −(2n− 1)!!

yn

[
m̃2G̃n +

n

y

]
, (5.4)

sendo D̃n e G̃n funções auxiliares definidas nas Eqs. (4.13) e (4.14), respectivamente,

e m̃2 =
√
ε2µ0/(ε0µ2) é a impedância óptica da camada. A operação (·)!!

indica o fatorial dos números ı́mpares. Portanto, há ressonâncias ou interferências

construtivas em |an|2 e |bn|2 quando G(A,B)
n = 0 (|an|2 = |bn|2 = 1), ao passo que as

interferências destrutivas (cloaking) ocorrem quando F (A,B)
n = 0 (|an|2 = |bn|2 = 0).

Em particular, a Eq. (5.3) necessita de uma acurácia maior relativa às outras

aproximações, visto que no limite de Rayleigh para part́ıculas não magnéticas o

termo de ordem mais alta é nulo [1, 149]. As expressões apresentadas na Ref. [149]

para uma esfera homogênea são recuperadas quando a→ b [D̃n = Dn(m1x)m̃2/m̃1,

G̃n = Dn(m1x)m̃1/m̃2] e a→ 0 [D̃n = G̃n = Dn(m2y)], onde x = ka é o parâmetro

de tamanho da esfera interior.

No limite ferromagnético, se consideramos |m2|y � 1, temos as seguintes

aproximações para as funções de Riccati-Bessel e Riccati-Neumann, respectivamente:

ψn(m2y) ≈ sin(m2y − nπ/2) e χn(m2y) ≈ cos(m2y − nπ/2) [1]. Definindo os

deslocamentos de fase ∆(A)
n = tan−1(−An) e ∆(B)

n = tan−1(−Bn), a aproximação

de pequena part́ıcula (y � 1) para o limite ferromagnético (|m2|y � 1) é obtida

das Eqs. (5.1)–(5.4) permutando-se D̃n com cot(m2y + ∆(A)
n − nπ/2) e G̃n com

cot(m2y + ∆(B)
n − nπ/2). Em particular, as aproximações de dipolo (n = 1) para o

limite ferromagnético são:

F (A)
1 ≈ y

3

{
2m̃2 + y tan

[
m2y + ∆

(A)
1

]}
, (5.5)

G(A)
1 ≈ 1

y

{
m̃2

y
− tan

[
m2y + ∆

(A)
1

]}
, (5.6)

F (B)
1 ≈ −y

3

{
m̃2y + 2 cot

[
m2y + ∆

(B)
1

]}
, (5.7)

G(B)
1 ≈ 1

y

{
m̃2 −

1

y
cot
[
m2y + ∆

(B)
1

]}
. (5.8)

Desconsiderando parâmetros materiais (ε, µ) negativos, há duas situações

rećıprocas para camadas magnéticas revestindo caroços dielétricos: (i) camadas

com valores altos de permeabilidade magnética e baixa permissividade (|ε2/ε0| �
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1; |µ2/µ0| � 1) e (ii) camadas com valores elevados de permissividade elétrica

e baixa permeabilidade (|ε2/ε0| � 1; |µ2/µ2| � 1). Embora não seja uma

condição necessária, parâmetros materiais pequenos em relação ao meio externo

favorecem o cancelamento do espalhamento eletromagnético. O mecanismo de

cancelamento (cloaking) se baseia, grosso modo, na indução de uma polarizabilidade

no revestimento plasmônico que oscile fora de fase com o campo interno. Em

outras palavras, ocorre o cancelamento dos campos eletromagnéticos devido a

uma polarizabilidade local negativa em relação à polarizabilidade do material a

ser tornado “inviśıvel”. Explicitamente, os dipolos elétrico e magnético (n =

1) são fornecidos pelas integrais de volume dos vetores de polarização elétrica

P(r, ω) = [ε(r, ω)−1]ε0E(r, ω) e de magnetização M(r, ω) = [µ(r, ω)−1]µ0H(r, ω),

respectivamente, onde se consideram os campos locais e parâmetros dentro do

centro espalhador. Portanto, os casos (i) e (ii), respectivamente, induzem

vetores de polarização e de magnetização fora de fase em relação aos campos

elétrico e magnético locais, facultando o cancelamento parcial ou total do sinal de

espalhamento. Além disso, parâmetros elevados no limite de pequena part́ıcula

são responsáveis por quebrar a isotropia do espalhamento de Rayleigh, então

favorecendo o retroespalhamento e as ressonâncias no interior das part́ıculas [19].

Consequentemente, podem-se construir centros espalhadores com propriedades

adequadas para modular tanto o cloaking quanto as fortes ressonâncias de

espalhamento em esferas magnéticas revestidas.

No caso (i), a camada esférica é constitúıda de um material que apresente,

para uma certa faixa de frequência, valores altos de permeabilidade magnética

(|µ2/µ0| � 1). Teremos por consequência, na mesma faixa de frequência, altos

valores de ı́ndice de refração (|m2| � 1) e baixas impedâncias ópticas (|m̃2| � 1).

De fato, em teoria, para garantirmos que m2 seja finito quando |µ2/µ0| → ∞,

devemos imperativamente considerar |ε2/ε0| → 0 [2]. Portanto, das Eqs. (5.5) e

(5.7) no limite ferromagnético (|m2|y � 1), o cancelamento dos dipolos elétrico e

magnético ocorre, respectivamente, para

tan
[
m2y + ∆

(A)
1

]
= − 2ε2

m2y
≈ 0 , (5.9)

cot
[
m2y + ∆

(B)
1

]
= − ε2y

2

2m2y
≈ 0 , (5.10)
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o que nos fornece um critério simples para encontrarmos as regiões de interferência

destrutiva no espalhamento. Por outro lado, para o caso (ii), altos valores de

permissividades elétricas (|ε2| � 1) levam a |m2| � 1 e |m̃2| � 1, que prontamente

fornecem as condições de cloaking elétrico e magnético:

cot
[
m2y + ∆

(A)
1

]
≈ 0 , (5.11)

tan
[
m2y + ∆

(B)
1

]
≈ 0 . (5.12)

As condições de cloaking para os casos (i) e (ii) nos permitem analisar a

ressonância nas vizinhanças do cloaking eletromagnético. A seguir, apresentamos

uma configuração especial onde as ressonâncias de Fano na seção de choque total de

espalhamento são obtidas.

5.1.1 Condições para o cancelamento de espalhamento

Vamos considerar por enquanto uma esfera dielétrica não absortiva (ε1, µ1)

revestida por uma camada dispersiva magnética sem perdas [ε2(ω), µ2(ω)], com

|µ2(ω)/µ0| � 1, embebida no vácuo (ε0, µ0). Mantendo constantes os parâmetros

de tamanho x = ka e y = kb, a condição de cloaking na frequência ω = ω0

[Qsca(ω0) = 0] acontecerá para um certo ı́ndice de refração m2 ≡ m2(ω0):

tan[m2y + ∆
(A)
1 ] = cot[m2y + ∆

(B)
1 ] = 0. Perceba que nessa condição de cloaking

os argumentos dessas funções trigonométricas podem ser muito grandes, de forma

que não podemos extráı-los diretamente das equações. Para contornarmos essa

dificuldade, consideramos uma pequena variação de frequência δω na vizinhança da

antirressonância ω0, levando a uma variação correspondente no ı́ndice de refração:

m2(ω0 + δω) = m2 + δm. Ainda, para simplificarmos nossa análise, assumimos que

apenas ε2 = ε2(ω) depende da frequência neste intervalo δω, de maneira que o ı́ndice

de impedância, no limite ferromagnético de pequena part́ıcula (y � 1, |m2|y � 1),

permanece aproximadamente inalterado: m̃2(ω0 + δω) ≈ m̃2(ω0) = m̃2 � 1.

Uma vez que supomos um caroço dielétrico (ε1/ε0 > 0, µ1 = µ0) no limite de

pequena part́ıcula (y � 1), ele automaticamente satisfaz o limite de Rayleigh

(|m1|x � 1), enquanto a camada satisfaz o limite ferromagnético (|m2|y � 1).

Dessas considerações, resulta que A1 ≈ [ε1x tan(m2x) + 2m̃2]/[ε1x− 2m̃2 tan(m2x)],

onde usamos D1(m1x) ≈ 2/(m1x) + O(x) e B1 pode ser obtido de A1 através da
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substituição (ε1, m̃2) por (µ1, 1/m̃2), sendo essas funções definidas nas Eqs. (4.15) e

(4.16). Consequentemente, temos que ∆
(A,B)
1 (ω0 + δm) ≈ ∆

(A,B)
1 − (δm)x. Impondo

S = a/b→ 1 (limite de camada fina) e usando tan(A±B) = [tan(A)± tan(B)]/[1∓
tan(A) tan(B)], obtemos

tan[m2y + ∆
(A)
1 + y(1− S)δm] = tan[y(1− S)δm] ≈ y(1− S)δm ,

cot[m2y + ∆
(B)
1 + y(1− S)δm] = − tan[y(1− S)δm] ≈ −y(1− S)δm ,

uma vez que podemos escolher |δm|y(1−S)� 1 mesmo se |δm|y � 1. Substituindo

essas aproximações nas Eqs. (5.5)–(5.8) e redefinindo as funções auxiliares, obtemos:

F (A)
1 ≈ y3

3

[
2m̃2

y2(1− S)
+ δm

]
, (5.13)

G(A)
1 ≈ m̃2

y2(1− S)
− δm , (5.14)

F (B)
1 ≈ −y

3

3

[
m̃2

1− S
− 2δm

]
, (5.15)

G(B)
1 ≈ m̃2

1− S
+ δm . (5.16)

Nessas aproximações, as interferências construtiva e destrutiva em |a1|2 ocorrem,

respectivamente, para

δm
(A)
+ =

m̃2

y2(1− S)
, (5.17)

δm
(A)
− = − 2m̃2

y2(1− S)
. (5.18)

Analogamente, as interferências construtiva e destrutiva em |b1|2 ocorrem para

δm
(B)
− = − m̃2

(1− S)
, (5.19)

δm
(B)
+ =

m̃2

2(1− S)
, (5.20)

respectivamente. Em particular, podemos demonstrar que ambos |a1|2 e |b1|2 têm

um perfil do tipo Fano em função de δm: |a1|2 ∝ (ρ + β)2/(ρ2 + 1), onde ρ =

[(1 + α)δm − αδm(A)
+ − δm(A)

− ]/[|γ|
√
α(3− α)], α = y6/9, β = 2γ/[|γ|

√
α(3− α)]

e γ = δm
(A)
− − δm

(A)
+ . O perfil de |b1|2 é obtido de |a1|2 pela troca de δm

(A)
± por

δm
(B)
∓ . Supondo que apenas ε2 depende de ω, obtemos um perfil de Fano para
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ambos |a1|2 e |b1|2 em função de ε2(ω). Essas ressonâncias de dipolo assimétricas

estão relacionadas ao efeito Fano não convencional [83, 149], uma vez que elas são

diferentes das ressonâncias de Fano convencionais, que surgem da interferência entre

diferentes ordens multipolares em uma direção espećıfica de espalhamento [55, 67].

Além disso, note que o parâmetro de assimetria β tem sinais diferentes nos perfis

de |a1|2 e |b1|2 em função da frequência. Isso fornece uma configuração em que as

interferências destrutivas dos dipolos elétrico e magnético coincidam sem sobrepor

as ressonâncias de espalhamento. Portanto, temos uma estrutura de “pente” de

ressonâncias de dipolo elétrico e magnético para S ≈ 1, |m1|x � 1, |m2|y � 1 e

y � 1. A análise para o caso |ε2(ω)/ε0| � 1, com |µ2(ω)/µ0| � 1, é inteiramente

análoga. Ainda, de acordo com Monticone et al. [159], as configurações de camadas

que consideramos são as configurações ótimas para a redução global do espalhamento

na eficiência de espalhamento integrada.

5.1.2 Ressonâncias em estrutura de pente

Demonstramos até aqui que é posśıvel obter ressonâncias em estrutura de

“pente” (comblikes) em ambos os casos (i) (|µ2/µ0| � 1) e (ii) (|ε2/ε0| � 1) desde

que se tenham a razão de aspecto S ≈ 1 e um material de revestimento com um

valor elevado de ı́ndice de refração. Para localizar esses comblikes em frequência,

consideramos m̃2 → 0 para |µ2/µ0| → ∞, levando a A1 ≈ −1/B1 ≈ tan(m2x). Das

Eqs. (5.5) e (5.7), a condição de cloaking torna-se tan[m2y(1−S)] = 0, isto é, m2y(1−
S) = Nπ, com N = ±1,±2, . . . A condição N = 0 leva a uma esfera dielétrica

homogênea (ε1, µ1), e, portanto, não há cloaking. Analogamente, considerando

1/m̃2 → 0 para |ε2| → ∞, a condição de cloaking torna-se cot[m2y(1 − S)] = 0,

isto é, m2y(1 − S) = Nπ/2, com N = ±1,±2, . . . Note que, em ambos os casos,

a refração negativa é permitida para N negativo. Reescrevendo essas condições de

cancelamento, temos explicitamente a dependência de µ2 em relação a ε2 para y � 1,

|m1|x� 1, e |m2|y � 1:

ε2µ2

ε0µ0

≈
[

ηN

y(1− S)

]2

, N = 1, 2, . . . , (5.21)

onde η = π para (|ε2/ε0| � 1; |µ2/µ0| � 1) e η = π/2 para (|ε2/ε0| � 1; |µ2/µ0| �
1). Note que, para ε2 (µ2) não nulo, altos valores de µ2 (ε2) podem ser obtidos
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para S ≈ 1 (camada de pequena espessura). Além disso, a Eq. (5.21) não depende

de (ε1, µ1), e essa independência com relação ao material do caroço é válida para

|m1|x � 1. Esse resultado é de grande interesse, por exemplo, para camuflar uma

part́ıcula dielétrica arbitrária. Para valores de |m1|x ≈ 1, é posśıvel controlar o quão

próximas as ressonâncias dipolares elétrica e magnética estão uma da outra para um

certo valor de N . Ademais, note que as ressonâncias em estrutura de “pente” que

encontramos neste sistema, para um certo conjunto fixo de parâmetros materiais, são

“quantizadas” como se fossem modos estacionários de uma cavidade ressonante ou

estados ligados de um poço de potencial. As antirressonâncias de dipolo permitidas,

neste caso, são condicionadas pela Eq. (5.21).

5.2 Cálculo numérico do espalhamento

Para testarmos nossos resultados anaĺıticos, usamos um modelo de Drude

para a permissividade elétrica da camada εDrude(ω) = ε∞ − ω2
p/[ω(ω + ıΓ)] com os

mesmos parâmetros da Ref. [155]: ε∞ = 3, 3, ωp = 2213, 2 THz e Γ = 0, 002ωp.

Para a permeabilidade da camada, em de vez de considerarmos µ2/µ0 = 1 como

a Ref. [155], consideramos os casos µ2/µ0 = 1 × 103, 2 × 103, 5 × 103. O raio do

caroço é fixo em a = 100 nm e a razão de aspecto é S = 0, 9. Usamos aqui a solução

anaĺıtica exata fornecida no Caṕıtulo 3 para o espalhamento de Aden-Kerker [108].

Em particular, um metamaterial com tais propriedades magnéticas poderia ser

constrúıdo, por exemplo, a partir de heteroestruturas em teoria de meios efetivos.

Um exemplo que não lida com o ferro- ou ferrimagnetismo (no caso das ferritas),

mas sim com altas permissividades elétricas e permeabilidades magnéticas próximas

de zero (diamagnetismo) [caso (ii)], tendo as mesmas propriedades desejadas de

dispersão, pode ser constrúıdo mediante uma coleção de nanoesferas de cloreto de

cobre (CuCl2) em teoria de meios efetivos [52].

A Fig. 5.2 ilustra os comblikes no intervalo de frequência em que ε′2(ω) > 0 nas

vizinhanças de ωp. Note que Qsca é dramaticamente reduzida nas regiões de cloaking,

fornecidas pela Eq. (5.21), quando comparada a uma esfera sem revestimento. A

posição desses comblikes pode ser controlada pelo valor de µ2, um resultado bastante

interessante quando comparado com a Ref. [155], onde os comblikes são dependentes
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Figura 5.2 – Eficiência de espalhamento Qsca para uma esfera dielétrica (ε1/ε0 =
10, µ1/µ0 = 1) revestida por uma camada magnética dispersiva [ε2(ω) =
εDrude;µ2 � µ0]. A esfera interior tem raio a = 100 nm e razão de
aspecto S = a/b = 0, 9, onde b é o raio da camada. A linha pontilhada
representa a esfera sem revestimento. O cancelamento de espalhamento
(cloaking) ocorre nos valores de ε2 dados pela Eq. (5.21) para η = π.
(a) µ2/µ0 = 1× 103. (b) µ2/µ0 = 2× 103
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Figura 5.3 – Eficiência de espalhamento Qsca para uma esfera dielétrica (ε1/ε0 =
10, µ1/µ0 = 1) revestida por uma camada magnética dispersiva [ε2(ω) =
εDrude, µ2 � µ0]. A esfera interior tem raio a = 100 nm e razão
de aspecto S = a/b = 0, 9, onde b é o raio da camada. A linha
pontilhada representa a esfera sem revestimento. Os valores de cloaking
são dados pela Eq. (5.21). (a) µ2/µ0 = 5 × 103. (b) Valores de
ε2 para o modelo de Drude e para a Eq. (5.21) com N = 1, 2, 3 e
η = π. As intersecções indicadas pelas linhas verticais correspondem às
localizações, em frequência, dos comblikes.



100 5 - Ressonâncias de Fano em comblikes

da geometria e do material das diferentes multicamadas metálicas. Aqui, temos um

modelo que depende apenas do valor de µ2, que pode ser modulado via um campo

magnético externo, por exemplo. Na Fig. 5.3, é verificado que a Eq. (5.21) é válida

mesmo para ε′2/ε0 > 1 e y = kb ≈ 1, desde que µ2/µ0 � 1. Esse efeito ocorre

devido a ressonâncias de Fano não convencionais (UFRs), obtidas tanto para valores

elevados de permeabilidade [149] (na camada) quanto para part́ıculas revestidas no

limite de Rayleigh [83] (no caroço). Assim, mesmo na ausência do mecanismo de

uma polarizabilidade local negativa, a coincidência das duas UFRs com parâmetros

de assimetria de sinais opostos leva a Qsca ≈ 0 na antirressonância. De fato, os casos

limites que estudamos são mais gerais e valem para |µ2/µ0| � |ε2/ε0| e |µ2/µ0| �
|ε2/ε0|.

5.3 Conclusões

Neste Caṕıtulo estudamos as condições para que as ressonâncias de Fano dos

dipolos elétricos e magnéticos no espalhamento por esferas revestidas aconteçam

na mesma frequência. A teoria que desenvolvemos impõe o limite de Rayleigh

para o caroço dielétrico (|m1|x � 1) e o limite ferromagnético para uma casca

plasmônica fina de revestimento (|m2|y � 1) para a obtenção das ressonâncias de

Fano em estruturas de “pente” (comblikes) em uma única camada, o que é diferente

da Ref. [155]. Mostramos que a teoria fornece a posição precisa das antirressonâncias

de espalhamento (cloaking) e que, no caso magnético, ela depende essencialmente

da razão de aspecto S = a/b e do valor da permeabilidade da camada. Na ausência

do mecanismo de cancelamento baseado em uma polarizabilidade local negativa,

mostramos que as ressonâncias de Fano não convencionais, induzidas no sistema por

duas vias distintas, levam a Qsca ≈ 0 na antirressonância. Acreditamos que esses

resultados possam ser explorados em sistemas realistas usando metamateriais em

teoria de meios efetivos. No Caṕıtulo a seguir, finalizamos o estudo em geometria

esférica explorando outro sistema que envolve interferências não triviais de modos

eletromagnéticos e ressonâncias de Fano: as esferas quirais.



Caṕıtulo 6

Esferas opticamente ativas

Derivamos aqui, de forma análoga ao Caṕıtulo 3, uma expressão exata

para a energia armazenada no interior de uma esfera quiral dispersiva, fazendo

então o v́ınculo da energia com as seções de choque ópticas35. Grosso modo,

um material quiral ou opticamente ativo possui ı́ndices de refração diferentes

dependendo da polarização da luz, os quais são diferenciados por um parâmetro

de quiralidade do meio36. A solução do espalhamento simples por esferas quirais,

que é uma das generalizações da teoria de Lorenz-Mie, é bastante engenhosa e foi

constrúıda por Bohren em 1974 [162]. O método anaĺıtico utilizado para se resolver

este problema parte da decomposição de ondas eletromagnéticas planas em ondas

circularmente polarizadas à esquerda (levógiras) e à direita (dextrógiras) no meio

quiral. São esses campos eletromagnéticos que servem de base para aplicarmos

o método dos harmônicos vetoriais (descrito na Seção 2.1), e são chamados de

campos de Beltrami37. Esses campos, aliás, possuem uma série de propriedades

matemáticas [164] que os tornam relevantes em diversas áreas da F́ısica, tais

como em dinâmica dos fluidos, astrof́ısica, termoacústica, f́ısica de altas energias,

magneto-hidrodinâmica, dentre outras [163].

Nosso intuito aqui é revisitar o espalhamento por esferas quirais, calculando

35 Os principais resultados deste Caṕıtulo encontram-se, em grande parte, publicados no
Journal of the Optical Society of America A (2013) sob o t́ıtulo: “Electromagnetic energy within
single-resonance chiral metamaterial spheres” [160].

36 O termo “quiralidade” foi proposto por Lord Kelvin em 1873 para explicar algumas
propriedades especiais de moléculas [161].

37 Um campo vetorial Q é um campo de Beltrami se, em uma região livre de fontes, ele satisfizer
a equação: ∇ ×Q = ηQ, onde η 6= 0 é um comprimento rećıproco [163]. Para η espacialmente
constante, Q é um campo de Beltrami solenoidal : ∇ ·Q = 0.

101
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explicitamente os campos eletromagnéticos internos à esfera (no caso magnético),

e aplicar sua solução anaĺıtica ao problema de uma esfera constitúıda de um

metamaterial quiral (CMM, do inglês chiral metamaterial). Em particular,

mostramos que o funcional de energia do campo interno agrega, necessariamente,

duas representações diferentes de parâmetros materiais em razão do ansatz escolhido

e das relações constitutivas. No regime de baixa absorção, mostramos ainda que

valores elevados de quiralidade levam a um aumento de campo interno fora da

ressonância de espalhamento. Esse efeito está relacionado às interferências entre

os diferentes multipolos dos campos eletromagnéticos de Beltrami.

6.1 Metamateriais quirais

Os metamateriais, como discutimos no final do Caṕıtulo 3, são estruturas

artificiais com resposta eletromagnética constrúıda que exibem propriedades ópticas

não usuais, tais como refração negativa [74] e resolução de imagem além do limite da

difração [75]. Uma das rotas posśıveis para se obter um ı́ndice de refração negativo,

e também a mais conhecida delas [118], requer que a permissividade elétrica (ε)

e a permeabilidade magnética (µ) sejam simultaneamente negativas [74, 75]. Essa

condição, como vimos na Seção 3.3, pode ser obtida com metamateriais constitúıdos

de estruturas periódicas contendo ambos ressonadores elétricos e magnéticos [74],

como os SRRs da Fig. 3.2. Essa abordagem, no entanto, é limitada pela resposta

magnética dos SRRs [165].

Uma rota alternativa para refração negativa, onde não há obrigatoriedade

de ε e µ serem negativos, envolve metamateriais quirais (CMMs) [166], tais

como os meios bi-anisotrópicos [167, 168]. Além dessas abordagens, a refração

negativa [169] e um ı́ndice de refração negativo [170] podem ser obtidos com

metamateriais hiperbólicos (HMMs, do inglês hyperbolic metamaterials), uma

classe de meios dielétricos anisotrópicos artificiais que exibem relação de dispersão

hiperbólica [73, 171]. Embora fisicamente diferentes, a maioria dessas rotas para a

refração negativa, bem como muitas aplicações com metamateriais, envolvem meios

que são necessariamente dispersivos e, consequentemente, absortivos [86, 87, 93], o

que dificulta a determinação da energia eletromagnética neles armazenada.
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Neste Caṕıtulo, usamos as relações de dispersão de um CMM (meio

bi-isotrópico). Diferentemente de nossa apresentação no Caṕıtulo 3, em que

t́ınhamos uma solução geral para esferas concêntricas e aplicamos os resultados

anaĺıticos a um metamaterial dispersivo, seguiremos outra abordagem aqui.

Partindo do modelo de um CMM e da densidade de energia associada, usamos a

solução do Bohren para o cálculo das intensidades dos campos internos e eficiências

de uma esfera quiral.

6.1.1 Relações constitutivas e parâmetros efetivos

Considere um metamaterial quiral linear, espacialmente homogêneo e

isotrópico, com propriedades ópticas [ε1(ω), µ1(ω), κ(ω)], onde ε1 e µ1 são,

respectivamente, a permissividade elétrica e a permeabilidade magnética efetivas, e

κ é o parâmetro adimensional de quiralidade. As relações constitutivas concernentes

ao CMM que escolhemos (meio de Pasteur 38) são [172]

D1 = ε1(ω)E1 + ı
κ(ω)

c
H1 , (6.1)

B1 = µ1(ω)H1 − ı
κ(ω)

c
E1 , (6.2)

onde c = 1/
√
ε0µ0 é a velocidade da luz no vácuo. Meios materiais descritos

pelas Eqs. (6.1) e (6.2) alteram a polarização de ondas harmônicas com exceção

apenas de ondas circularmente polarizadas à direita (RCP,+) e à esquerda (LCP,−),

onde os sinais de “+” e “−” indicam a helicidade positiva ou negativa da onda,

respectivamente. Isso acontece porque os ı́ndices de refração para ambas as

helicidades são diferentes: m
(±)
1 =

√
ε1/ε0

√
µ1/µ0 ± κ. Em especial, para um κ

real positivo, note que é posśıvel obter refração negativa para ondas LCP mesmo se

as partes reais de ε1 e µ1 forem positivas [166]. A Fig. 6.1 ilustra um exemplo t́ıpico

de metamaterial quiral com estruturas metálicas em forma de hélice.

38 Os meios quirais pertencem a uma classe grande de meios materiais chamados de bi-isotrópicos
(BIs), cujas relações constitutivas gerais (na forma simetrizada de Condon) são: D = εE + (χ +
ıκ)H/c e B = µH + (χ− ıκ)E/c, onde χ é o parâmetro adimensional magneto-elétrico e descreve
a reciprocidade do material e κ é o parâmetro adimensional de quiralidade [96]. Assim, materiais
com χ 6= 0 são não rećıprocos e materiais com κ 6= 0 são quirais. Os meios BIs se classificam em:
meio BI geral – não rećıproco (χ 6= 0), quiral (κ 6= 0); meio de Tellegen – não rećıproco (χ 6= 0),
não quiral (κ = 0); meio de Pasteur – rećıproco (χ = 0), quiral (κ 6= 0).
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Figura 6.1 – Metamaterial quiral constitúıdo de estruturas metálicas em formatos
de hélice [73]. (a) Duas hélices em planos diferentes, ligeiramente
deslocadas, formando uma estrutura helicoidal. (b) Arranjo periódico
de hélices metálicas em uma camada dupla imersa em um substrato
parcialmente transparente. Para comprimentos de onda muito maiores
que as estruturas helicoidais desacopladas (λ� L > d), vale a teoria de
meios efetivos expressa nas Eqs. (6.3)–(6.5) [173]. (Figuras adaptadas
das Refs. [168] e [174], respectivamente.)

De acordo com Silverman [175], as relações constitutivas expressas pelas

Eqs. (6.1) e (6.2) para campos harmônicos são baseadas nas relações simetrizadas de

Condon [176] e, por esta razão, as chamaremos de relações de Condon. De acordo

com as Refs. [172, 173], para o metamaterial quiral da Fig. 6.1, consideramos os

parâmetros constitutivos efetivos:

ε1(ω) = ε0

[
1−

ω2
p

ω2 − ω2
0 + ıΓω

]
, (6.3)

µ1(ω) = µ0

[
1− Fω2

ω2 − ω2
0 + ıΓω

]
, (6.4)

κ(ω) =
Aω

ω2 − ω2
0 + ıΓω

, (6.5)

onde ωp e ω0 são as frequências de plasma e de ressonância dos ressonadores [173],

F é um fator adimensional que se refere à fração ocupada por uma unidade celular

em hélice (0 < F < 1), Γ é um coeficiente de dissipação e A = ±ωpF
1/2 [172, 173].

Note que ambos µ1 e κ dependem do fator de preenchimento F ; em particular,

|κ|2 ∝ F . Essa observação é importante, pois mostra que podemos controlar

a quiralidade variando F . Ademais, para garantir a validade desses parâmetros

efetivos, assumimos que os comprimentos de onda relevantes no material são muito
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maiores que a constante de rede associada a uma unidade celular dos ressonadores

helicoidais desacoplados [173].

6.1.2 Densidade de energia eletromagnética

Para um onda harmônica propagando-se no meio [ε1(ω), µ1(ω), κ(ω)], descrito

pelas Eqs. (6.1)–(6.5), a densidade de energia eletromagnética média no tempo é

〈u〉t =
1

4

[
εeff |E1|2 + µeff |H1|2 +

2

c
Re (κeffE∗1 ·H1)

]
, (6.6)

onde os coeficientes efetivos de energia são [133,172]

εeff(ω) = ε0

[
1 +

ω2
p (ω2

0 + ω2)

(ω2
0 − ω2)

2
+ Γ2ω2

]
, (6.7)

µeff(ω) = µ0

[
1 +

Fω2 (3ω2
0 − ω2)

(ω2
0 − ω2)

2
+ Γ2ω2

]
, (6.8)

κeff(ω) = − Aω (Γω + 2ıω2
0)

(ω2
0 − ω2)

2
+ Γ2ω2

. (6.9)

Sob a hipótese de que o meio seja fracamente absortivo (Γ ≈ 0), esses

coeficientes assumem uma forma bem conhecida [93, 177]: εeff = ∂(ωε1)/∂ω > 0,

µeff = ∂(ωµ1)/∂ω > 0 e κeff = ı∂(ωκ)/∂ω, com a restrição εeffµeff > κ2
eff . Portanto,

a média temporal da energia eletromagnética W no interior de uma esfera de raio a

com parâmetros materiais dados pelas Eqs. (6.7)–(6.9) é obtida a partir da integração

da Eq. (6.6) com respeito ao volume da part́ıcula:

W =

∫ 2π

0

dφ

∫ 1

−1

d(cos θ)

∫ a

0

dr r2 〈u〉t , (6.10)

onde r é a variável radial, θ e φ são as variáveis polar e azimutal, respectivamente,

em um sistema de coordenadas esféricas, e 〈u〉t = 〈u〉t(r, cos θ, φ). Enfatizamos que

as Eqs. (6.7)–(6.9) não são gerais, uma vez que elas são derivadas para um tipo

especial de CMM com parâmetros materiais dados pelas Eqs. (6.3)–(6.5).

6.2 Eficiências de Bohren para esferas quirais

A solução exata do espalhamento eletromagnético por uma esfera quiral ou

opticamente ativa é desenvolvida em detalhes nas Refs. [1, 162] para os campos
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espalhados. O termo “opticamente ativa”, como mencionado na Seção 2.2, não

se refere, por exemplo, a um meio Faraday ativo, em que a rotação do plano

de polarização da onda incidente é dependente de um campo magnético uniforme

aplicado na direção de propagação da onda no material (efeito magneto-óptico) [96].

Tratamos, de fato, de um esfera de raio a que apresenta birrefringência e/ou

dicróısmo circulares [178], ou seja, exibe rotação óptica sem a necessidade de um

campo magnético estático.

6.2.1 Relações de Drude-Born-Fedorov

Para a construção do problema, considere uma onda eletromagnética plana e

monocromática [E(r),H(r)]T e−ıωt, onde ω é a frequência angular e T é o operador de

transposição, isto é, o campo eletromagnético é um hipervetor em forma de coluna39.

Essa onda é incidente a uma esfera de raio a e cujas relações constitutivas são dadas

por

D1 = ε
(DBF)
1 (E1 + β∇× E1) , (6.11)

B1 = µ
(DBF)
1 (H1 + β∇×H1) , (6.12)

as quais são conhecidas como relações de Drude-Born-Fedorov (DBF) [179,180]. As

grandezas ε
(DBF)
1 , µ

(DBF)
1 e β são os coeficientes fenomenológicos que descrevem a

atividade óptica da esfera quiral. Note que as Eqs. (6.11) e (6.12) são diferentes das

relações constitutivas expressas nas Eqs. (6.1) e (6.2). Entretanto, como assumimos

dependência temporal harmônica, as equações rotacionais de Maxwell tornam-se

∇ × E1 = ıωB1 e ∇ × H1 = −ıωD1 para ambos os conjuntos de equações.

Definindo os parâmetros α = βω e γ = κ/c, podemos demonstrar facilmente que

as relações constitutivas de Condon e DBF são equivalentes (isomórficas) pelas

transformações [179,180]:

ε
(DBF)
1 = ε1 −

γ2

µ1

, (6.13)

39 Como ficará claro adiante, essa notação hipervetorial, agregando os campos elétrico e
magnético em um único vetor coluna, não é apenas conveniente para a resolução do problema: ela
evidencia o fato de que estamos lidando com uma única entidade vetorial, o campo eletromagnético.
Quando o meio não é opticamente ativo, esses campos se desacoplam e podemos tratá-los
separadamente.
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µ
(DBF)
1 = µ1 −

γ2

ε1

, (6.14)

α =
γ

ε1µ1 − γ2
, (6.15)

com relações de inversão [179] ε1 = ε
(DBF)
1 /ζ, µ1 = µ

(DBF)
1 /ζ e γ = αε

(DBF)
1 µ

(DBF)
1 /ζ,

onde ζ = 1− α2ε
(DBF)
1 µ

(DBF)
1 . As relações (6.13)–(6.15) são interessantes porque nos

levam à conclusão de que, embora claramente diferentes, ambas as representações da

permissividade e permeabilidade do meio quiral estão corretas do ponto de vista do

modelo matemático e da f́ısica que descrevem. Graças a essa constatação, podemos

resolver o problema da esfera quiral usando duas representações simultaneamente: as

grandezas de Lorenz-Mie (seções de choque) são calculadas no sistema de parâmetros

materiais [ε
(DBF)
1 , µ

(DBF)
1 , β], de acordo com a solução de Bohren; e a média temporal

da energia eletromagnética, fornecida pela Eq. (6.6), no sistema de parâmetros

(ε1, µ1, κ).

Seguindo as Refs. [162, 181], podemos relacionar os parâmetros materiais da

representação DBF aos ı́ndices de refração complexos mL e mR relacionados à esfera:

β =
1

2

(
1

kR

− 1

kL

)
, (6.16)

ω

√
ε

(DBF)
1 µ

(DBF)
1 =

[
1

2

(
1

kR

+
1

kL

)]−1

, (6.17)

onde kq = kmq é o número de onda no meio quiral [ε
(DBF)
1 , µ

(DBF)
1 , β], sendo q igual

a L ou R para ı́ndices de refração associados às ondas circularmente polarizadas

à esquerda (mL) ou à direita (mR), respectivamente40, e k é o número de onda

incidente. Explicitamente, temos 1/kR = 1/k
(DBF)
1 + β e 1/kL = 1/k

(DBF)
1 − β, com

k
(DBF)
1 = ω

√
ε

(DBF)
1 µ

(DBF)
1 . Uma vez que as partes reais de ε

(DBF)
1 e µ

(DBF)
1 podem

ambas assumir valores negativos, é conveniente escrever k
(DBF)
1 = ω

√
ε

(DBF)
1

√
µ

(DBF)
1

a fim de preservar o sinal correto da parte real do ı́ndice de refração efetivo k1/k.

40 A polarização de uma onda que se propaga em um meio quiral, e não seja circularmente
polarizada, varia continuamente. Se em z = 0 ela é linearmente polarizada, em z = h ela será
elipticamente polarizada. A rotação óptica da polarização (birrefringência) e o dicróısmo circular
(absorção dependente da polarização) são caracterizados pela grandeza complexa: ΦT+ıΘT = (kL−
kR)h/2, onde ΦT e ΘT satisfazem as relações de Kramers-Kronig e representam, respectivamente,
o ângulo de rotação óptica e a mudança de elipticidade [162].
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6.2.2 Campos de Beltrami

Brevemente, a fim de determinarmos as expressões exatas do campo

eletromagnético interno e coeficientes de Lorenz-Mie no caso magnético, revisitamos

o método de solução do Bohren [162] para esferas quirais. As equações de

Maxwell macroscópicas para ondas harmônicas na representação de DBF são:

(∇2+K2)(E1,H1)T = (0,0)T , ∇×(E1,H1)T = K(E1,H1)T , ∇·(E1,H1)T = (0, 0)T ,

onde o “tensor de número de onda” é

K =
ıω

ζ

−ıαε(DBF)
1 µ

(DBF)
1 µ

(DBF)
1

−ε(DBF)
1 −ıαε(DBF)

1 µ
(DBF)
1

 .

Para diagonalizar K e simplificar o sistema de equações, podemos usar uma

transformação linear que leva os campos eletromagnéticos aos campos de Beltrami

solenoidais [162, 181]: (E1,H1)T = A(QL,QR)T , com A−1KA =

 kL 0

0 −kR

,

onde A =

 1 αR

αL 1

, αR = −ı
√
µ

(DBF)
1 /ε

(DBF)
1 e αL = −1/αR. As ondas

eletromagnéticas QL (levógira) e QR (dextrógira) são a base vetorial para a técnica

de decomposição de Bohren e satisfazem independentemente a equação de Helmholtz

vetorial: (∇2 + k2)Q = 0, com ∇ ×Q = kQ (condição de Beltrami) e ∇ ·Q = 0

(campo solenoidal), onde k = kL para Q = QL e k = −kR para Q = QR.

Em coordenadas esféricas (r, θ, φ), resolvendo a equação de Helmholtz vetorial pelo

método dos harmônicos esféricos vetoriais (Seção 2.3), as componentes dos campos

transformados QL = Q− e QR = Q+ são:

Qr,± = ±
∞∑
n=1

En
ρ2
q

sin θψn(ρ)n(n+ 1)πn [fon sinφ+ fen cosφ] ,

Qθ,± =
∞∑
n=1

En
ρq

{
cosφ [fonπnψn(ρq)± fenτnψ

′
n(ρq)]

+ sinφ [±fonτnψ
′
n(ρq)− fenπnψn(ρq)]

}
,

Qφ,± =
∞∑
n=1

En
ρq

{
cosφ [±fonπnψ

′
n(ρq)− fenτnψn(ρq)]
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+ sinφ [−fonτnψn(ρq)∓ fenπnψ
′
n(ρq)]

}
,

onde En = E0ı
n(2n + 1)/[n(n + 1)], ρq = kqr (com q = {L,R}) e E0 é a amplitude

elétrica da onda incidente. Os ı́ndices o e e indicam se os coeficientes internos fn

e gn, obtidos via condições de contorno, ponderam harmônicos esféricos vetoriais

com dependência angular ı́mpar (odd, sin θ) ou par (even, cos θ), respectivamente.

As funções radiais ψn(ρq) e ξn(ρq) são funções de Riccati-Bessel e Riccati-Hankel,

respectivamente, e πn e τn são funções angulares (Apêndice D.1). As componentes do

campo interno original (E1,H1)T , calculadas pelas transformações E1 = QL+αRQR

e H1 = αLQL +QR, encontram-se explicitadas no Apêndice D.1.2 em conjunto com

os campos espalhados.

6.2.3 Seções de choque e coeficientes de Lorenz-Mie

Uma vez calculados os campos eletromagnéticos, as propriedades do

espalhamento podem ser analisadas via seções de choque. As eficiências de

espalhamento, extinção e absorção (que são as respectivas seções de choque divididas

por πa2) são calculadas, respectivamente [1]:

Qsca,± =
2

x2

∞∑
n=1

(2n+ 1)
{
|an|2 + |bn|2 + 2|cn|2 ± 2Im [(an + bn) c∗n]

}
, (6.18)

Qext,± =
2

x2

∞∑
n=1

(2n+ 1) Re (an + bn ± 2ıcn) , (6.19)

Qabs,± = Qext,± −Qsca,± , (6.20)

onde o sinal “+” é escolhido para ondas RCP e “−” para ondas LCP, de modo que

as eficiências médias são dadas pela média aritmética: Qsca = (Qsca,L + Qsca,R)/2 e

assim por diante. Os coeficientes de Lorenz-Mie de espalhamento (an, bn, cn e dn) e

internos (fon, fen, gon e gen), calculados via condições de contorno, são:

an =
V

(R)
n A

(L)
n + V

(L)
n A

(R)
n

W
(L)
n V

(R)
n +W

(R)
n V

(L)
n

, (6.21)

bn =
W

(R)
n B

(L)
n +W

(L)
n B

(R)
n

W
(L)
n V

(R)
n +W

(R)
n V

(L)
n

, (6.22)

cn = ı
W

(R)
n A

(L)
n −W (L)

n A
(R)
n

W
(L)
n V

(R)
n +W

(R)
n V

(L)
n

, (6.23)
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dn = −cn , (6.24)

fon =
ımLW

(R)
n

W
(L)
n V

(R)
n +W

(R)
n V

(L)
n

, (6.25)

fen =
mLV

(R)
n

W
(L)
n V

(R)
n +W

(R)
n V

(L)
n

, (6.26)

gon =
−ımRW

(L)
n αL

W
(L)
n V

(R)
n +W

(R)
n V

(L)
n

, (6.27)

gen =
mRV

(L)
n αL

W
(L)
n V

(R)
n +W

(R)
n V

(L)
n

, (6.28)

onde as funções auxiliares são

A(q)
n = m̃ψn(mqx)ψ′n(x)− ψn(x)ψ′n(mqx) , (6.29)

B(q)
n = ψn(mqx)ψ′n(x)− m̃ψn(x)ψ′n(mqx) , (6.30)

V (q)
n = ψn(mqx)ξ′n(x)− m̃ξn(x)ψ′n(mqx) , (6.31)

W (q)
n = m̃ψn(mqx)ξ′n(x)− ξn(x)ψ′n(mqx) , (6.32)

com x = ka sendo o parâmetro de tamanho. O ı́ndice de impedância efetivo m̃ é

dado por

m̃ =

√√√√µ0ε
(DBF)
1

ε0µ
(DBF)
1

=
µ0

µ
(DBF)
1

[
1

2

(
1

mR

+
1

mL

)]−1

, (6.33)

onde m = m̃µ
(DBF)
1 /µ0 é o ı́ndice de refração efetivo associado ao meio quiral

[ε
(DBF)
1 , µ

(DBF)
1 , β]. Em particular, se o meio é não magnético [µ

(DBF)
1 = µ0], temos

m = m̃ [1]. Note que, devido à decomposição dos campos internos em campos

de Beltrami, os coeficientes internos gon e gen têm dimensões de αL; é esperado,

portanto, que apareçam no cálculo de intensidades os produtos αRgon e αRgen.

6.3 Energia eletromagnética interna

Nesta Seção, calculamos a média temporal da energia eletromagnética no

interior de uma esfera quiral. Diferentemente da solução do Bohren para o

espalhamento, em que as eficiências e os campos eletromagnéticos são descritos de

maneira mais simples na representação de DBF [ε
(DBF)
1 , µ

(DBF)
1 , β], que é a mais
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adequada para a construção dos campos de Beltrami, o cálculo da energia interna,

entretanto, é melhor descrito na representação de Condon (ε1, µ1, γ), como pode ser

verificado pelos coeficientes de energia da Eq. (6.6). A representação mais simples

da energia interna em esferas quirais nos leva à coexistência de dois conjuntos de

parâmetros: as intensidades são calculadas na representação de DBF e os parâmetros

materiais que ponderam essas intensidades devem encontrar-se na representação de

Condon.

Para calcularmos a energia armazenada dentro de uma part́ıcula esférica,

seguimos o mesmo procedimento do Caṕıtulo 3 [106–108, 115], o qual consiste em

integrar a densidade de energia no volume do centro espalhador, Eq. (6.10). Por

simplicidade, definimos as contribuições parciais à energia W , uma vez que essa

grandeza pode ser escrita como uma soma dos termos elétrico, magnético e de

acoplamento magneto-elétrico:

W = WE +WH +WEH , (6.34)

onde WE = εeff

∫
V d3r|E1|2/4, WH = µeff

∫
V d3r|H1|2/4 e WEH =

∫
V d3rRe(σeffH1 ·

E∗1)/2c, com a região de integração V sendo o volume da esfera quiral. Para uma

esfera de raio a, tendo as mesmas propriedades ópticas que o meio circundante

(ε0, µ0), a energia armazenada é W0 = 2πa3ε0|E0|2/3 [106,115], o que está de acordo

com a Eq. (3.12) do Caṕıtulo 3. Em particular, considere as contribuições radial,

polar e azimutal à energia elétrica: WE = WEr + WEθ + WEφ. Explicitamente, a

contribuição radial é

WEr =
εeff

4

∫ 2π

0

dφ

∫ 1

−1

d(cos θ)

∫ a

0

dr r2|E1r|2

=
3

4a3
W0

εeff

ε0

∞∑
n=1

n(n+ 1)(2n+ 1)

∫ a

0

dr

{(
|fon|2 + |fen|2

) |jn(ρL)|2

|kL|2

+ |αR|2
(
|gon|2 + |gen|2

) |jn(ρR)|2

|kR|2
− 2Re

[
α∗R (fong

∗
on + feng

∗
en)

jn(ρL)jn(ρ∗R)

kLk∗R

]}
,

(6.35)

onde usamos (2n+ 1)
∫ 1

−1
d(cos θ)πnπn′ sin

2 θ = 2n(n+ 1)δn,n′ para simplificar essa

expressão [1,115]. Para que as integrais das funções radiais tenham solução anaĺıtica,

é conveniente agruparmos as contribuições das componentes polar e azimutal [115]:
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WEθ +WEφ = εeff

∫
V d3r(|E1θ|2 + |E1φ|2)/4, de forma que

WEθ +WEφ =
3

4a3
W0

εeff

ε0

∞∑
n=1

(2n+ 1)

∫ a

0

dr

{(
|fon|2 + |fen|2

) |ψn(ρL)|2 + |ψ′n(ρL)|2

|kL|2

+ |αR|2
(
|gon|2 + |gen|2

) |ψn(ρR)|2 + |ψ′n(ρR)|2

|kR|2

− 2Re

[
α∗R (fong

∗
on + feng

∗
en)

ψ′n(ρL)ψ′n(ρ∗R)− ψn(ρL)ψn(ρ∗R)

kLk∗R

]}
,

(6.36)

onde usamos as seguintes relações [115]: (2n+ 1)
∫ 1

−1
d(cos θ)(πnπn′ + τnτn′) =

2n2(n+ 1)2δn,n′ e
∫ 1

−1
d(cos θ)(πnτn′ + τnπn′) = 0.

Das relações de recorrência envolvendo funções esféricas de Bessel, (2n +

1)jn(ρ) = ρ[jn−1(ρ) + jn+1(ρ)] e (2n+ 1)j′n(ρ) = njn−1(ρ)− (n+ 1)jn+1(ρ) [100,114],

obtemos

(2n+ 1)

ρAρ∗B
[n(n+ 1)jn(ρA)jn(ρ∗B) + ψ′n(ρA)ψ′n(ρ∗B)] = njn+1(ρA)jn+1(ρ∗B)

+ (n+ 1)jn−1(ρA)jn−1(ρ∗B) ,

(6.37)

onde A e B podem ser tanto L quanto R. Note que o lado esquerdo da Eq. (6.37)

aparece quando calculamos a média da energia elétrica WE como a soma das

Eqs. (6.35) e (6.36). De fato, o lado direito da Eq. (6.37) é usado para simplificar

os cálculos, uma vez que temos a solução anaĺıtica da integral [114,115]

∫ a

0

dr r2jn(ρA)jn(ρ∗B) = a3 [y∗Bjn(yA)j′n(y∗B)− yAjn(y∗B)j′n(yA)]

y2
A − y∗2B

, (6.38)

com yA = mAx, yB = mBx, se supomos mA 6= ±m∗B. Para mA = ±m∗B, a regra de

L’Hospital fornece [114,115]

lim
mA→±m∗B

∫ a

0

dr r2jn(mAkr)jn(m∗Bkr) =
a3ı(−1±1)n

2

[
j2
n(yA)− jn−1(yA)jn+1(yA)

]
.

(6.39)
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Portanto, definindo as funções adimensionais

I(AB)
n =

1

a3

∫ a

0

dr r2jn(mAkr)jn(m∗Bkr) , (6.40)

F (AB)
n,± = nI(AB)

n+1 + (n+ 1)I(AB)
n−1 ± (2n+ 1)I(AB)

n , (6.41)

S(±) =
∞∑
n=1

{(
|fon|2 + |fen|2

)
F (LL)
n,+ + |αR|2

(
|gon|2 + |gen|2

)
F (RR)
n,+

± 2Re
[
α∗R (fong

∗
on + feng

∗
en)F (LR)

n,−

]}
, (6.42)

e somando WE = WEr + WEθ + WEφ, a partir das Eqs. (6.35) e (6.36), e usando a

Eq. (6.37), obtemos finalmente

WE

W0

=
3

4

εeff

ε0

SE, (6.43)

onde SE = S(−) é um somatório infinito associado à integral de volume de |E1|2.

Analogamente, dos cálculos de WH = WHr +WHθ +WHφ e WEH = WEHr +WEHθ +

WEHφ, obtemos os termos magnético e de acoplamento magneto-elétrico:

WH

W0

=
3

4
|m̃|2 µeff

µ0

SH , (6.44)

WEH

W0

=
3

2
Im (m̃κeffSEH) , (6.45)

onde SH = S(+) e

SEH =
∞∑
n=1

{(
|fon|2 + |fon|2

)
F (LL)
n,+ − |αR|2

(
|gon|2 + |gen|2

)
F (RR)
n,+

− 2ıIm
[
α∗R (fong

∗
on + feng

∗
en)F (LR)

n,−

]}
(6.46)

são relacionadas às integrais de volume de |H1|2 e (E∗1 ·H1), respectivamente. Na

Eq. (6.46), consideramos o fato de que
√
µ0/ε0 = ım̃αR. As Eqs. (6.43)–(6.45) são os

principais resultados anaĺıticos deste Caṕıtulo. Juntas com as relações constitutivas

e parâmetros associadas a um CMM de ressonância simples, Eqs. (6.1)–(6.5)

e Eqs. (6.7)–(6.9), e as relações de transformação desse sistema de parâmetros

para a abordagem de DBF, Eqs. (6.13)–(6.15), podemos prontamente calcular a

média temporal da energia eletromagnética W dentro de uma esfera de CMM.

Em particular, podemos também obter a média temporal da potência dissipada
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〈P 〉t/〈P0〉t a partir da energia interna W/W0 mediante as seguintes substituições

nas Eqs. (6.43)–(6.45) [172]:

εeff

2
→ ωε′′1(ω) = ε0

[
Γω2ω2

p

(ω2
0 − ω2)

2
+ Γ2ω2

]
, (6.47)

µeff

2
→ ωµ′′1(ω) = µ0

[
ΓFω4

(ω2
0 − ω2)

2
+ Γ2ω2

]
, (6.48)

κeff

2
→ ıωκ′′(ω) =

−ıΓAω3

(ω2
0 − ω2)

2
+ Γ2ω2

, (6.49)

onde (ε′′1, µ
′′
1, κ

′′) = Im(ε1, µ1, κ), isto é, a parte imaginária das grandezas

constitutivas.

De acordo com as Refs. [108, 116], a potência dissipada 〈P 〉t é proporcional

a Qabs, e, por conseguinte, depende de SE, SH e SEH calculados acima. Usando

esse fato, e definindo a eficiência de absorção média devida às ondas RCP e LCP

como sendo Qabs ≡ (Qabs,L + Qabs,R)/2, obtemos uma relação anaĺıtica exata entre

os campos internos e a eficiência de absorção:

Qabs =
8x

3

[
ε′′1
εeff

WE

W0

+
µ′′1
µeff

WH

W0

+
3

2
Re (m̃κ′′SEH)

]
= 2x

[
ε′′1
ε0

SE + |m̃|2 µ
′′
1

µ0

SH + 2Re (m̃κ′′SEH)

]
, (6.50)

onde x = ka é o parâmetro de tamanho. Para esferas fracamente absortivas com

ı́ndice de refração positivo m = m′+ ım′′ (m′′ � m′), é bem conhecido que W/W0 ≈
(8/3)m′x(Qabs/m

′′) [106, 115]. Portanto, no regime de fraca absorção, podemos

calcular o comportamento da energia interna W a partir de Qabs.

6.4 Cálculo numérico das eficiências e energia

interna

Apresentamos aqui os cálculos numéricos auferidos a partir de um código

que escrevemos para o software livre Scilab 5.4.1. De acordo com Zhao et al. [173],

escolhemos parâmetros realistas para a esfera de CMM na faixa espectral de

Terahertz: ω0 = ωp = 2 THz and Γ = 0, 05ω0. A aplicação dos parâmetros

constitutivos efetivos (ε1, µ1, κ) é válida para parâmetros de tamanho x = ka � 1.

Para ω ∼ 1012 Hz, a condição ka < 1 é satisfeita para a ∼ 10−4 m. Como resultado,
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Figura 6.2 – Espalhamento eletromagnético por uma esfera de metamaterial quiral
(CMM) de raio a = 5 × 10−5 m, ω0 = ωp = 2 THz e Γ = 0, 05ω0, em
função da frequência ω. (a) A parte real do ı́ndice de refração LCP (mL)
para três parâmetros de quiralidade κ(ω) com F = 0, 1; 0,5; 0,9. (b) A
eficiência de extinção LCP (Qext,L) correspondente. Não há ı́ndices de
refração negativos para esses parâmetros.
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para assegurarmos a aplicabilidade dos parâmetros efetivos do CMM, restringimos

todos os cálculos numéricos a esse intervalo de parâmetros, com a = 5 × 10−5 m e

1, 25 THz < ω < 3, 75 THz, os quais correspondem a 0, 2 < ka < 0, 7.
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Figura 6.3 – Esfera de metamaterial quiral (CMM) de raio a = 5 × 10−5 m, ω0 =
ωp = 2 THz e Γ = 0, 05ω0. (a) A parte real do ı́ndice de refração RCP
(mR) para três parâmetros de quiralidade κ(ω) com F = 0, 1; 0,5; 0,9.
(b) A eficiência de extinção RCP (Qext,R) correspondente. Índices de
refração negativos para ondas RCP ocorrem nas frequências ω > ω0.
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Nas Figs. 6.2 e 6.3, mostramos as eficiências de extinção e ı́ndices de

refração associados para ondas LCP e RCP, respectivamente, correspondentes ao

espalhamento eletromagnético por uma esfera de CMM com parâmetros efetivos

descritos pelas Eqs (6.3)–(6.5). Três valores de parâmetros de preenchimento F

são aqui considerados: F = 0, 1; 0,5; 0,9. No gráfico da Fig. 6.2(a), note que

a parte real de mL não assume valores negativos e decresce com o parâmetro de

preenchimento F para frequências ω < ω0 e aumenta para frequências ω > ω0,

aproximadamente. Como pode ser notado na Fig. 6.2(b), Qext,L decresce com o

aumento do parâmetro de quiralidade |κ| ∝ F 1/2 e basicamente segue o gráfico

da Fig. 6.2(a). Um comportamento oposto às ondas LCP pode ser confirmado na

Fig. 6.3. Para frequências ω > ω0, a parte real de mR é negativa e |mR| aumenta

com o parâmetro de quiralidade κ, como pode ser visto na Fig. 6.3(a). Isso leva a

um aumento em Qext,R, Fig. 6.3(b), onde o pico de ressonância para Re(mR) < 0 é

deslocado para altas frequências (ω > ω0).

Um resultado interessante é obtido quando calculamos a energia interna

no interior de uma esfera de CMM, Fig. 6.4(a). Note que, na Fig. 6.4(b),

embora a eficiência de extinção média Qext = (Qext,L + Qext,R)/2 aumente com o

parâmetro de quiralidade κ para ω > ω0 e Re(mR) < 0, a energia interna decresce

simultaneamente. Para parâmetros de quiralidade suficientemente grandes, as ondas

LCP tendem a ser suprimidas, como pode ser visto na Fig. 6.2(b). De forma

equivalente, a forte quiralidade favorece as reflexões de ondas RCP na interface

entre a esfera de CMM e o meio circundante. Uma vez que Qext é uma função

crescente de κ para Re(mR) < 0, conclúımos que, nesse regime de frequência, as

ondas incidentes são fortemente refletidas pela superf́ıcie da esfera e, por esta razão,

contribuem pouco para a energia interna. Em particular, o platô de ressonância

na Fig. 6.4(a), centrado em ω = ω0, é claramente dependente dos parâmetros de

absorção, uma vez que Re[mR(ω0)] ≈ 0 [veja Fig. 6.3(a)]. Ademais, esse platô

também depende da quiralidade (ele aumenta em função de F ), o que sugere uma

relação entre a formação dessa ressonância e a interferência entre as ondas LCP e

RCP dentro da esfera de CMM.

Na Fig. 6.5, usamos os mesmos parâmetros do ińıcio desta Seção, assumindo

agora F = 0, 9 (“forte”quiralidade) como função do coeficiente de absorção Γ = Gω0,
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Figura 6.4 – Esfera de metamaterial quiral (CMM) de raio a = 5 × 10−5 m, ω0 =
ωp = 2 THz, e Γ = 0, 05ω0. (a) Média temporal da energia W dentro da
esfera de CMM para F = 0, 1; 0,5; 0,9. (b) Eficiência média de extinção
Qext correspondente. O decréscimo em W para ω > ω0 coincide com o
aumento de Qext.
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Figura 6.5 – Esfera de metamaterial quiral (CMM) de raio a = 5 × 10−5 m, fator
de preenchimento F = 0, 9 e ω0 = ωp = 2 THz para alguns valores
de parâmetros de absorção Γ = Gω0: G = 0, 01; 0,05; 0,09. (a) A
eficiência média de absorção Qabs. (b) A eficiência média de extinção
Qext. O inset mostra a eficiência de espalhamento Qsca para G = 0, 01.
(c) A energia total W . Para ω ≈ ω0, um decréscimo em Qabs e Qext

não necessariamente coincide com um decréscimo em W .
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com G = 0, 01; 0,05; 0,09. Aqui, notamos algumas regiões onde a fraca absorção

(Qabs < 1) leva a uma fraca extinção (Qext < 1), e o aumento simultâneo da

quantidade de energia armazenada na esfera de CMM (W/W0 � 1). Esse efeito

ocorre na vizinhança de ω = ω0 para G = 0, 01, veja Figs. 6.5(a), 6.5(b) e

6.5(c). Devido ao termo de interferência SEH nas Eqs. (6.45) e (6.50), há picos

de ressonância em W e Qabs em torno de ω = ω0 que não correspondem a um pico

na eficiência de espalhamento em Qsca = (Qsca,L + Qsca,R)/2. Esse comportamento,

que é confirmado comparando-se as Figs. 6.5(b) e 6.5(c), indica a existência de

um posśıvel aumento de intensidade de campo dentro da esfera de CMM fora da

ressonância de espalhamento para ω ≈ ω0 induzida pela baixa absorção.

Os picos de ressonância em W (campo próximo) que não necessariamente

correspondem a ressonâncias em Qsca ou Qext (campo distante) estão associados aos

então chamados “estados escuros” (dark states), que discutimos nos Caṕıtulos 3 e 6.

Esse aumento de intensidade de campo fora da ressonância foi reportado para esferas

concêntricas e resulta do efeito Fano no espalhamento eletromagnético [67, 83]. A

presença desses“estados escuros”pode ser inferida também pela análise da densidade

de energia eletromagnética [108]. Aqui, as ressonâncias de Fano convencionais estão

relacionadas às interferências entre dois coeficientes de Lorenz-Mie diferentes [55],

tais como fng
∗
n em W , Eqs. (6.42) e (6.46), e anc

∗
n em Qsca, Eq. (6.18). A análise da

Fig. 6.5 não apenas revela que o aumento de campo interno fora da ressonância

ocorre para esferas de CMM, mas também mostra que uma forte quiralidade e

fraca absorção favorecem a emergência de “estados escuros” no limite de pequenas

part́ıculas.

6.5 Conclusões

Calculamos analiticamente a média temporal da energia eletromagnética no

interior de uma esfera de metamaterial quiral (CMM) usando um conjunto de

parâmetros dispersivos realistas provenientes de uma teoria de meios efetivos. A

partir da decomposição do campo eletromagnético em ondas esféricas circularmente

polarizadas à esquerda e à direita (campos de Beltrami), obtivemos os campos

internos para o caso magnético e os respectivos coeficientes de Lorenz-Mie na
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representação de Drude-Born-Fedorov. Uma vez que a densidade de energia em

meios quirais isotrópicos é comumente calculada tomando como base as relações

constitutivas da representação de Condon, uma transformação de parâmetros foi

aplicada a fim de obtermos uma expressão exata para a energia interna. Em

particular, expressamos a eficiência de absorção em termos da energia interna e

parâmetros constitutivos. Embora a energia interna decresça com o parâmetro

de quiralidade na região de refração negativa para ondas RCP, a eficiência de

extinção média aumenta à medida que o parâmetro de quiralidade cresce. Nossos

resultados revelam que, no limite de pequenas part́ıculas, o aumento de campo fora

da ressonância ocorre para esferas fracamente absortivas e com forte quiralidade.

Mostramos que este efeito é devido a interferências entre diferentes momentos de

multipolo, que levam a ressonâncias de Fano no espalhamento eletromagnético.

Acreditamos que os resultados deste Caṕıtulo possam ser explorados em aplicações

envolvendo espalhadores de CMM em combinação com revestimentos metálicos, o

que possibilitaria mais graus de liberdade para controlar as ressonâncias assimétricas

e “estados escuros”.
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Caṕıtulo 7

Cilindros revestidos sob incidência
obĺıqua de radiação

A pesquisa em espalhamento eletromagnético por cilindros circulares tem

uma longa história [2, 182, 183]. Atualmente, ela encontra diversas aplicações

importantes em fotônica41, tais como os mantos plasmônicos [185,186], por exemplo,

com aplicações envolvendo metamateriais compósitos [126] e ressonâncias de Fano

em nanotecnologia [187]. Historicamente, a primeira solução anaĺıtica para o

caso geral de um cilindro homogêneo infinito sob incidência obĺıqua de radiação

foi calculada por Wait em 1955 [188]. Uma década mais tarde, essa solução foi

analisada numérica e experimentalmente por Lind e Greenberg [189], que estudaram

a influência do ângulo de incidência e do tamanho finito no caso de um cilindro real.

Para a incidência normal de radiação, Kerker e Matijevic em 1961 [190] abordaram

o espalhamento por cilindros concêntricos, cuja solução anaĺıtica foi generalizada

por Shah em 1970 [191] para um ângulo de incidência arbitrário.

Neste Caṕıtulo, calculamos uma solução completa para o espalhamento de

ondas eletromagnéticas por cilindros concêntricos (ou revestidos), infinitamente

longos, sob incidência obĺıqua de ondas planas. Nosso objetivo, como nos Caṕıtulos

anteriores, é analisar as ressonâncias dos campos internos em relação às seções

de choque totais e diferenciais via energia armazenada no centro espalhador. A

energia eletromagnética dentro de uma part́ıcula espalhadora, como discutimos

nos Caṕıtulos 3 e 6, é uma observável que relaciona as ressonâncias do campo

41 Os principais resultados deste Caṕıtulo encontram-se, em grande parte, publicados no Journal
of the Optical Society of America A (2014) sob o t́ıtulo: “Electromagnetic energy within coated
cylinders at oblique incidence and applications to graphene coatings” [184].

123
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próximo às ressonâncias de espalhamento no campo distante [106, 115, 192] – com

aplicações, por exemplo, no cálculo da velocidade de transporte de energia em meios

desordenados [90, 107, 193]. De fato, a energia interna pode ser escrita em termos

da seção de choque de absorção [108,116,160], tornando posśıvel a investigação das

correlações entre grandezas no campo próximo e distante. Usualmente, ressonâncias

dentro de centros espalhadores homogêneos são analisadas via seções de choque

de espalhamento e extinção, que são proporcionais às intensidades dos campos

eletromagnéticos espalhados [1, 2], como discutido na Seção 2.4. No entanto,

para part́ıculas estratificadas ou revestidas, foi demonstrado que ressonâncias

no campo próximo não necessariamente se acoplam às ressonâncias no campo

distante [67], um fenômeno explicado em termos do efeito Fano [83, 134, 149, 187],

como demonstramos no Caṕıtulo 4. Assim, para se entender completamente o

espalhamento eletromagnético por part́ıculas revestidas, é portanto importante

o conhecimento de grandezas que relacionam os campos espalhados aos campos

internos em cada uma das estruturas que compõem o centro espalhador.

A fim de obtermos um funcional de energia, calculamos analiticamente os

campos eletromagnéticos dentro de dois cilindros concêntricos usando a mesma

notação de Bohren & Huffman [1]. Estudamos numericamente os efeitos de

ressonância dos revestimentos plasmônicos em cilindros dielétricos em função

do ângulo de incidência, que são geometrias importantes para dispositivos

fotônicos [194, 195]. Para isso, aplicamos nossos resultados a uma situação

experimental realista, consistindo de um cilindro com uma alta constante dielétrica

revestido por uma camada de meio efetivo composta de uma folha de grafeno

crescida epitaxialmente42 em uma camada de carbeto de siĺıcio (SiC) [198]. A ideia é

investigar, na estrutura ciĺındrica, ressonâncias localizadas de plásmons que ocorrem

em materiais baseados em grafeno [199].

7.1 Eficiências para cilindros concêntricos

Das geometrias não esféricas de centros espalhadores, a geometria ciĺındrica

é uma das mais simples para se tratar analiticamente – principalmente para a

42 A epitaxia é uma técnica bastante utilizada em nanotecnologia [196, 197] e refere-se ao
crescimento ou deposição de filmes cristalinos sobre um substrato.
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incidência normal de radiação, onde ela pode ser encarada como o caso bidimensional

do espalhamento de Lorenz-Mie [2]. Para nosso tratamento anaĺıtico, no entanto,

consideramos o caso mais geral de um ângulo arbitrário de incidência. Como

ilustra a Fig. 7.1, consideramos um centro espalhador consistindo de dois cilindros

circulares concêntricos, retos e infinitamente longos43, com raios interno a e externo

b arbitrários. Ambos os materiais do cilindro interior e da camada ciĺındrica são

lineares, homogêneos e isotrópicos, com parâmetros materiais (ε1, µ1) para o cilindro

interior (0 ≤ r ≤ a), (ε2, µ2) para a camada ciĺındrica (a ≤ r ≤ b) e (ε0, µ0) para o

meio circundante (r ≥ b), que é assumido como sendo o espaço livre. Diferentemente

, )

, )
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(b)
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Figura 7.1 – Geometria do centro espalhador: um cilindro (ε1, µ1) de raio a revestido
por uma camada ciĺındrica (ε2, µ2) de espessura d = b−a imerso no meio
(ε0, µ0). (a) Uma onda plana propagando-se no plano xz é incidente ao
cilindro e faz um ângulo ζ com o eixo z. (b) Uma seção transversal do
cilindro revestido no plano xy.

43 O modelo de cilindro infinito corresponde a uma boa aproximação para situações reais em
que o comprimento de onda incidente é muito menor que o comprimento axial do cilindro. Em
particular, no espalhamento por uma coleção de part́ıculas, a aproximação de “part́ıcula isolada”
vale para a incidência normal de radiação em cilindros paralelos (meio desordenado bidimensional),
uma vez que um cilindro infinito nunca será isolado.
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do caso esférico, em que apenas um estado de polarização é suficiente para se resolver

o espalhamento para todas as polarizações posśıveis, a geometria ciĺındrica impõe

no mı́nimo dois estados ortogonais para que o espalhamento seja descrito de modo

completo. Dessa forma, é imperativo que analisemos duas configurações distintas

(e linearmente independentes) de campos harmônicos interagindo com o cilindro –

tendo, por exemplo, o eixo de simetria do sistema como a referência. De acordo com

a Fig. 7.1, fixamos o vetor de onda incidente no plano xz do sistema de coordenadas

retangulares: k = −k(x̂ sin ζ+ẑ cos ζ), onde ζ é o ângulo entre a direção de incidência

da onda (k̂) e o eixo z (eixo do cilindro), com k = ω
√
ε0µ0. Podemos, assim,

diferenciar dois estados ortogonais : o caso I ou modo TM (magnético transverso),

em que Hi ⊥ ẑ; e o caso II ou modo TE (elétrico transverso)44, em que Ei ⊥ ẑ [1,2].

Por conveniência dos casos limites e consistência em relação aos Caṕıtulos anteriores,

os campos incidentes e a notação que usamos são as mesmas de Bohren & Huffman [1]

no caso de um cilindro homogêneo. O método usado para resolver o problema de

espalhamento é o mesmo descrito na Seção 2.3. Os campos eletromagnéticos em

cada uma das regiões delimitadas na Fig. 7.1, bem como as condições de contorno

dos mesmos, encontram-se no Apêndice D.2.

Na teoria de Lorenz-Mie, as propriedades de espalhamento são usualmente

analisadas via seções de choque [1, 2]. Todavia, como consideramos um cilindro

infinito e as grandezas f́ısicas devem permanecer finitas, as seções de choque

são necessariamente calculadas por unidade de comprimento do cilindro. Para

espalhadores ciĺındricos sob incidência obĺıqua, as eficiências de espalhamento,

extinção e absorção (que são as respectivas seções de choque em unidades da seção

de choque geométrica, ambas por unidade de comprimento) são, respectivamente [1]:

Qsca =
2

y

∞∑
n=−∞

(
|an|2 + |bn|2

)
, (7.1)

Qext =
2

y

∞∑
n=−∞

Re (an + bn) , (7.2)

Qabs = Qext −Qsca . (7.3)

44 Uma outra convenção, no caso da incidência normal, define os modos TM e TE usando como
referência o versor radial r̂ (raio do cilindro) e não o versor axial ẑ (eixo do cilindro), de forma
que as polarizações TM e TE são dadas, respectivamente, pelos casos II (Hr = 0) e I (Er = 0)
deste Caṕıtulo. Veja, e.g., as Refs. [187,200,201].
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Por conveniência, escrevemos as eficiências em uma forma funcional bastante

parecida com as do espalhamento por esferas concêntricas, definidas na Seção 3.1.

Essa forma de se escrever as eficiências para o cilindro, sem diferenciar as polarizações

TM e TE, e com a eficiência de extinção (Qext) contendo os dois coeficientes de

espalhamento (an e bn), não é a mais usual [1,2,191]. Como ficará evidente ao longo

deste Caṕıtulo, esse formalismo nos permite escrever as grandezas de espalhamento

de maneira compacta, onde a dependência da polarização aparece tão-somente na

troca dos ı́ndices (I) por (II), os quais designam os modos TM e TE, respectivamente.

Em particular, as eficiências de retroespalhamento (radar) e espalhamento para

frente, oriundas das seções de choque diferenciais (Seção 2.4), são, respectivamente:

Qback =
2

πy

∣∣∣∣∣
∞∑

n=−∞

(−1)n(an − bn)

∣∣∣∣∣
2

, (7.4)

Qfoward =
2

πy

∣∣∣∣∣
∞∑

n=−∞

(an + bn)

∣∣∣∣∣
2

. (7.5)

Definidas as principais eficiências totais e diferenciais, os coeficientes para

os modos TM (caso I) e TE (caso II), obtidos via condições de contorno

(Apêndice D.2.1), são expressos por:

a(I)
n =

ı

µ2

η2Jn(η2y)

η0H
(1)
n (η0y)

[
VnP(I)

n + CnQ(I)
n

]
γn

VnR(I)
n

, (7.6)

b(I)
n =

1

m2

η2Jn(η2y)

η0H
(1)
n (η0y)

[
AnP(I)

n +Q(I)
n

]
VnR(I)

n

+
Jn(η0y)

H
(1)
n (η0y)

; (7.7)

a(II)
n =

1

µ2

η2Jn(η2y)

η0H
(1)
n (η0y)

[
BnP(II)

n +Q(II)
n

]
WnR(II)

n

+
Jn(η0y)

H
(1)
n (η0y)

, (7.8)

b(II)
n = − ı

m2

η2Jn(η2y)

η0H
(1)
n (η0y)

[
WnP(II)

n +DnQ(II)
n

]
γn

WnR(II)
n

, (7.9)

onde Jn e H(1)
n são as funções esféricas de Bessel e Hankel de primeiro tipo. A

dependência com o ângulo de incidência45 encontra-se nas funções γn ≡ n cos ζ e ηq ≡
45 Em óptica, o ângulo de incidência é definido como sendo o ângulo formado entre o feixe

incidente e a normal à superf́ıcie de incidência. Aqui, por brevidade, chamamos o ângulo ζ
de “ângulo de incidência”, quando, em realidade, ele é o ângulo complementar – veja Fig. 7.1.
Essa escolha está vinculada à consistência da notação: enquanto a variável angular natural do
espalhamento por esferas é cos θ, aqui, para a incidência obĺıqua, a variável natural é cos ζ.
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√
m2
q − cos2 ζ, com mq =

√
εq/ε0

√
µq/µ0 sendo o ı́ndice de refração relativo do meio

q = {0, 1, 2}, Fig. 7.1, com respeito ao meio circundante (ε0, µ0) [108]. A impedância

relativa é m̃q = mqµ0/µq [19,110]. Uma vez que a parte real de mq pode ser negativa,

é conveniente escrevermos ηq =
√
mq − cos ζ

√
mq + cos ζ, de modo que na ausência

de absorção e incidência normal (ζ = 90o), temos ηq = −|mq| [108]. Os parâmetros

de tamanho são x = ka (cilindro interior) e y = kb (cilindro exterior). Para não

prejudicarmos a continuidade do texto, as demais funções auxiliares que entram nas

Eqs. (7.6)–(7.9), com expressões anaĺıticas bastante complicadas, são definidas no

Apêndice D.2. Em particular, os coeficientes calculados para a incidência obĺıqua

de radiação são simplificados para ζ = 90o (incidência normal). Neste ângulo de

incidência, obtemos a(I)
n = b(II)

n = 0 para todo n ∈ Z, permanecendo os coeficientes:

an = a(II)
n =

m̃2J
′
n(y) [Jn(m2y)−AnYn(m2y)]− Jn(y) [J ′n(m2y)−AnY ′n(m2y)]

m̃2H
′(1)
n (y) [Jn(m2y)−AnYn(m2y)]−H(1)

n (y) [J ′n(m2y)−AnY ′n(m2y)]
,

bn = b(I)
n =

J ′n(y) [Jn(m2y)− BnYn(m2y)]− m̃2Jn(y) [J ′n(m2y)− BnY ′n(m2y)]

H
′(1)
n (y) [Jn(m2y)− BnYn(m2y)]− m̃2H

(1)
n (y) [J ′n(m2y)− BnY ′n(m2y)]

,

com funções auxiliares

An =
m̃1Jn(m1x)J ′n(m2x)− m̃2J

′
n(m1x)Jn(m2x)

m̃1Jn(m1x)Y ′n(m2x)− m̃2J ′n(m1x)Yn(m2x)
, (7.10)

Bn =
m̃2Jn(m1x)J ′n(m2x)− m̃1J

′
n(m1x)Jn(m2x)

m̃2Jn(m1x)Y ′n(m2x)− m̃1J ′n(m1x)Yn(m2x)
. (7.11)

Essas expressões para a incidência normal são bem conhecidas [190] e funcionam,

no regime de espalhamento múltiplo, como o caso bidimensional do espalhamento

de Lorenz-Mie [193]. Graças à notação adequada, a forma dos coeficientes an e bn

aqui definidos é idêntica à dos coeficientes de espalhamento elétrico (an) e magnético

(bn) para esferas concêntricas, respectivamente. De fato, fazendo-se a substituição

(ψn, χn, ξn) por (Jn, Yn, Hn) nas Eqs. (3.6) e (3.7) do Caṕıtulo 3, reobtemos os

coeficientes TE e TM para incidência normal em um cilindro revestido infinito.

7.2 Energia eletromagnética interna

Ressonâncias dentro dos centros espalhadores são diretamente calculadas via

intensidades dos campos internos ou por grandezas que delas dependam, tais como

a energia eletromagnética armazenada. Para um campo eletromagnético (Eq,Hq)
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confinado em um meio não opticamente ativo (εq = ε′q + ıε′′q , µq = µ′q + ıµ′′q), a

média temporal da densidade de energia é 〈uq〉t = (1/4)[ε(eff)
q |Eq|2 + µ(eff)

q |Hq|2],

onde [ε(eff)
q , µ(eff)

q ] são os coeficientes de energia associados ao meio q = {1, 2}.
Considerando o sistema de coordenadas ciĺındricas (r, φ, z) e usando a mesma

notação da Seção 3.2, a energia eletromagnética no segmento L de uma casca

ciĺındrica finita l1 ≤ r ≤ l2 é dada por:

Wq(l1, l2) =

∫ L/2

−L/2
dz

∫ 2π

0

dφ

∫ l2

l1

dr r〈uq〉t . (7.12)

A Eq. (7.12) fornece, portanto, para l1 = 0, l2 = a e q = 1, a energia eletromagnética

no interior do segmento L do“caroço”ciĺındrico 0 ≤ r ≤ a da Fig. 7.1. Similarmente,

para l1 = a, l2 = b e q = 2, calculamos a energia armazenada no segmento L da

camada ciĺındrica a ≤ r ≤ b. Se a região l1 ≤ r ≤ l2 tem as mesmas propriedades

ópticas do meio circundante (ε0, µ0), segue que [107,115]:

W0(l1, l2) =
ε0

2
|E0|2π(l22 − l21)L . (7.13)

Para o cálculo anaĺıtico da energia interna são necessárias algumas relações

envolvendo funções de Bessel ciĺındricas e suas derivadas. Mediante as relações

de recorrência nZn(ρ) = ρZn−1(ρ) − ρZ ′n(ρ) e ρZ ′n(ρ) = nZn(ρ) − ρZn+1(ρ), para

quaisquer funções ciĺındricas de Bessel ou Neumann Zn [114], obtemos:

2

∣∣∣∣AnJn(ρ)

ρ
−BJ ′n(ρ) + Cn

Yn(ρ)

ρ
−DY ′n(ρ)

∣∣∣∣2
+ 2

∣∣∣∣AJ ′n(ρ)−BnJn(ρ)

ρ
+ CY ′n(ρ)−DnYn(ρ)

ρ

∣∣∣∣2
= |(A−B) Jn−1(ρ) + (C −D)Yn−1(ρ)|2 + |(A+B) Jn+1(ρ) + (C +D)Yn+1(ρ)|2 .

(7.14)

Seguindo as Refs. [108,160], definimos, para mq 6= m∗q (q = {1, 2}), a função

I(ZZ̄)
q,n (l1, l2) =

1

(l22 − l21)

∫ l2

l1

dr rZn(ρq)Z̄n(ρ∗q)

= r2

[
ρ∗qZn(ρq)Z̄

′
n(ρ∗q)− ρqZ ′n(ρq)Z̄n(ρ∗q)

]
(l22 − l21)

(
ρ2
q − ρ∗2q

) ∣∣∣∣∣
r=l2

r=l1

, (7.15)
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onde Zn e Z̄n são quaisquer funções ciĺındricas de Bessel ou Neumann, e l1, l2 ∈ R
são os limites de integração. Se mq = ±m∗q, a Eq. (7.15) pode ser reescrita como

I(ZZ̄)
q,n (l1, l2) =

%
(ZZ̄)
±,n

(l22 − l21)

r2

4

[
2Zn(ρq)Z̄n(ρq)

− Zn−1(ρq)Z̄n+1(ρq)− Zn+1(ρq)Z̄n−1(ρq)
]∣∣∣∣r=l2
r=l1

, (7.16)

onde temos necessariamente %
(ZZ̄)
+,n = 1 para mq = m∗q [i.e., Im(mq) = 0]. Para mq =

−m∗q [Re(mq) = 0], de acordo com a Eq. (7.15), temos as seguintes combinações:

%
(JJ)
−,n = %

(Y J)
−,n = (−1)n e %

(Y Y )
−,n = %

(JY )
−,n = (−1)n+1, uma vez que Jn(−ρ) = (−1)nJn(ρ)

e Yn(−ρ) = (−1)n+1Yn(ρ) [114].

As Eqs. (7.14)–(7.16) são bastante úteis quando consideramos, em separado,

as componentes polares (r, φ) e z dos campos internos. Explicitamente, definimos as

contribuições das componentes (r, φ) e z para a energia interna como sendo WFqrφ =∫
V

d3r(|Fqr|2 + |Fqφ|2) e WFqz =
∫
V

d3r|Fqz|2, onde V = πb2L e F pode ser tanto o

campo E quanto H.

7.2.1 Cilindro interior

Usando as componentes dos campos internos [Eqs. (D.53)–(D.55)] e a

Eq. (7.14) para A = cn cos ζ/m1, B = dn e C = D = 0, obtemos

WE1rφ(a)

W0(0, a)
=
ε

(eff)
1

2ε0

∞∑
n=−∞

[ ∣∣∣∣cn cos ζ

m1

− dn
∣∣∣∣2 I(JJ)

1,n−1(0, a) +

∣∣∣∣cn cos ζ

m1

+ dn

∣∣∣∣2 I(JJ)
1,n+1(0, a)

]
,

(7.17)

WE1z(a)

W0(0, a)
=
ε

(eff)
1

ε0

∣∣∣∣ η1

m1

∣∣∣∣2 ∞∑
n=−∞

|cn|2 I(JJ)
1,n (0, a) , (7.18)

de modo que a energia elétrica dentro do caroço ciĺındrico (ε1, µ1) é WE1 =

WE1rφ +WE1z. A energia magnética correspondente (WH1 = WH1rφ +WH1z) segue

das Eqs. (7.17) e (7.18) pelas substituições de ε
(eff)
1 /ε0 por |m̃1|2µ(eff)

1 /µ0 e (cn, dn)

por (dn, cn). Os coeficientes internos para as polarizações TM (I) e TE (II) são,
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respectivamente:

c(I)
n = −m1

m2

η2Jn(η2x)

η1Jn(η1x)

[
AnP(I)

n +Q(I)
n

]
VnR(I)

n

, (7.19)

d(I)
n =

µ1

µ2

η2Jn(η2x)

η1Jn(η1x)

[
VnP(I)

n + CnQ(I)
n

]
γn

VnR(I)
n

; (7.20)

c(II)
n =

m1

m2

η2Jn(η2x)

η1Jn(η1x)

[
WnP(II)

n +DnQ(II)
n

]
γn

WnR(II)
n

, (7.21)

d(II)
n = −µ1

µ2

η2Jn(η2x)

η1Jn(η1x)

[
BnP(II)

n +Q(II)
n

]
WnR(II)

n

. (7.22)

Em particular, em razão das definições dos modos TM e TE, devemos ter

necessariamente W
(I)
H1z = W

(II)
E1z = 0 para todos os ângulos de incidência ζ. Disso,

obtemos duas séries convergentes:
∞∑

n=−∞

∣∣d(I)
n

∣∣2 I(JJ)
1,n (0, a) = 0 ,

∞∑
n=−∞

∣∣c(II)
n

∣∣2 I(JJ)
1,n (0, a) = 0 .

7.2.2 Camada ciĺındrica

O procedimento para o cálculo da energia interna à camada ciĺındrica é

análogo ao do cilindro interior. Usando as componentes dos campos internos à

camada [Eqs. (D.56)–(D.58)] e considerando A = fn cos ζ/m2, B = gn, C =

vn cos ζ/m2 e D = wn na Eq. (7.14), obtemos prontamente

WE2rφ(a, b)

W0(a, b)
=
ε

(eff)
2

2ε0

∞∑
n=−∞

{∣∣∣∣fn cos ζ

m2

− gn
∣∣∣∣2 I(JJ)

2,n−1(a, b) +

∣∣∣∣fn cos ζ

m2

+ gn

∣∣∣∣2 I(JJ)
2,n+1(a, b)

+

∣∣∣∣vn cos ζ

m2

− wn
∣∣∣∣2 I(Y Y )

2,n−1(a, b) +

∣∣∣∣vn cos ζ

m2

+ wn

∣∣∣∣2 I(Y Y )
2,n+1(a, b)

+ 2Re

[(
fn cos ζ

m2

− gn
)(

v∗n cos ζ

m∗2
− w∗n

)
I(JY )

2,n−1(a, b)

]

+ 2Re

[(
fn cos ζ

m2

+ gn

)(
v∗n cos ζ

m∗2
+ w∗n

)
I(JY )

2,n+1(a, b)

]}
, (7.23)

WE2z(a, b)

W0(a, b)
=
ε

(eff)
2

ε0

∣∣∣∣ η2

m2

∣∣∣∣2 ∞∑
n=−∞

{
|fn|2 I(JJ)

2,n (a, b)
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+ |vn|2 I(Y Y )
2,n (a, b) + 2Re

[
fnv

∗
nI

(JY )
2,n (a, b)

]}
, (7.24)

de maneira que a energia elétrica dentro da camada ciĺındrica (ε2, µ2) é WE2 =

WE2rφ + WE2z. A energia magnética correspondente segue das Eqs. (7.23) e (7.24)

pela troca de ε
(eff)
2 /ε0 com |m̃2|2µ(eff)

2 /µ0, (fn, gn) com (gn, fn) e (vn, wn) com (wn, vn).

As polarizações TM (I) e TE (II) são diferenciadas pelos coeficientes

f (I)
n = −(An − γ2

nCnWn)P(I)
n + (1− γ2

nCnDn)Q(I)
n

R(I)
n (Vn − BnCn)

, (7.25)

g(I)
n = γn

P(I)
n

R(I)
n

, (7.26)

v(I)
n =

(AnBn − γ2
nVnWn)P(I)

n + (Bn − γ2
nVnDn)Q(I)

n

R(I)
n (Vn − BnCn)

, (7.27)

w(I)
n = γn

Q(I)
n

R(I)
n

; (7.28)

f (II)
n = γn

P(II)
n

R(II)
n

, (7.29)

g(II)
n = −(Bn − γ2

nVnDn)P(II)
n + (1− γ2

nCnDn)Q(II)
n

R(II)
n (Wn −AnDn)

, (7.30)

v(II)
n = γn

Q(II)
n

R(II)
n

, (7.31)

w(II)
n =

(AnBn − γ2
nVnWn)P(II)

n + (An − γ2
nCnWn)Q(II)

n

R(II)
n (Wn −AnDn)

. (7.32)

Em particular, devemos ter necessariamente W
(I)
H2z = W

(II)
E2z = 0 para todos os

ângulos de incidência ζ. Dessa forma, obtemos as séries convergentes:
∞∑

n=−∞

{ ∣∣g(I)
n

∣∣2 I(JJ)
2,n (a, b) +

∣∣w(I)
n

∣∣2 I(Y Y )
2,n (a, b) + 2Re

[
g(I)
n w

(I)∗
n I

(JY )
2,n (a, b)

]}
= 0 ,

∞∑
n=−∞

{ ∣∣f (II)
n

∣∣2 I(JJ)
2,n (a, b) +

∣∣v(II)
n

∣∣2 I(Y Y )
2,n (a, b) + 2Re

[
f (II)
n v(II)∗

n I(JY )
2,n (a, b)

]}
= 0 .

7.2.3 Energia total

Finalmente, das Eqs. (7.17), (7.18), (7.23) e (7.24), definimos a energia

eletromagnética normalizada dentro do cilindro revestido:

W1,2(a, b)

W0(0, b)
= S2W1(0, a)

W0(0, a)
+
(
1− S2

)W2(a, b)

W0(a, b)
, (7.33)
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onde Wq = WEq + WHq, com q = {1, 2}, e W0 encontra-se definida na Eq. (7.13).

Note que as energias W1 e W2 associadas ao caroço e à camada, respectivamente,

são ponderadas pelas correspondentes razões das áreas transversais: S2 e (1 − S2).

Em especial, usando a proporcionalidade entre a potência dissipada no meio e a

eficiência de absorção (Apêndice C.2) como uma função das intensidades dos campos

internos [83,108,116], obtemos

Qabs = πy

{[
ε′′1

ε
(eff)
1

W1E(0, a)

W0(0, a)
+

µ′′1

µ
(eff)
1

W1H(0, a)

W0(0, a)

]
S2

+

[
ε′′2

ε
(eff)
2

W2E(a, b)

W0(a, b)
+

µ′′2

µ
(eff)
2

W2H(a, b)

W0(a, b)

] (
1− S2

)}
, (7.34)

um resultado que é similar ao obtido para esferas revestidas [108], Eq. (3.31) do

Caṕıtulo 3). De fato, a Eq. (7.34) pode ser usada para validar as expressões anaĺıticas

desta Seção para ambas as polarizações TM e TE sob um ângulo de incidência de

radiação arbitrário.

Em particular, para incidência normal (ζ = 90o), temos c(II)
n = d(I)

n = f (II)
n =

g(I)
n = v(II)

n = w(I)
n = 0, de maneira que os coeficientes não nulos são:

cn = c(I)
n =

f
(I)
n [Jn(m2x)− BnYn(m2x)]

Jn(m1x)
,

dn = d(II)
n =

m̃2g
(II)
n [Jn(m2x)−AnYn(m2x)]

m̃1Jn(m1x)
,

fn = f (I)
n =

2ı/πy

H
′(1)
n (y) [Jn(m2y)− BnYn(m2y)]− m̃2H

(1)
n (y) [J ′n(m2y)− BnY ′n(m2y)]

,

gn = g(II)
n =

2ı/πy

m̃2H
′(1)
n (y) [Jn(m2y)−AnYn(m2y)]−H(1)

n (y) [J ′n(m2y)−AnY ′n(m2y)]
,

vn = v(I)
n = −Bnf (I)

n ,

wn = w(II)
n = −Ang(II)

n ,

onde usamos o Wronskiano H ′(1)
n (y)Jn(y)−H(1)

n (y)J ′n(y) = 2ı/πy para simplificar os

coeficientes internos fn e gn, e as funções auxiliares estão definidas nas Eqs. (7.10) e

(7.11). Note que a escolha adequada de notação dos coeficientes nos permite mapear

a incidência normal em cilindros concêntricos aos coeficientes de Aden-Kerker para

esferas concêntricas [Eqs. (3.16)–(3.21), (3.22) e (3.23), respectivamente], Caṕıtulo 3.

A relação entre os coeficientes nas geometrias esférica e ciĺındrica é evidenciada por
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meio das substituições das funções ciĺındricas de Bessel, Neumann e Hankel pelas

funções de Riccati-Bessel, Riccati-Neumann e Riccati-Henkel, respectivamente. As

expressões simplificadas para a energia interna sob incidência normal podem ser

obtidas trivialmente das Eqs. (7.17)–(7.24), visto que cos(90o) = 0.

7.3 Cálculo numérico das eficiências e energia

interna

Esta Seção é dedicada ao cálculo numérico da energia no interior de

cilindros revestidos, bem como de suas eficiências de espalhamento. Uma vez

mais, elaboramos um código computacional para ser utilizado no software livre

Scilab 5.4.1. Note que em todas as expressões anaĺıticas das Secões 7.1 e 7.2, os

somatórios dos termos de n-ésima ordem associados às funções especiais ciĺındricas

são calculados para todos os inteiros, isto é, de −∞ a ∞. Para contornarmos

essa dificuldade e levarmos os cálculos numéricos para ordens inteiras não negativas

(n ≥ 0), as séries infinitas são simplificadas a partir das seguintes relações de

paridade para os coeficientes TM e TE, respectivamente:

a
(I)
−n = −a(I)

n , a
(II)
−n = a(II)

n , (7.35)

b
(I)
−n = b(I)

n , b
(II)
−n = −b(II)

n , (7.36)

c
(I)
−n = c(I)

n , c
(II)
−n = −c(II)

n , (7.37)

d
(I)
−n = −d(I)

n , d
(II)
−n = d(II)

n , (7.38)

f
(I)
−n = f (I)

n , f
(II)
−n = −f (II)

n , (7.39)

g
(I)
−n = −g(I)

n , g
(II)
−n = g(II)

n , (7.40)

v
(I)
−n = v(I)

n , v
(II)
−n = −v(II)

n , (7.41)

w
(I)
−n = −w(I)

n , w
(II)
−n = w(II)

n , (7.42)

onde usamos J−n = (−1)nJn e Y−n = (−1)nYn [114]. Consequentemente, temos

a
(I)
0 = b

(II)
0 = c

(II)
0 = d

(I)
0 = f

(II)
0 = g

(I)
0 = v

(II)
0 = w

(I)
0 = 0. Embora não seja

óbvio, podemos demonstrar que a(I)
n = −b(II)

n , o que está de acordo com a Ref. [1]

no caso homogêneo (a = b). Uma vez que Z−nZ̄−n = ZnZ̄n na Eq. (7.15), obtemos

prontamente I(ZZ̄)
q,−n = I(ZZ̄)

q,n . Usando essas relações, para quaisquer coeficientes
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internos s−n = ±sn, podemos escrever

∞∑
n=−∞

|sn|2I(ZZ̄)
q,n = |s0|2I(ZZ̄)

q,0 + 2
∞∑
n=1

|sn|2I(ZZ̄)
q,n . (7.43)

Como é usual, os somatórios Σ∞n=1 são aproximados por ΣN
n=1, onde a ordem

de truncamento é N = max(NMie, |η1|x, |η2|y) +
√

101 + y, que é uma expressão

que adaptamos das Refs. [1, 33], com NMie = y + 4, 05y1/3 + 2. A adaptação

do truncamento N foi feita no sentido de deixar o código o mais geral posśıvel,

contemplando situações em que |η1|x� 1 ou |η2|y � 1 mesmo quando y � 1.

Para os cálculos numéricos, no intuito de estudarmos um modelo de

interesse tecnológico, escolhemos uma folha de grafeno crescida epitaxialmente em

carbeto de siĺıcio (SiC). Basicamente, é um modelo de Drude-Lorentz com certas

peculiaridades. A escolha se deveu, entre os outros motivos, pelo fato de que os

plásmons de superf́ıcie no grafeno são mais localizados espacialmente e possuem

um tempo de vida maior que em um metal comum, o que nos permite explorar

configurações de aumento de campo próximo que não obteŕıamos em sistemas

metálicos usuais [198,199].

7.3.1 Grafeno crescido em carbeto de siĺıcio

A fim de aplicarmos os resultados anaĺıticos a uma situação com parâmetros

realistas, consideramos um cilindro de siĺıcio (Si), com ε1/ε0 = 11, 7+0, 01ı, revestido

por um meio efetivo consistindo de uma camada de grafeno epitaxialmente crescida

em carbeto de siĺıcio (SiC), de espessura d. O objetivo é estudarmos as relações

entre ressonâncias no campo próximo e distante em um sistema exibindo plásmons

fortemente localizados, tais como o grafeno. Para o meio efetivo grafeno-SiC, o

modelo de Drude-Lorentz modificado descreve a condutividade bidimensional na

ausência de um campo magnético externo [198]:

σ(ω) =
2D
π

(
ı

ω + ıΓ− ω2
0/ω

)
+ σb , (7.44)

onde D é o peso espectral do plasma, Γ é a taxa de espalhamento de elétron

e “buracos” por fônons da rede (dissipação), ω0 é a frequência de plásmon a

campo magnético nulo e σb = 3, 5σ0, com σ0 = e2/(4~) sendo a condutividade
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Figura 7.2 – Permissividade elétrica ε2 = εgra(ω) para o meio efetivo composto de
uma folha de grafeno crescida epitaxialmente em SiC [Eq. (7.45)] em
função da frequência f = ω/2π. Note que ε′2 < 0 para 1, 6 THz < f <
9, 4 THz e 0 < ε′2/ε0 < 1 para 9, 4 THz < f < 15 THz.

universal [198]. A condutividade média de fundo (background) σb está associada

às interações de altas ordens dos plásmons na superf́ıcie do grafeno e aos defeitos

epitaxiais que, em média, surgem na construção do compósito grafeno-SiC [198,

202, 203]. Usando essas considerações, definimos a permissividade volumétrica do

grafeno-SiC [199]:

εgra(ω)

ε0

= 1 + ı
σ(ω)

ωε0d
. (7.45)

De acordo com a Ref. [198], os parâmetros materiais para o caso de isotropia

(situação de campo externo nulo) são ~D/σ0 = 0, 52 meV, ~ω0 = 6, 5 meV e

~Γ = 5, 5 meV. A espessura do grafeno-SiC é necessariamente d = 1 µm para

esse valor experimental de frequência de plásmon ω0 [198]. De fato, essas grandezas

são vinculadas [198]: ω2
0 ∝ 1/d. Na Fig. 7.2, mostramos o perfil de ε2 = εgra(ω) para

esses parâmetros materiais no intervalo de energia 1 meV < ~ω < 60 meV, o qual

corresponde ao intervalo de frequência: 0, 2 THz < f < 14, 5 THz.
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7.3.2 Cilindros revestidos por grafeno

Os coeficientes efetivos de energia elétrica e magnética (ε
(eff)
2 , µ

(eff)
2 ) para meios

dispersivos e altamente absortivos são calculados usando o método do Loudon [86,

87], que generaliza os coeficientes de energia válidos apenas para meios fracamente

absortivos da Ref. [93]. Usando essa generalização, sendo ε2(ω) = εgra(ω) e µ2 =

µ
(eff)
2 = µ0, segue que

ε
(eff)
2 (ω) = ε′2(ω) +

2ω

Γ
ε′′2(ω) , (7.46)

onde ε′2 = Re(ε2) e ε′′2 = Im(ε2). Para o cilindro interior (ε1, µ1), temos ε
(eff)
1 = 11, 7ε0

e µ
(eff)
1 = µ0. A pequena absorção em ε1 tem a propriedade de suavizar as curvas [81]

quando ε′1 � ε′′1.

Como discutido na Ref. [198], a aproximação isotrópica na Eq. (7.45) é válida

apenas na ausência de um campo magnético externo ao longo do grafeno-SiC –

no caso, perpendicular a ele. A fim de estudarmos as excitações de plásmons

(elétricos), é conveniente considerarmos a polarização TM ou caso I, de forma

que o campo magnético incidente seja ortogonal ao eixo do cilindro para qualquer

ângulo arbitrário de incidência (Hz = 0). Assim, podemos variar a inclinação

do campo elétrico com relação ao eixo do cilindro, obtendo excitações paralelas

e perpendiculares à superf́ıcie ciĺındrica. A polarização TE ou caso II, no caso

de cilindros finos (y � 1) e não magnéticos, é análoga à excitação TM a ζ ≈ 0

(Ez = 0). Com relação ao cilindro interior (Si) (ε1, µ1), fixamos a = 5 µm. Uma

vez que d = 1 µm já está fixado (d e ω0 estão vinculados [198]), temos b = 6 µm

para o raio do cilindro exterior, o que leva a S = 5/6 ≈ 0, 83. Essa razão de aspecto

S ≈ 1 nos permite estudar o efeito do revestimento de grafeno-SiC [ε2(ω), µ2(ω)] em

cilindros dielétricos não dispersivos (ε1, µ1).

Na Fig. 7.3, plotamos Q
(I)
ext, Q

(I)
abs e W

(I)
1,2 em função da frequência f = ω/2π

para diversos ângulos de incidência. Para o intervalo de frequência 0, 24 THz < f <

14, 5 THz, temos os parâmetros de tamanho no intervalo 0, 03 < kb < 1, 83, de modo

que o limite de Rayleigh (kb� 1) se aplica para baixas frequências. Uma vez que a

frequência de plásmon para o grafeno-SiC é f0 ≈ 1, 6 THz, a absorção domina sobre

o espalhamento na vizinhança de f0 para ângulos ζ ≈ 90o, como pode ser visto nas

Figs. 7.3(a), 7.3(b) e 7.3(c). Isso ocorre porque a configuração com E
(I)
i ||ẑ excita



138 7 - Cilindros revestidos sob incidência obĺıqua de radiação
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Figura 7.3 – Cilindro dielétrico infinito (ε1/ε0 = 11, 7 + 0, 01ı;µ1 = µ0), de raio
a = 5 µm, revestido por uma camada de grafeno-SiC [ε2 = εgra(ω);µ2 =
µ0] [Eq. (7.45)], de espessura d = 1 µm, interagindo com uma onda
plana no modo TM (Hz = 0). (a) Eficiência de extinção Q(I)

sca, (b)

eficiência de absorção Q
(I)
ext e (c) energia interna W

(I)
1,2/W0 em função

da frequência f = ω/2π para alguns ângulos ζ entre a onda incidente
e o eixo do cilindro. A ressonância de plásmon (f ≈ 1, 2 THz) nas
grandezas de espalhamento não coincide com a ressonância na energia
interna (f ≈ 1, 0 THz).
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Figura 7.4 – Cilindro dielétrico infinito (ε1/ε0 = 11, 7 + 0, 01ı;µ1 = µ0), de raio a =
5 µm, revestido por uma camada de grafeno-SiC [ε2 = εgra(ω);µ2 = µ0]
[Eq. (7.45)], de espessura d = 1 µm, interagindo com uma onda plana
no modo TE (Ez = 0). (a) Eficiência de extinção Q(II)

sca , (b) eficiência de

absorção Q
(II)
ext e (c) energia interna W

(II)
1,2 /W0 em função da frequência

f = ω/2π para alguns ângulos ζ entre a onda incidente e o eixo do
cilindro. A ressonância de plásmon do grafeno-SiC (f0 ≈ 1, 6 THz) não
é excitada nesta configuração, uma vez que Ei ⊥ ẑ para todo ζ. O
aumento de intensidade do campo fora da ressonância encontra-se em
f ≈ 4, 3 THz.
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ressonâncias plasmônicas no bulk (ε′2 = 0) no limite de Rayleigh [2], o que leva a

um máximo de absorção a ζ = 90o. Devido ao caroço dielétrico, esta ressonância de

plásmon volumétrica associada ao modelo dispersivo da Fig. 7.2 é deslocada para

f ≈ 1, 2 THz. Por outro lado, para ângulos ζ ≈ 0, o campo incidente E
(I)
i ⊥ ẑ

excita ressonâncias de plásmons de superf́ıcie (ε′2 = −ε0) com baixa absorção. Isso é

mostrado em f ≈ 5, 3 THz para ζ = 9o na Fig. 7.3(b). De 9o a 90o, há uma transição

entre essas duas ressonâncias plasmônicas.

A ressonância de plásmon volumétrico em Q
(I)
ext e Q

(I)
abs (f ≈ 1, 2 THz) não

coincide com a ressonância de plásmon em W
(I)
1,2 (f ≈ 1, 0 THz), como mostrado

na Fig. 7.3(b). De fato, como predito na Eq. (7.34), ambas ressonâncias em Qabs

e W1,2 dependem das intensidades dos campos internos |Fq|2 mas são ponderadas

diferentemente pelos parâmetros de absorção e propagação, respectivamente. Neste

caso em particular, a região com ε′2(ω) ≈ 0 corresponde a ε′′2(ω)� ε0 (veja Fig. 7.2).

Uma vez que S ≈ 1 (limite de pequena espessura), obtemos um aumento de

campo interno fora da ressonância em f ≈ 1, 0 THz via interação entre modos

eletromagnéticos dentro da camada. Em outras palavras, o máximo de intensidade

do campo dentro do cilindro não corresponde ao máximo de espalhamento ou

absorção. Este efeito é explicado em termos de ressonâncias de Fano não

convencionais em sistemas plasmônicos via interação entre modos eletromagnéticos

dentro da camada [83]. Esses modos são excitados nas interfaces cilindro-camada e

camada-meio externo em razão da pequena espessura de grafeno-SiC em relação ao

comprimento de onda (kd� 1).

As grandezas correspondentes à Fig 7.3 no caso II (modo TE) são plotadas

na Fig. 7.4. Um aumento de intensidade de campo fora da ressonância de

espalhamento [Fig. 7.4(a)] é verificado tanto na absorção [Fig. (7.4(b)] quanto na

energia armazenada [Fig. 7.4] na ressonância de dipolo ε′2 ≈ −ε0 (plásmon de

superf́ıcie). Esse resultado está de acordo com a discussão realizada no final do

Seção 4.3.1 do Caṕıtulo 4: para a ressonância de dipolo, podemos usar a absorção

para identificarmos os posśıveis “estados escuros”. Ainda, uma vez que a direção do

campo elétrico é fixa (E
(II)
i ⊥ ẑ para todo ζ), apenas os plásmons de superf́ıcie são

excitados nesta configuração. As demais ressonâncias acima de f = 5 THz estão

além do limite de Rayleigh (kb > 1) e estão associadas aos máximos das amplitudes



7.3 - Cálculo numérico das eficiências e energia interna 141

0 3 6 9 12 15
0

2

4

6

8

10

b(I)
3

b(I)
2

b(I)
1

b(I)
0

1,2 THz

(a)

 

 

Q
(I

)
ex

t, Q
(I

)
ab

s

f (THz)

 Q(I)
ext

 Q(I)
abs

 Q(I)
ext (bare)

 = 90 o

0 3 6 9 12 15
0

20

40

60

80

1,0 THz

 revestido 
 bare 

 = 90 o(b)

 

 

W
(I

)
1;

2/W
0

f (THz)
Figura 7.5 – Cilindro dielétrico infinito (ε1/ε0 = 3, 4 + 0, 01ı;µ1 = µ0), de raio

a = 5 µm, com (linha sólida) e sem (linha tracejada) uma camada
de grafeno-SiC [ε2 = εgra(ω);µ2 = µ0] [Eq. (7.45)], de espessura
d = 1 µm, em polarização TM (Hz = 0). (a) Eficiência de absorção e
espalhamento para incidência normal (ζ = 90o), mostrando uma grande
absorção na ressonância de plásmon do grafeno-SiC. Os picos para o
cilindro homogêneo Si correspondem a ressonâncias de Lorenz-Mie de
monopolo (n = 0), dipolo (n = 1), quadrupolo (n = 2) e octopolo
(n = 3). (b) Energia interna para incidência normal. Há um aumento
de campo (intensidade) fora da ressonância de espalhamento devido ao
revestimento por grafeno-SiC em f ≈ 1, 0 THz.
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das ondas ciĺındricas parciais em função do parâmetro de tamanho – chamadas de

ressonâncias de Lorenz-Mie ou ressonâncias dependentes da morfologia (MDR, do

inglês morphology-dependent resonance [204]). Visto que nesta configuração não

excitamos o plásmon volumétrico na região de f0 ≈ 1, 6 THz [ε′2(ω0) ≈ 0], daqui

para a frente nos restringimos à analise apenas do modo TM ou caso II.

Na Fig. 7.5, a eficiência de extinção é calculada como uma função da

frequência para ambos cilindros revestidos e não revestidos sob incidência normal

(ζ = 90o) em polarização TM. Esta configuração tem um máximo de absorção

na ressonância de plásmon volumétrico associada à camada de grafeno-SiC, como

já mostrado na Fig. 7.3. Em particular, a eficiência de absorção para a cilindro

homogêneo (Si) é muito pequena [Q
(I)
abs < 0, 2] e não é mostrada na Fig. 7.5(a).

Da Eq. (7.34) pode ser visto que os picos em Q
(I)
abs para o cilindro homogêneo

de Si coincidem com os picos em W
(I)
1,2 na Fig. 7.5(b) (linha tracejada). Ainda,

as ressonâncias de espalhamento para o cilindro homogêneo (não dispersivo) são

devidas às variações do parâmetro de tamanho, de forma que os picos de ressonância

são modos de cavidade ou ressonâncias dependentes da morfologia (MDRs) [linha

tracejada na Fig. 7.5(a)]. A camada de grafeno-SiC, entretanto, introduz uma

ressonância de plásmon na vizinhança de f ≈ 1, 2 THz para o cilindro revestido.

Comparando as Figs. 7.5(a) e 7.5(b), notamos que o valor máximo de Q
(I)
ext

associado com o coeficiente b
(I)
0 (amplitude de monopolo) para o cilindro homogêneo

de Si (f ≈ 3, 0 THz) não coincide com o valor máximo correspondente em W
(I)
1,2

(f ≈ 2, 2 THz). Esse efeito pode estar vinculado às peculiaridades da ressonância

em n = 0 (que depende fortemente de ε′′1 [1]) e ao fato da energia interna em meios

não dispersivos não levar em conta a absorção no cálculo dos coeficientes de energia.

Devido à ressonância de plásmon volumétrico fornecido pela camada de grafeno-SiC,

este aumento de campo fora da ressonância no interior do espalhador é “quebrado”

em dois picos. O primeiro pico em f ≈ 1, 2 THz, para o cilindro revestido [linha

sólida na Fig. 7.5(a)], é associado a uma ressonância de Fano não convencional [149],

resultando do termo de interferência |b(I)
0 |2 para ε′2 indo a zero. O segundo pico,

que ocorre em f ≈ 3, 7 THz na Fig. 7.5(a) (linha sólida), é uma ressonância de

Lorenz-Mie que se mantém do espalhamento por um cilindro homogêneo de Si.

Em adição, como pode ser visto a partir da Fig. 7.5(b), todos os picos na energia
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Figura 7.6 – Espalhamento eletromagnético por um cilindro dielétrico (ε1/ε0 =

3, 4 + 0, 01ı;µ1 = µ0), de raio a = 5 µm, com (linha sólida) e sem
(linha tracejada) uma camada de grafeno-SiC (ε2 = εgra(ω);µ2 =
µ0) [Eq. (7.45)], de espessura d = 1 µm, em polarização TM. (a)

Eficiência de retroespalhamento Q
(I)
back. (b) As energias elétrica W

(I)
E1

e magnética W
(I)
H1 no interior do cilindro dielétrico. (c) As energias

elétrica W
(I)
E2 e magnética W

(I)
H2 no interior da camada de grafeno-SiC. As

ressonâncias de Fano são devidas às interferências de dipolo-quadrupolo
(f ≈ 10, 2 THz) e quadrupolo-octopolo (f ≈ 14, 0 THz) e correspondem
a grandes quantidades de energia no interior do cilindro dielétrico.
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interna W
(I)
1,2 para cilindros concêntricos (linha sólida) têm um correspondente na

mesma frequência em Qabs or Qext na Fig. 7.5(a), exceto para a ressonância de

plásmon volumétrico. Mesmo assim, o aumento de campo fora da ressonância em

f ≈ 1, 0 THz corresponde a uma grande absorção (Qabs ≈ 2, 5).

É interessante notar a presença de ressonâncias de Fano (convencionais) para

ambos cilindros revestido e não revestido na Fig. 7.5(a) para altas frequências. De

fato, essas ressonâncias se manifestam na seção de choque de retroespalhamento

Q
(I)
back = 2|

∞∑
n=−∞

(−1)nb(I)
n |2/(πy), mostrada na Fig. 7.6(a), e são associadas com os

termos de interferência entre b
(I)
1 e b

(I)
2 (i.e., interferência dipolo-quadrupolo em f ≈

10, 2 THz), e b
(I)
2 e b

(I)
3 (i.e., interferência quadrupolo-octopolo em f ≈ 14.0 THz) [55,

134]. Essas interferências correspondem a grandes intensidades de campos no interior

do cilindro dielétrico, Fig. 7.6(b). De fato, estas intensidades dos campos internos

são grandes mesmo na antirressonância de Fano, i.e., Q
(I)
back ≈ 0 (f ≈ 11, 0 THz

e f ≈ 13, 8 THz). Essas ressonâncias estão também presentes na energia elétrica

dentro da camada de grafeno-SiC [Fig. 7.6(c)], embora elas sejam muito menores do

que as ressonâncias do plásmon do bulk em f ≈ 1, 0 THz.

Para finalizarmos nossa análise, fornecemos uma aplicação simples da energia

armazenada calculada neste Caṕıtulo no caso de uma coleção de cilindros idênticos

e paralelos, distribúıdos aleatória e uniformemente no espaço. Na incidência normal

de radiação, temos o espalhamento por um meio desordenado bidimensional. Se

a densidade de cilindros for pequena no meio (no caso, fpack ≤ 0, 36 [89, 90]),

podemos estimar a velocidade de transporte de energia de acordo com a Eq. (2.14)

do Caṕıtulo 2 para ambas polarizações TM e TE: vE ≈ c/[1 + fpack(W/W0 − 1)].

Embora a teoria desenvolvida na Ref. [89], na aproximação de fraca desordem da

equação de Bethe-Salpeter, seja válida apenas para part́ıculas esféricas idênticas, é

discutido na Ref. [205] que há boa concordância entre essa fórmula e a velocidade

de transporte calculada especificamente para meios bidimensionais [193]. De fato,

como demonstraremos no Caṕıtulo 10, essa forma heuŕıstica de calcular vE é

independente do formato do centro espalhador. No caso de cilindros infinitos, a

aplicação desse resultado é mais simples do ponto de vista experimental, uma vez

que não necessitamos de uma matriz ŕıgida para fixarmos os cilindros no espaço.



7.3 - Cálculo numérico das eficiências e energia interna 145

0 3 6 9 12 15
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 = 90 o

 

 

v(I
)

E
/c

, v
(I

I)
E

/c

f (THz)

 v(I)
E /c

 v(II)
E /c

f
pack

 = 1/3

Figura 7.7 – Velocidade de transporte de energia para os modos TM (v
(I)
E ) e TE

(v
(II)
E ) para um meio desordenado bidimensional composto por cilindros

de siĺıcio (Si) (ε1/ε0 = 3, 4 + 0, 01ı;µ1 = µ0), de raio a = 5 µm,
revestidos por uma camada de grafeno-SiC (ε2 = εgra(ω);µ2 = µ0)
[Eq. (7.45)], de espessura d = 1 µm, com ζ = 90o (incidência normal).
A fração de espalhadores no meio é fpack = 1/3 (regime de percolação)
e a velocidade de transporte é calculada em relação à velocidade da
radiação no meio externo: c = 1/

√
ε0µ0.

Eles podem ser dispostos no espaço livre, com a base de apoio distante da região de

incidência do feixe. Essa é a razão pela qual, ao longo dos Caṕıtulos, não caculamos

vE para part́ıculas esféricas: precisaŕıamos, antes disso, fixar os centros espalhadores

em uma matriz ŕıgida, de forma a evitarmos o espalhamento por flutuações locais de

densidade (como ocorre no caso de part́ıculas embebidas em um fluido de baixa

viscosidade, por exemplo). A consideração de um meio circundante ŕıgido ou

com alta viscosidade afetaria as propriedades dos materiais compósitos que aqui

consideramos.

Na Fig. 7.7, calculamos vE para as polarizações TM e TE no espalhador por

cilindros paralelos (meio desordenado bidimensional) usando os mesmos parâmetros

dos gráficos precedentes, supondo incidência normal (ζ = 90o) e fração de

espalhadores fpack = 1/3 (regime de percolação). Note que o modo TM fornece uma
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variação maior de v
(I)
E no intervalo de frequência que consideramos, apresentando

alternância entre máximos (v
(I)
E /c ≈ 0, 5 ou 0,6) e mı́nimos (v

(I)
E /c ≈ 0, 1) a cada

3 THz, aproximadamente. A grande diferença de velocidades dos modos TM e TE

para f < 6 THz se deve à excitação de plásmons volumétricos no modo TM, o

que resulta em um maior tempo de permanência da radiação no interior dos centros

espalhadores e, por conseguinte, em uma menor velocidade de transporte de energia.

Para f < 3 THz, podemos controlar o transporte de energia no meio desordenado

apenas alterando a polarização da onda incidente: v
(II)
E ≈ c para o modo TE e

v
(I)
E /c ≈ 0, 1 para o modo TM.

7.4 Conclusões

Sob incidência obĺıqua de radiação, obtivemos expressões gerais para os

campos eletromagnéticos internos dentro de dois cilindros magnéticos concêntricos

de raios arbitrários. As energias eletromagnéticas armazenadas no interior do

caroço ciĺındrico e da camada foram calculadas separadamente, o que nos fornece

informações precisas das ressonâncias devidas aos campos eletromagnéticos em

ambos materiais que constituem o centro espalhador. À semelhança do Caṕıtulo 3,

uma expressão vinculando a energia interna a uma grandeza (mensurável) de

espalhamento (Qabs) foi obtida. Na ausência de um campo magnético externo para

as polarizações TM e TE, calculamos numericamente a energia armazenada em um

cilindro com uma grande constante dielétrica revestido para uma camada isotrópica

de grafeno-SiC. Conclúımos que a ressonância de plásmon volumétrica na camada

de grafeno-SiC leva a um aumento de campo fora da ressonância, que é máximo sob

incidência normal e está associado a um grande valor de absorção (Qabs ≈ 2, 5). Tal

constatação leva, na aproximação de fraca desordem e cilindros idênticos compondo

um meio desordenado bidimensional, a uma velocidade de transporte v
(I)
E /c ≈ 0, 1

para a polarização TM, em contraste com v
(II)
E ≈ c para a polarização TE.



Caṕıtulo 8

Absorção omnidirecional em
cilindros finos revestidos

Neste Caṕıtulo, discutimos uma aplicação do sistema envolvendo cilindros

dielétricos revestidos por materiais plasmônicos como absorvedores de radiação [206].

Este é um tópico de pesquisa bastante atual e que se beneficiou dos progressos

em nanotecnologia [207, 208] e do advento dos metamateriais ópticos [209–213].

Desde o trabalho pioneiro de Salisbury [214], que patenteou um dispositivo

absorvedor de micro-ondas (composto de uma fina camada absorvente sobre

uma superf́ıcie refletora de radiação), muitas propostas foram desenvolvidas. A

maioria dessas propostas se valem, atualmente, das ressonâncias de plásmons em

estruturas metálicas abaixo do comprimento de onda, tais como nanopart́ıculas [215],

grades [216, 217] e fendas [218]. No entanto, essas abordagens são usualmente

limitadas a bandas estreitas de frequência ou dependem fortemente do ângulo

de incidência e/ou polarização da onda eletromagnética, restringindo, assim, suas

aplicações práticas [207,208].

Nosso intuito neste Caṕıtulo é demonstrar que no limite de longos

comprimentos de onda em relação ao raio do cilindro (limite de Rayleigh), os

cilindros revestidos podem ser usados para o aumento e o controle da absorção

de ondas eletromagnéticas. Como material de revestimento, usamos uma folha

de grafeno [219, 220] epitaxialmente crescida em carbeto de siĺıcio (SiC). A

vantagem de se utilizar esse material reside no fato de que o grafeno, além de ser

opticamente modulável via dopagem eletrostática, pode hospedar fortes ressonâncias

de plásmons localizados e com longos tempos de vida [198]. É sabido, entretanto,

147
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que uma única folha de grafeno é fracamente absortiva (aproximadamente 2,3%

absorvente) [221], o que tem motivado propostas alternativas para aumentar o

máximo de absorção [199, 222–226]. Aqui, usando o meio efetivo grafeno-SiC,

mostramos que é posśıvel obter-se valores elevados de absorção eletromagnética para

uma banda larga de frequência no regime de THz (infravermelho distante) e para

uma grande variação angular. Além disso, mostramos que o efeito de absorção

omnidirecional ocorre nas vizinhanças de uma frequência em particular, a qual não

corresponde a uma ressonância de espalhamento. Essa frequência, no entanto, está

relacionada a um forte aumento de intensidade de campo elétrico dentro do centro

espalhador. Este aumento de intensidade fora da ressonância é interpretado em

termos das ressonâncias de Fano que ocorrem devido às propriedades ópticas não

usuais do meio efetivo grafeno-SiC.

8.1 Limite de Rayleigh para cilindros revestidos

Dando continuidade aos estudos do Caṕıtulo 7, consideramos um cilindro

circular infinito de raio a revestido por uma camada ciĺındrica concêntrica de raio b,

como ilustrado na Fig. 7.1. O sistema composto pelo cilindro e sua“casca”envoltória

tem parâmetros materiais (ε1, µ1) e (ε2, µ2), respectivamente, e está embebido no

espaço livre (ε0, µ0), onde ε é a permissividade elétrica e µ é a permeabilidade

magnética. As eficiências de espalhamento (Qsca), extinção (Qext) e absorção (Qabs)

estão definidas nas Eqs. (7.1)–(7.3) do Caṕıtulo 7.

Aqui, consideramos o caso não magnético, de forma que µ1 = µ2 = µ0, e que

os comprimentos de onda sejam muito maiores que o raio do cilindro como um todo

(kb � 1). Essas considerações fazem com que o modo TM (H
(I)
i ⊥ ẑ para todo ζ)

seja o mais importante para a nossa análise. Uma vez que apenas os modos elétricos

são excitados nessa configuração, a variação do ângulo de incidência ζ corresponde

a variar o ângulo entre o campo elétrico incidente E
(I)
i e o eixo do cilindro. No modo

TE (caso II), entretanto, o campo elétrico incidente é fixo (E
(II)
i ⊥ ẑ para todo ζ),

de maneira que só podemos ter um único tipo de excitação elétrica.
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8.1.1 Eficiências em termos de polarizabilidades

Na aproximação dipolar não magnética, obtemos os coeficientes de

espalhamento para o modo TM:

b
(I)
0 ≈ −ı

π

4
y2

(
ε
||
eff − ε0

ε0

)
sin2 ζ +O(y4) , (8.1)

b
(I)
1 ≈ −ı

π

4
y2

(
ε⊥eff − ε0

ε⊥eff + ε0

)
cos2 ζ +O(y4) , (8.2)

a
(I)
1 ≈

π

4
y2

(
ε⊥eff − ε0

ε⊥eff + ε0

)
cos ζ +O(y4) ≈ ıb

(I)
1 sec ζ , (8.3)

onde definimos as permissividades elétricas efetivas

ε
||
eff = S2ε1 + (1− S2)ε2 , (8.4)

ε⊥eff =
ε2 [(1 + S2)ε1 + (1− S2)ε2]

(1− S2)ε1 + (1 + S2)ε2

, (8.5)

com S = a/b sendo a razão de aspecto, e a
(I)
0 = 0. Os parâmetros efetivos ε

||
eff e

ε⊥eff , calculados de acordo com a teoria de Maxwell Garnett [112], estão associados

às ressonâncias de espalhamento nas polarizações elétricas paralela (E
(I)
i ||ẑ para

ζ = 90o) e perpendicular (E
(I)
i ⊥ ẑ para ζ = 0) ao eixo do cilindro, respectivamente.

Em particular, como no modo TE o campo elétrico incidente é ortogonal ao eixo do

cilindro para todo ζ (polarização perpendicular), não se tem ε
||
eff . Assim, no limite

de Rayleigh, obtemos os seguintes coeficientes de espalhamento no modo TE:

a
(II)
1 ≈ −ıπ

4
y2

(
ε⊥eff − ε0

ε⊥eff + ε0

)
+O(y4) , (8.6)

b
(II)
1 ≈ −π

4
y2

(
ε⊥eff − ε0

ε⊥eff + ε0

)
cos ζ +O(y4) ≈ −a(I)

1 , (8.7)

sendo a
(II)
0 ≈ O(y4) e b

(II)
0 = 0.

As Eqs. (8.1)–(8.3), (8.6) e (8.7) fornecem as amplitudes de monopolo (b0)

e dipolares (a1 e b1) do caso não magnético. Como se nota, a incidência obĺıqua

de radiação favorece as excitações de dipolo e monopolo magnéticos mesmo para

µ1 = µ2 = µ0. As ressonâncias de espalhamento, no presente caso, ocorrem nas

frequências em que Re(ε
||
eff) = 0 e Im(ε

||
eff)� ε0 (plásmons volumétricos) e Re(ε⊥eff) =

−ε0 e Im(ε⊥eff) � ε0 (plásmons localizados de superf́ıcie) [1], onde essas excitações

são ortogonais entre si, como mostram as Eqs. (8.1) e (8.2).
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Considere as polarizabilidades paralela e perpendicular α (por unidade de

volume) definidas na Ref. [2] para incidência normal:

α|| =
ε
||
eff − ε0

ε0

, (8.8)

α⊥ =
2
(
ε⊥eff − ε0

)
ε⊥eff + ε0

. (8.9)

Usando as Eqs. (8.1)–(8.7), calculamos as eficiências de extinção e espalhamento na

aproximação dipolar para ambos os modos TM e TE, respectivamente:

Q
(I)
ext ≈

π

2
yIm

(
α|| sin

2 ζ + α⊥ cos2 ζ
)
, (8.10)

Q(I)
sca ≈

π2

8
y3

[∣∣α||∣∣2 sin4 ζ +
1

2
|α⊥|2 (1 + cos2 ζ) cos2 ζ

]
, (8.11)

Q
(II)
ext ≈

π

2
yIm (α⊥) , (8.12)

Q(II)
sca ≈

π2

16
y3 |α⊥|2

(
1 + cos2 ζ

)
. (8.13)

Para uma onda plana incidente de polarização arbitrária ou despolarizada,

temos Qext = [Q
(I)
ext +Q

(II)
ext ]/2 e Qsca = [Q(I)

sca +Q(II)
sca ]/2, sendo a eficiência de absorção

dada por Qabs = Qext − Qsca. Nas Eqs. (8.10)–(8.13), observe que Qext ∝ y e

Qsca ∝ y3, o que implica Qabs ≈ Qext no limite de Rayleigh (cilindros “finos”). Em

outras palavras, a absorção domina sobre o espalhamento.

8.1.2 Absorção omnidirecional

O máximo de absorção, portanto, deve ocorrer para ângulos ζ em que

espalhamento é mı́nimo. No modo TE, dado pela Eq. (8.13), é trivial: o

espalhamento é mı́nimo para ζ = 90o. No entanto, para o modo TM, é preciso avaliar

as amplitudes |α⊥| e |α||| para saber qual delas favorece mais o espalhamento. De

modo geral, considerando ∂Q(II)
sca (ω, ζ)/∂ζ = 0, obtemos uma condição para o mı́nimo

de espalhamento em função do ângulo de incidência (0 < ζ ≤ 90o):∣∣∣∣α||α⊥
∣∣∣∣ =

1

2

√
1 + 3 cot2 ζ . (8.14)

A condição para o mı́nimo de espalhamento (ou absorção máxima) no limite de

Rayleigh, Eq. (8.14), pode ser usada para determinar uma condição para o máximo

de absorção para o modo TM.
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As condições para o espalhamento mı́nimo nos modos TM e TE são

fortemente dependentes do ângulo de incidência ζ. Contudo, no limite de Rayleigh,

podemos sempre escolher y = kb tal que Qabs � Qsca, de forma que o cilindro se

comporta como um absorvedor perfeito. Ainda há, todavia, a dependência com o

ângulo de incidência ζ. Note que a Eq. (8.12) é independente do ângulo de incidência,

fornecendo, portanto, uma mesma absorção Q
(II)
abs ≈ Q

(II)
ext para todo ζ. No caso do

modo TM, Eq. (8.10), fica evidente que a absorção independe de ζ apenas para

Im(α||) = Im(α⊥) , (8.15)

de modo que temos, para uma onda não polarizada, Qabs ≈ (πy/2)Im(α||). Em

outras palavras: a geometria ciĺındrica possui pelo menos um valor de frequência

em que a absorção independe da polarização e do ângulo de incidência. A

Eq. (8.15), portanto, fornece uma condição de omnidirecionalidade para absorção.

Metamateriais satisfazendo essa propriedade de absorção omnidirecional para uma

banda de frequência poderiam ser usados como absorvedores perfeitos.

Em termos das permissividades efetivas, a condição de absorção omnidirecional,

dada pela Eq. (8.15), leva a:

Im(ε
||
eff) =

4ε2
0

|ε⊥eff + ε0|2
Im(ε⊥eff) . (8.16)

A vantagem dos parâmetros efetivos, nesse caso, reside no fato de que podemos

escolher combinações distintas de razão de aspecto S e de materiais no caroço

ciĺındrico (ε1, µ1) e na camada (ε2, µ2) de maneira que a Eq. (8.16) seja satisfeita

para várias frequências sem violar as relações de Kramers-Kronig [1]. Em um cilindro

homogêneo, isso não seria posśıvel. De fato, considerando um cilindro homogêneo

(ε, µ) (isto é, S → 0, 1 ou ε1 = ε2), tem-se ε
||
eff = ε⊥eff = ε, e a Eq. (8.16)

conduz a Re(ε) = −ε0 ±
√

4ε2
0 − [Im(ε)]2. Esta relação entre as partes real e

imaginária de ε indica apenas dois pontos de absorção omnidirecional (um entre as

ressonâncias de plásmons volumétricos e de superf́ıcies) e impõe um limite superior

para a absorção nestes pontos: Im(ε) ≤ 2ε0, levando a Qabs ≤ πy. Neste caso

particular, pode-se demonstrar que não é posśıvel construir um material em que

essa relação seja satisfeita para uma banda de frequência, uma vez que as relações

de Kramers-Kronig seriam violadas. Além disso, para cilindros homogêneos, pode-se
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verificar da Eq. (8.14) que o mı́nimo de espalhamento nestes dois valores de ε ocorre

apenas para ζ = 45o visto que |α||| = |α⊥|.

8.2 Resultados numéricos para o grafeno

Nesta Seção, damos continuidade às análises numéricas realizadas na

Seção 7.3 do Caṕıtulo 7. Consideramos novamente um cilindro de siĺıcio (Si) com

permissividade elétrica ε1/ε0 = 11, 7 + 0, 01ı e um raio 10 vezes menor que no

Caṕıtulo anterior: a = 0, 5 µ m. O material de revestimento é constitúıdo por

uma folha de grafeno crescida epitaxialmente em carbeto de siĺıcio (SiC). A escolha

desse meio efetivo se deve às propriedades únicas do grafeno, dentre as quais o fato de

suportar plásmons de superf́ıcie fortemente confinados e com um tempo de vida longo

comparado aos materiais plasmônicos usuais [198, 199]. As propriedades ópticas

do meio efetivo grafeno-SiC foram bem descritas recentemente por um modelo de

Drude-Lorentz [198]. Na ausência de um campo magnético externo, a condutividade

elétrica 2D (σ2D) deste meio efetivo está definida na Eq. (7.44) [198].

Usamos aqui os mesmos parâmetros materiais da Seção 7.3 [198]: ~D/σ0 =

0, 52 meV, ~ω0 = 6, 5 meV (ω0 ≈ 2π × 1, 6 THz) e ~Γ = 5, 5 meV, onde D é o

peso espectral de plásmon, Γ é o coeficiente de dissipação, ω0 é a frequência de

plásmon e σb = 3, 5σ0, com σ0 = e2/(4~) sendo a condutividade universal. A

espessura da camada é d = b − a = 1 µm, de modo que a permissividade do meio

grafeno-SiC é εgra(ω) = ε0 + ıσ2D(ω)/(ωd) – Fig. 7.2 do Caṕıtulo 7. O conjunto de

parâmetros escolhidos asseguram a validade do limite de Rayleigh [Eqs. (8.1)-(8.11)].

De fato, nos restringimos ao intervalo de frequência 1, 0 meV ≤ ~ω ≤ 60 meV, que

corresponde a 7, 6× 10−3 < y < 0, 46 para b = 1, 5 µm (S = 1/3). No entanto, para

os cálculos numéricos e discussões, aplicamos a solução exata do espalhamento por

cilindros concêntricos [184], constrúıda no Caṕıtulo 7.

Na Fig. 8.1(a), calculamos a eficiência de absorção média Qabs (onda

despolarizada) para um cilindro de Si revestido pelo meio efetivo de grafeno-SiC para

cinco diferentes ângulos de incidência. As ressonâncias nas polarizabilidades paralela

e perpendicular ocorrem em f ≈ 1, 5 THz (plásmons volumétricos) e f ≈ 7, 1 THz

(plásmons de superf́ıcie), respectivamente. Para esta configuração, a absorção
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Figura 8.1 – Eficiência de absorção média Qabs = [Q

(I)
abs + Q

(II)
abs ]/2 (onda

despolarizada) para um cilindro de siĺıcio (Si) (ε1/ε0 = 11, 7 + 0, 01ı),
de raio a = 0, 5 µm, revestido por um meio efetivo composto de uma
folha de grafeno epitaxialmente crescida em carbeto de siĺıcio (SiC)
[ε2 = εgra(ω)], dado pela Eq. (7.45), de espessura d = 1 µm no limite
de Rayleigh. (a) Qabs em função da frequência f = ω/2π e do ângulo
ζ entre o cilindro e a onda incidente. A absorção omnidirecional ocorre

para f ≈ 5, 2 THz. (b) Razão Qabs/Qext, onde Qext = [Q
(I)
ext +Q

(II)
ext ]/2 é

a eficiência de extinção média, para o mesmo conjunto de parâmetros,
mostrando que Qabs/Qext ≥ 0, 85 neste intervalo de frequência para
todos os ângulos ζ.
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omnidirecional ocorre em f ≈ 5, 2 THz, que funciona como ponto de equiĺıbrio

entre as ressonâncias de plásmons volumétricos (ε′2 = 0) e de superf́ıcie (ε′2 = −ε0).

Nesta região de frequência, os valores de absorção dominam o espalhamento para

todos os ângulos de incidência (Qabs/Qext ≥ 0, 85). Como discutimos, essa é uma

caracteŕıstica do limite de Rayleigh (kb � 1), de forma que, para valores menores

de b, podeŕıamos obter facilmente Qabs/Qext > 0, 9. No entanto, como Qabs ∝ kb

nesse limite, o valor de absorção como um todo também seria menor. A vantagem de

nossa abordagem reside na liberdade de escolha para materiais do “caroço” ciĺındrico

e da camada envoltória. Em nosso exemplo, a fim estudar apenas a absorção da

camada de grafeno-SiC, optamos por um caroço de Si, que é um material fracamente

absortivo em terahertz. É posśıvel, portanto, explorando o material do caroço e

os parâmetros de tamanho, obtermos por meio de revestimentos de grafeno-SiC

uma região de parâmetros em que a absorção omnidirecional seja máxima para um

intervalo de frequência da ordem de 10 THz.

A configuração que apresentamos na Fig. 8.1(a) é apenas ilustrativa do

efeito de absorção omnidirecional, uma vez que os parâmetros do sistema não

estão otimizados para a máxima absorção. Há, portanto, uma dependência grande

dos parâmetros dispersivos dos materiais que compõem o centro espalhador. Na

Ref. [198], é discutido que a presença da condutividade de fundo σb introduz

ressonâncias de Fano no sistema, de forma que o meio efetivo grafeno-SiC apresenta

ressonâncias assimétricas intrinsecamente. Para comprovar isso, escolhemos a

ressonância de dipolo em f ≈ 7, 1 THz, a qual está presente em ambos os modos TM

e TE e é devida às componentes de campo elétrico perpendiculares ao cilindro. Como

se observa na Fig. 8.2, a ausência de uma condutividade de fundo leva a ressonância

assimétrica de plásmon de superf́ıcie para uma função simétrica (Lorentziana). A

presença de σb 6= 0 é responsável por uma diminuição senśıvel da absorção na

ressonância. Tal constatação, uma vez mais, reforça a dependência dos parâmetros

materiais do sistema para a obtenção de uma absorção omnidirecional máxima.

Como discutimos no Caṕıtulo 4, ressonâncias de Fano nas seções de

choque totais são esperadas ocorrer para centros espalhadores revestidos – por

exemplo, esferas de caroços dielétricos e camadas plasmônicas para S ≈ 1 no

limite de Rayleigh [55, 156]. Estas ressonâncias assimétricas, para revestimentos
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Figura 8.2 – Eficiência de absorção média Qabs = [Q

(I)
abs + Q

(II)
abs ]/2 (onda não

polarizada) para um cilindro de siĺıcio (Si) (ε1/ε0 = 11, 7 + 0, 01ı),
de raio a = 0, 5 µm, revestido por um meio efetivo composto de uma
folha de grafeno epitaxialmente crescida em carbeto de siĺıcio (SiC),
ε2 = εgra(ω), de espessura d = 1 µm. O ângulo ζ = 1o impõe que o
campo elétrico da onda incidente seja aproximadamente ortogonal ao
eixo do cilindro mesmo no modo TM, excitando apenas plásmons de
superf́ıcie. Para σb = 3, 5σ0, temos uma curva assimétrica (do tipo
Fano); para σb = 0, temos uma Lorentziana.

plasmônicos, são resultado da hibridização de plásmons nas interfaces caroço-casca

e casca-exterior para d menor que o comprimento de penetração (skin depth) [156].

Tais ressonâncias estão na origem do aumento de intensidade de campo elétrico

interno em regiões de frequência fora da ressonância de espalhamento [67, 83, 156].

Nesse contexto, a presença de σb poderia ser interpretada como uma “reminiscência”

do fato de que temos o carbeto de siĺıcio (um semicondutor) revestido por um

material plasmônico: a folha de grafeno. A própria composição do sistema levaria,

portanto, a um aumento de intensidade no campo próximo que não se acopla às

seções de choque.

No intuito de investigar o aumento de intensidade de campo no interior do

cilindro revestido, calculamos a média angular de campo elétrico no interior do
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Figura 8.3 – Média angular da intensidade de campo elétrico 〈|E(I)/E0|2〉Ω no

interior de um cilindro de siĺıcio (Si) (ε1/ε0 = 11, 7 + 0, 01ı), de raio
a = 0, 5 µm, revestido por uma camada de meio efetivo grafeno-SiC
ε2 = εgra(ω), de espessura d = 1 µm, em função da distância radial
para ζ = 60o. A onda incidente encontra-se na polarização TM
(Hi ⊥ ẑ para todo ζ). As frequências analisadas são: f = 1, 5 THz
(plásmon volumétrico, α||), f = 5, 2 THz (absorção omnidirecional) e
f = 7, 1 THz (plásmon de superf́ıcie, α⊥).

cilindro em função da distância radial: 〈|E|2〉Ω =
∫ 2π

0
dφ|E|2/2π. Assim, usando as

expressões para a energia interna, Eqs. (7.17), (7.18), (7.23) e (7.24), obtemos [184]:

〈|E1rφ|2〉Ω
|E0|2

=
1

2

∞∑
n=−∞

[∣∣∣∣cn cos ζ

m1

− dn
∣∣∣∣2 |Jn−1(ρ1)|2 +

∣∣∣∣cn cos ζ

m1

+ dn

∣∣∣∣2 |Jn+1(ρ1)|2
]
,

(8.17)

〈|E1z|2〉Ω
|E0|2

=

∣∣∣∣ η1

m1

∣∣∣∣2 ∞∑
n=−∞

|cn|2 |Jn(ρ1)|2 , (8.18)

〈|E2rφ|2〉Ω
|E0|2

=
1

2

∞∑
n=−∞

{∣∣∣∣fn cos ζ

m2

− gn
∣∣∣∣2 |Jn−1(ρ2)|2 +

∣∣∣∣fn cos ζ

m2

+ gn

∣∣∣∣2 |Jn+1(ρ2)|2

+

∣∣∣∣vn cos ζ

m2

− wn
∣∣∣∣2 |Yn−1(ρ2)|2 +

∣∣∣∣vn cos ζ

m2

+ wn

∣∣∣∣2 |Yn+1(ρ2)|2
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+ 2Re

[(
fn

cos ζ

m2

− gn
)(

v∗n
cos ζ

m∗2
− w∗n

)
Jn−1(ρ2)Yn−1(ρ∗2)

]

+ 2Re

[(
fn

cos ζ

m2

+ gn

)(
v∗n

cos ζ

m∗2
+ w∗n

)
Jn+1(ρ2)Yn+1(ρ∗2)

]}
, (8.19)

〈|E2z|2〉Ω
|E0|2

=

∣∣∣∣ η2

m2

∣∣∣∣2 ∞∑
n=−∞

{
|fn|2 |Jn(ρ2)|2 + |vn|2 |Yn(ρ2)|2

+ 2Re [fnv
∗
nJn(ρ2)Yn(ρ∗2)]

}
, (8.20)

onde todos os coeficientes e funções estão definidos no Caṕıtulo 7 para os modos

TM e TE. Em particular, as médias angulares para as intensidades dos campos

magnéticos são obtidas por meio das substituições: (E, E0) por (H, H0), (cn, dn)

por (m̃1dn, m̃1cn), (fn, gn) por (m̃2gn, m̃2fn) e (vn, wn) por (m̃2wn, m̃2vn). Devido à

geometria ciĺındrica, note que a média angular não é realizada no ângulo sólido, mas

sim no ângulo Ω = 2π (sistema “bidimensional”).

Na Fig. 8.3, para o modo TM (H
(I)
i ⊥ ẑ para todo ζ), plotamos a média

angular do campo elétrico dentro do cilindro revestido como função da distância

radial ao seu centro. Escolhemos a polarização TM por ela apresentar as ressonâncias

de plásmons volumétricos e de superf́ıcie. Como a ideia é estudarmos configurações

de máxima absorção, consideramos ζ = 60o, que é um valor intermediário entre os

máximos de ressonância a ζ ≈ 0 (α⊥) e ζ = 90o (α||) [veja a Fig. 8.1(b)], e satisfaz

a Eq. (8.14) para o mı́nimo espalhamento em 5,2 THz (absorção omnidirecional,

com Qabs/Qext ≈ 0, 92). Como se nota na Fig. 8.3, a ressonância de plásmon

volumétrica em f ≈ 1, 5 THz corresponde, aproximadamente, a um campo elétrico

estático dentro do sistema caroço-casca devido à forte absorção de radiação na

camada de grapheno-SiC (ε′2 ≈ 0). Por outro lado, para f = 5, 2 THz, que é o

valor de frequência para o qual a absorção omnidirecional ocorre e não corresponde

a uma ressonância de espalhamento, a intensidade do campo elétrico dentro do

sistema é significantemente maior do que na ressonância de plásmon volumétrico

(estado escuro). De fato, verificamos numericamente que, na ressonância de plásmon

volumétrico, 〈|E(I)/E0|2〉Ω ≈ sin2 ζ para todos os valores de distância radial r/a. Por

conseguinte, da média angular da intensidade, apenas a componente elétrica paralela

ao eixo do cilindro (E0 sin ζ) existe no interior do cilindro revestido em f = 1, 5 THz.
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Isso é corroborado na Fig. 8.3, onde se percebe que a intensidade de campo elétrico

é cont́ınua na interface entre os materiais que compõem o centro espalhador.

Todavia, o mesmo não pode ser dito com relação à ressonância de plásmon

de superf́ıcie, que ocorre em f = 7, 1 THz. O valor de campo interno, nas

proximidades dessa ressonância, é maior do que para outras frequências, mostrando

que há acoplamento com o campo distante. Em outras palavras, a presença de

σb 6= 0, que induz uma ressonância assimétrica como a da Fig. 8.2 para ζ ≈ 0,

não leva a um aumento de intensidade de campo elétrico fora da ressonância

de espalhamento. Porém, a ressonância de plásmon volumétrico em Qabs não

se acopla ao campo próximo, como demonstrado na Fig. 8.3. Esse efeito pode

estar associado à ausência de campo evanescente nesta ressonância (ε′2 ≈ 0). Isso

faz com que o sistema, em função da frequência, alterne continuamente entre

duas ressonâncias com caracteŕısticas distintas no campo próximo, cujo “ponto de

equiĺıbrio” corresponde à absorção omnidirecional.

8.3 Conclusões

No limite de Rayleigh ou de cilindros finos (i.e., longos comprimentos de onda

com relação ao raio), investigamos configurações em que a absorção de radiação

pelo sistema independe da direção de incidência e da polarização da onda plana.

Obtivemos critérios anaĺıticos para avaliar a absorção omnidirecional de um material

ciĺındrico e aplicamos nossos resultados a um cilindro dielétrico revestido por uma

folha de grafeno epitaxialmente crescida em carbeto de siĺıcio (SiC). Demonstramos

que, mesmo para um sistema não otimizado, o limite de Rayleigh em cilindros faz

com que a absorção supere o espalhamento no espectro de extinção para todos

os ângulos de incidência em uma banda larga de frequência em terahertz. Além

disso, o fato da absorção omnidirecional estar localizada, em frequência, entre duas

ressonâncias com caracteŕısticas de campo próximo distintas (plásmons localizados

de superf́ıcie e plásmons do bulk), a torna interessante para o desenvolvimento de

materiais absorvedores de radiação, uma vez que ela representa um“equiĺıbrio” entre

campos evanescentes e propagantes no material plasmônico.



Caṕıtulo 9

Cilindros magneto-ópticos

Problemas de espalhamento em que a part́ıcula é composta de um material

anisotrópico são geralmente intratáveis do ponto de vista anaĺıtico [1]. Dentre

as poucas exceções, com solução anaĺıtica exata, tem-se um cilindro infinito sob

incidência normal de radiação. Neste caso particular, o cilindro deve ser composto

de um material anisotrópico uniaxial, onde o eixo do cilindro deve coincidir com

o eixo óptico do material [1, 227]. Sistemas com esse tipo de geometria são o

assunto deste Caṕıtulo, onde estudamos o espalhamento por cilindros girotrópicos

(magneto-ópticos) sob incidência normal de radiação no modo TE – isto é, a

polarização da onda incidente é perpendicular ao eixo do cilindro.

Meios magneto-ópticos têm grande relevância tanto no espalhamento simples

de Lorenz-Mie [228] quanto no espalhamento múltiplo [229]. Estudos envolvendo a

técnica de cancelamento de espalhamento, por exemplo, usando cilindros revestidos

por um material magneto-óptico, foram recentemente reportados [186, 201]. Em

aplicações desse tipo, a vantagem de se utilizar materiais magneto-ópticos reside

no fato de que – via um campo magnético externo – é posśıvel sintonizar a região

de frequência na qual o espalhamento é nulo, construindo-se, assim, “mantos de

invisibilidade” sintonizáveis. Em particular, a análise da Ref. [201] baseia-se em

um meio efetivo constitúıdo por uma folha de grafeno epitaxialmente crescida em

carbeto de siĺıcio (SiC) [198]. Esse meio efetivo à base de grafeno é o mesmo que

usamos, nos Caṕıtulos 7 e 8, na análise da energia interna e absorção em função do

ângulo de incidência no caso isotrópico (B = 0). Os autores da Ref. [201], no entanto,

consideraram o meio grafeno-SiC no caso mais geral, analisando o comportamento

159
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da absorção (no modo TE e incidência normal) em cilindros revestidos em função

do campo B aplicado46.

O estudo que aqui nos propomos, dando continuidade à nossa abordagem

da energia interna, lida apenas com os campos eletromagnéticos no interior de um

cilindro magneto-óptico sem revestimento algum. Uma vez mais, empregamos o meio

efetivo grafeno-SiC, de forma que o presente estudo complementa os Caṕıtulos 7 e

8 para B 6= 0 e cilindro homogêneo. Aplicações como a técnica de cancelamento de

espalhamento (cloaking) e ressonâncias de Fano induzidas por camadas plasmônicas

estão, em parte, descartadas deste Caṕıtulo. Contudo, apesar de não considerarmos

explicitamente um cilindro revestido como nos Caṕıtulos anteriores, o meio efetivo

grafeno-SiC traz, impĺıcita e intrinsecamente, o revestimento do carbeto de siĺıcio

por uma folha de grafeno.

Nas Seções a seguir, desenvolvemos brevemente a teoria de Lorenz-Mie para

essa geometria usando a mesma notação de Bohren & Huffman. O objetivo é

determinamos uma expressão exata para a energia eletromagnética armazenada

em um cilindro girotrópico arbitrário e calcularmos as propriedades de transporte

de energia em um meio desordenado bidimensional (de grafeno-SiC) em função do

campo magnético externo.

9.1 Densidade de energia em meios girotrópicos

Em um meio linear anisotrópico há relações entre B e H e entre D e E,

mas os campos vetoriais não estão alinhados como no caso isotrópico. Eles são, em

realidade, transformados por uma matriz ou tensor que representa os parâmetros

materiais do meio [95,96]. Explicitamente, podemos escrever

D(r, t) =←→ε · E(r, t) , (9.1)

B(r, t) =←→µ ·H(r, t) , (9.2)

J(r, t) =←→σ · E(r, t) , (9.3)

onde ←→ε é a permissividade diádica ou tensor de permissividade, ←→µ é o tensor de

permeabilidade, e ←→σ é o tensor de condutividade.

46 Agradecemos a W. J. M. Kort-Kamp pelas frut́ıferas discussões atinentes a cilindros
girotrópicos e grafeno [201].
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Muitos tipos diferentes de materiais demonstram comportamento anisotrópico,

incluindo cristais ópticos, plasmas magnetizados e ferritas. Plasmas e ferritas, em

particular, são exemplos de meios girotrópicos [230]. Para esse tipo especial de

anisotropia, escolhendo adequadamente o sistema de coordenadas, os tensores de

permissividade e permeabilidade no domı́nio da frequência podem ser representados

na forma matricial [96]:

←→ε =


εxx εxy 0

−εxy εxx 0

0 0 εzz

 , ←→µ =


µxx µxy 0

−µxy µxx 0

0 0 µzz

 , (9.4)

onde εyx = −εxy, εyy = εxx, µyx = −µxy e µyy = µxx. Cada uma das entradas dessas

matrizes pode ser complexa. Para o caso especial de um material girotrópico não

absortivo, as matrizes tornam-se hermitianas, onde os termos diagonais são reais

e os termos fora da diagonal são imaginários puros. No sistema de coordenadas

retangulares (x, y, z), a densidade de energia em um meio girotrópico não magnético

e com baixa absorção pode ser calculada por [231]

〈u〉t =
1

4

[
µ|H|2 +

∂(ωεxx)

∂ω
|Ex|2 +

∂(ωεyy)

∂ω
|Ey|2 +

∂(ωεxy)

∂ω
E∗xEy +

∂(ωεyx)

∂ω
E∗yEx

]
=

1

4

{
µ|H|2 +

∂(ωεxx)

∂ω

(
|Ex|2 + |Ey|2

)
+ 2Re

[
∂(ωεxy)

∂ω
E∗xEy

]}
, (9.5)

onde consideramos que os termos não diagonais são imaginários puros: εxy = ε∗yx.

Note que essa condição é necessária para tornar a densidade de energia uma grandeza

real, visto que, usando-se apenas εxy = −εyx, o último termo entre colchetes torna-se:

ı[∂(ωεxy)/∂ω]2Im(E∗xEy).

9.2 Espalhamento por cilindros magneto-ópticos

A fim de tratarmos o caso mais simples de meio girotrópico, consideramos um

cilindro homogêneo magneto-óptico de raio a e permeabilidade magnética escalar:
←→µ1 = µ1

←→
I , onde

←→
I é o tensor unitário (matriz identidade) e µ1 = µ′1 + ıµ′′1. A
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Figura 9.1 – Geometria de espalhamento: um cilindro magneto-óptico infinito, com
propriedades ópticas (←→ε1 ,

←→µ1 ) e raio a, é submetido a um campo
magnético uniforme B ao longo de seu eixo. Uma onda plana

(E
(II)
i ,H

(II)
i ) – no modo TE (E

(II)
i ⊥ ẑ) –, propagando-se no meio

(ε0, µ0), interage com este cilindro em incidência normal. A amplitude
do campo magnético incidente é muito menor que a do campo B.

anisotropia do material é então descrita pelo tensor dielétrico

←→ε1 =


ε1 ıγ1 0

−ıγ1 ε1 0

0 0 ε1

 = ε1


1 ıβ 0

−ıβ 1 0

0 0 1

 , (9.6)

onde ε1 = ε′1+ıε′′1, γ1 = γ′1+ıγ′′1 e β = γ1/ε1, sendo (ε0, µ0) as propriedades materiais

do meio circundante. A geometria do sistema encontra-se ilustrada na Fig. 9.1.
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9.2.1 Eficiências

Tirante os coeficientes de Lorenz-Mie, as eficiências para um cilindro

girotrópico infinito sob incidência normal de radiação no modo TE possuem a

mesma forma anaĺıtica das eficiências de um cilindro revestido submetido às mesmas

condições de incidência. De fato, a solução do problema de espalhamento segue o

procedimento apresentando na Seção 2.3, onde a componente H1z dentro do cilindro

deve satisfazer a equação de Helmholtz escalar [201]: (∇2 + k2
1)H1z = 0, onde

k2
1 = ω2ε1(1 − β2)µ1. Com um ansatz e uma notação diferente, essa solução pode

ser encontrada em detalhes na Ref. [201] para o caso de cilindros concêntricos. Para

o caso homogêneo, usando a notação de Bohren & Huffman [1], as componentes

dos campos eletromagnéticos, bem como as condições de contorno dos campos,

encontram-se no Apêndice D.2.2. Dessa forma, para B = 0, reobtemos as soluções

do Caṕıtulo 7 para o modo TE sob incidência normal e a = b.

Uma vez que as relações de paridade dos coeficientes não são válidas no

caso anisotrópico (resultado esse que verificamos a posteriori), para ordens positivas

definidas de multipolos, temos as eficiências totais

Qsca =
2

x

[
|a0|2 +

∞∑
n=1

(
|a−n|2 + |an|2

)]
, (9.7)

Qext =
2

x
Re

{
a0 +

∞∑
n=1

(a−n + an)

}
, (9.8)

Qabs = Qext −Qsca ; (9.9)

e eficiências diferenciais

Qback =
2

πx

∣∣∣∣∣a0 +
∞∑
n=1

(−1)n (a−n + an)

∣∣∣∣∣
2

, (9.10)

Qforward =
2

πx

∣∣∣∣∣a0 +
∞∑
n=1

(a−n + an)

∣∣∣∣∣
2

. (9.11)

O coeficiente de espalhamento TE, obtido via condições de contorno (Apêndice D.2.2),

é:

an =
m̃J ′n(x)Jn(m1x)− Jn(x)Fn(m1x, β)

m̃H
′(1)
n (x)Jn(m1x)−H(1)

n (x)Fn(m1x, β)
, (9.12)
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onde definimos a função auxiliar

Fn(m1x, β) = J ′n(m1x) + βn
Jn(m1x)

m1x
. (9.13)

Uma vez mais, x = ka é o parâmetro de tamanho do cilindro e definimos

m1 ≡
k1

k
=

√
ε1(1− β2)µ1

ε0µ0

, (9.14)

m̃1 ≡

√
ε1(1− β2)µ0

ε0µ1

, (9.15)

que são, respectivamente, os ı́ndices de refração e impedância efetivos do cilindro

magneto-óptico, de maneira que m1 = m̃1 se µ1 = µ0. Em particular, temos a−n =

an apenas se β = 0. Note da Eq. (9.14) que podemos definir uma permissividade

elétrica efetiva para o cilindro magneto-óptico:

εB ≡ ε1(1− β2) . (9.16)

9.2.2 Energia interna

Das Eqs. (9.5) e (9.6), em coordenadas ciĺındricas (r, φ, z), obtemos a

densidade de energia no interior do cilindro magneto-óptico cujo campo interno

é (E1,H1):

〈u〉t =
1

4

[
ε

(eff)
1

(
|E1r|2 + |E1φ|2

)
+ µ

(eff)
1 |H1z|2 + 2Im

(
γ

(eff)
1 E1rE

∗
1φ

)]
, (9.17)

onde ε
(eff)
1 = ∂(ωε′1)/∂ω, µ

(eff)
1 = ∂(ωµ′1)/∂ω, e γ

(eff)
1 = ∂(ωγ′1)/∂ω são os coeficientes

de energia associados ao meio (ε1, γ1, µ1). Note que usamos o fato de que |E1x|2 +

|E1y|2 = |E1r|2 + |E1φ|2 e E1xE
∗
1y = E1rE

∗
1φ. Assim, a energia armazenada em um

segmento L de um cilindro circular de raio a é

W =

∫ L/2

−L/2
dz

∫ 2π

0

dφ

∫ a

0

dr r〈u〉t . (9.18)

Se o cilindro tem as mesmas propriedades ópticas do meio circundante (ε0, µ0), como

vimos no Caṕıtulo 7, obtemos

W0 =
ε0

2
|E0|2πa2L , (9.19)
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onde E0 é a amplitude do campo elétrico incidente.

Por simplicidade, definimos, para k1 6= k∗1, a função adimensional

In =
1

a2

∫ a

0

dr rJn(k1r)Jn(k∗1r) =
k∗1aJn(k1a)J ′n(k∗1a)− k1aJ

′
n(k1a)Jn(k∗1a)

(k1a)2 − (k∗1a)2
;

(9.20)

se k1 = k∗1, a Eq. (7.15) pode ser reescrita, usando L’Hospital, como

In =
1

2

[
Jn(k1a)2 − Jn−1(k1a)Jn+1(k1a)

]
. (9.21)

A função definida na Eq. (9.20) [ou Eq. (9.21)] é uma simplificação da função que

definimos na Eq. (7.15) [ou Eq. (7.16)] no Caṕıtulo 7.

Considere as contribuições parciais para a energia interna: Wε =∫
d3rε

(eff)
1 (|E1r|2+|E1φ|2)/4, Wµ =

∫
d3rµ

(eff)
1 |H1z|2/4 eWγ =

∫
d3rIm(γ

(eff)
1 E1rE

∗
1φ)/2.

É conveniente, a partir dos campos eletromagnéticos internos do Apêndice D.2.2,

Eqs. (D.79)–(D.81), definirmos a função de intensidade

S(±) =
1

2

∞∑
n=1

[ (
|d−n|2|1 + β|2 ± |dn|2|1− β|2

)
In+1

+
(
|dn|2|1 + β|2 ± |d−n|2|1− β|2

)
In−1

]
, (9.22)

onde o coeficiente interno de Lorenz-Mie, obtido via condições de contorno [e

simplificado pelo Wronskiano H(1)
n (x)J ′n(x)−H ′(1)

n (x)Jn(x) = −2ı/(πx)], é

dn =
2ı/(πx)

m̃1H
′(1)
n (x)Jn(m1x)−H(1)

n (x)Fn(m1x, β)
. (9.23)

Note que d−n = dn apenas se β = 0.

Usando essas definições, obtemos finalmente

Wε

W0

=
ε

(eff)
1

2ε0

∞∑
n=−∞

|dn|2
[
|1 + β|2 In−1 + |1− β|2 In+1

]
=
ε

(eff)
1

ε0

[
|d0|2

(
1 + |β|2

)
I1 + S(+)

]
, (9.24)

Wγ

W0

= −γ
(eff)
1

2ε0

∞∑
n=−∞

|dn|2
[
|1 + β|2 In−1 − |1− β|2 In+1

]
= −γ

(eff)
1

ε0

[
2|d0|2Re(β)I1 + S(−)

]
, (9.25)
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Wµ

W0

=
µ

(eff)
1

µ0

|m̃1|2
∞∑

n=−∞

|dn|2In

=
µ

(eff)
1

µ0

|m̃1|2
[
|d0|2I0 +

∞∑
n=1

(
|d−n|2 + |dn|2

)
In

]
, (9.26)

de forma que a energia interna é W = Wε +Wγ +Wµ.

Uma vez que as intensidades dos campos internos são proporcionais à

potência absorvida no centro espalhador, podemos escrever a eficiência de absorção

Qabs em termos das contribuições parciais de energia:

Qabs = πx

[
ε′′1

ε
(eff)
1

Wε

W0

+
γ′′1

γ
(eff)
1

Wγ

W0

+
µ′′1

µ
(eff)
1

Wµ

W0

]
. (9.27)

Essa expressão anaĺıtica exata, à semelhança do que fizemos no Caṕıtulo 6,

Eq. (6.50), foi determinada numericamente a partir de nossa experiência com o

cálculo de energia interna e seção de choque de absorção. De fato, a Eq. (9.27) pode

ser usada para conferir os cálculos numéricos de energia e de seções de choque.

9.3 Cálculo numérico das eficiências e energia

interna

Para a realização dos cálculos numéricos, à semelhança dos Caṕıtulos

anteriores, escrevemos um código computacional para execução no software livre

Scilab 5.4.1. O valor de truncamento das séries infinitas é N = max(NMie, |m1|x) +
√

101 + x, onde NMie = x + 4, 05x1/3 + 2 [33]. Como material dispersivo para

o cilindro magneto-óptico, usamos a folha de grafeno epitaxialmente crescida em

carbeto de siĺıcio (SiC). Diferentemente dos Caṕıtulos 7 e 8, em que consideramos

um meio efetivo isotrópico (B = 0), a presença de um campo magnético externo na

direção axial do cilindro (B = Bẑ) é aqui considerada, tornando o meio material

girotrópico.

9.3.1 Grafeno crescido em carbeto de siĺıcio

De acordo com a Ref. [198], a condutividade 2D do grafeno-SiC, na

presença de um campo magnético estático, é bem descrita por um modelo do tipo
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Figura 9.2 – Permissividade elétrica efetiva εB = ε1(1 − β2) de um cilindro

magneto-óptico homogêneo, de raio a = 1 µm, consistindo de uma
folha de grafeno crescida epitaxialmente em SiC, cuja condutividade
bidimensional é dada na Eq. (9.28), em função da frequência f = ω/2π
para alguns valores de amplitude de campo B ao longo do eixo do
cilindro. (a) Parte real de εB/ε0. Há mudança de sinal para f0 ≈
1, 6 THz. O inset mostra os valores de frequência em que Re(εB) = −ε0

(ressonância “dipolar”). (b) Parte imaginária de εB/ε0.
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Drude-Lorentz acrescido de uma condutividade de fundo σb:

σ2D
± (ω,B) =

2D
π

[
ı

ω ∓ ωc(B) + ıΓ− ω2
0/ω

]
+ σb , (9.28)

onde ω0 é a frequência de plasma e ωc(B) ∝ B é a frequência de ciclotron dos

elétrons na superf́ıcie da folha de grafeno. Uma vez mais, usamos os parâmetros

experimentais da Ref. [198]: ~ω0 = 6, 5 meV (f0 ≈ 1, 6 THz), ~ωc = 2, 1B meV/T,

a = 1 µm, ~D/σ0 = 0, 52 eV, ~Γ = 5, 5 meV, σ0 = e2/4~. É importante

mencionarmos que esse modelo foi constrúıdo experimentalmente na geometria de

Faraday (ambos campo magnético e radiação incidente são normais à superf́ıcie

da amostra de grafeno-SiC) [198]. Nossos cálculos numéricos, portanto, embora se

utilizem de parâmetros experimentais realistas, devem ser analisados do ponto de

vista da teoria de meios efetivos, onde ignoramos a geometria experimental (aqui,

B não é ortogonal à superf́ıcie do grafeno e sim paralelo, Fig. 9.1) e consideramos o

meio grafeno-SiC como um bulk (metamaterial compósito).

A partir de σ2D
± , calculamos os parâmetros volumétricos do material que

descrevem a permissividade diádica ←→ε1 [Eq. (9.6)] para um cilindro de grafeno-SiC

de raio a:

ε1(ω,B) = ε0 + ı
σ2D
xx (ω,B)

ωa
, (9.29)

γ1(ω,B) =
σ2D
xy (ω,B)

ωa
, (9.30)

onde definimos [198,201] as condutividades 2D

σ2D
xx (ω,B) =

σ2D
+ (ω,B) + σ2D

− (ω,B)

2
, (9.31)

σ2D
xy (ω,B) =

σ2D
+ (ω,B)− σ2D

− (ω,B)

2ı
, (9.32)

de forma que

←→ε1 = ε0

←→
I + ı

←→σ2D

ωa
, (9.33)

é a versão tensorial da Eq. (7.45) do Caṕıtulo 7, onde
←→
I é o tensor unitário.

Como discutimos na Seção 3.3.1 do Caṕıtulo 3, o cálculo dos coeficientes de

energia [ε
(eff)
1 , µ

(eff)
1 , γ

(eff)
1 ] não é trivial na presença de absorção [86, 87, 133]. Dessa
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forma, para o caso mais geral de altos valores de absorção, as derivadas parciais da

Eq. (9.5) devem ser modificadas para levarem em conta as partes imaginárias dos

parâmetros dispersivos. De fato, note das Figs. 9.2(a) e 9.2(b) que, para B = 0T ,

γ1 = 0 e não podemos considerar a aproximação de fraca absorção, visto que não é

satisfeita a relação ε′1 � ε′′1. Por outro lado, para B 6= 0, verificamos que γ′1 � γ′′1

não é satisfeita no intervalo de frequência considerado. Disso conclúımos que, para

ambos os parâmetros materiais, o modelo clássico para meios dispersivos de fraca

absorção não é válido aqui: ε
(eff)
1 6= ∂(ωε′1)/∂ω e γ

(eff)
1 6= ∂(ωγ′1)/∂ω. Em vista dessas

considerações, e usando o fato de que o modelo dispersivo de ε1(ω) – na ausência

de campo externo (B = 0) e de condutividade de fundo (σb = 0) – é um modelo de

Drude-Lorentz clássico, aplicamos a generalização proposta por Loudon [86], usada

no Caṕıtulo 7, para calcular ε
(eff)
1 – Eq. (7.46). De modo similar, se a abordagem de

Loudon vale para ε
(eff)
1 quando B 6= 0, ela deve valer para γ

(eff)
1 , que possui expressão

anaĺıtica análoga. Assim, definimos os coeficientes de energia:

ε
(eff)
1 (ω,B) = ε′1(ω,B) +

2ω

Γ
ε′′1(ω,B) , (9.34)

γ
(eff)
1 (ω,B) = γ′1(ω,B) +

2ω

Γ
γ′′1 (ω,B) . (9.35)

Evidentemente, nossa definição não é rigorosa e usa um resultado válido para meios

isotrópicos [86, 87], isto é, para B = 0. Todavia, ela é consistente e fornece um

valor positivo definido de energia eletromagnética, generalizando o resultado de

Loudon [86]. Em particular, essas grandezas são independentes do sentido do campo

B||ẑ: ε
(eff)
1 (ω,−|B|) = ε

(eff)
1 (ω, |B|) e γ

(eff)
1 (ω,−|B|) = γ

(eff)
1 (ω, |B|).

9.3.2 Influência do campo magnético externo

Apresentamos aqui o cálculo das eficiências totais para o cilindro homogêneo

constitúıdo de um meio efetivo de grafeno-SiC. Nas Figs. 9.3(a) e 9.3(b), plotamos,

respectivamente, as eficiências de espalhamento (Qsca) e de extinção (Qext) em função

da frequência e do campo magnético aplicado. Uma vez que nosso sistema é limitado

pelos parâmetros experimentais em teoria de meios efetivos [198], a análise ficou

restrita ao limite de Rayleigh, de forma que ka � 1, ou seja, Qsca � Qext [1]. O

que temos essencialmente é uma ressonância de dipolo elétrico (ou de plásmons

localizados) em função do campo externo B. Como se percebe, à medida que
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Figura 9.3 – Eficiências para um cilindro magneto-óptico constitúıdo de uma folha de

grafeno crescida epitaxialmente em carbeto de siĺıcio (SiC) [Eq. (9.28)]
em função da frequência f = ω/2π e do campo B = Bẑ aplicado. A
variação de parâmetro de tamanho no intervalo de frequência é 5 ×
10−3 < ka < 0, 4 (limite de Rayleigh para baixas frequências). (a)
Eficiência de espalhamento Qsca. (b) Eficiência de extinção Qext. O
pico para B = 0, cortado pela linha vertical, divide o espectro em duas
regiões: ressonâncias dos coeficientes a1 à esquerda e a−1 à direita.
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aumentamos o módulo do campo magnético, a ressonância de dipolo (ε′B ≈ −ε0)

se divide em duas. O pico de ressonância que se desloca para frequências menores é

“amortecido” pelos parâmetros do sistema, uma vez que ele se manifesta de maneira

mais clara no espectro de extinção [Fig. 9.3(b)] e não no de espalhamento [Fig. 9.3(a)]

na região de 5 THz. Esse picos de ressonância ocorrem, aproximadamente, para

ε′B ≈ −ε0 [compare com o inset da Fig. 9.2(a)] e podem ser interpretados como as

ressonâncias localizadas de plásmons-poláritons de superf́ıcie.

O segundo pico de ressonância, que está presente tanto nos espectros de

espalhamento quanto de extinção, ocorre para ε′B ≈ 0 e desloca-se para frequências

maiores à medida que a amplitude do campo magnético aumenta. Essa ressonância

pode ser identificada com a excitação de plásmons volumétricos. Como discutimos

nos Caṕıtulos 7 e 8, a excitação de plásmons volumétricos para ε′1 ≥ 0 em cilindros

sob incidência normal só é posśıvel no modo TM, isto é, E
(I)
i ||ẑ. A configuração

de campo incidente de nosso sistema, no entanto, impõe E
(II)
i ⊥ ẑ, excitando

os plásmons de superf́ıcie para ε′B ≈ −ε0. Graças à anisotropia do sistema

(birrefringência), que rotaciona o campo elétrico incidente (polarização) no meio

efetivo, há o surgimento de uma componente de campo elétrico não nula na direção

ẑ. É precisamente essa componente que está excitando os plásmons do bulk.

Note que a alternância entre os dois tipos de ressonância (plásmons de

superf́ıcie e volumétricos) devida à aplicação do campo magnético uniforme leva

a um resultado similar ao efeito Hall [92], embora com origem f́ısica completamente

distinta. Aqui, os plásmons-poláritons de superf́ıcie agiriam como “correntes

elétricas” estacionárias na superf́ıcie condutora do grafeno-SiC, de modo que a

aplicação do campo magnético B induziria a formação de um gap de energia na

direção radial do cilindro, excitando os plásmons volumétricos. Do ponto de vista

anaĺıtico, a quebra em dois tipos de excitações é explicada pelo fato de, para B 6= 0,

a1 6= a−1. Verificamos que os plásmons de superf́ıcie têm ressonância em |a1|2,

enquanto os volumétricos têm ressonância tanto em |a−1|2 quanto em |a0|2, os quais

coincidem em frequência – com |a0| � |a−1| para materiais não magnéticos no limite

de Rayleigh. Em particular, a Fig. 9.3(a) mostra que a influência de σb no formato

de linha |a−1|2 é pequena, uma vez que ela é praticamente simétrica (Lorentziana).

Como demonstramos no Caṕıtulo 8, para B = 0 T, a ressonância de dipolo exibe
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um perfil assimétrico do tipo Fano, que é simetrizado apenas para σb = 0.
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Figura 9.4 – Espalhamento eletromagnético em um meio bidimensional, composto
por cilindros de grafeno-SiC [Eq. (9.28)] de raios a = 1 µm, em função
da frequência f = ω/2π e do campo magnético aplicado B = Bẑ.
(a) Energia W/W0 no interior de um único centro espalhador. (b)
Velocidade de transporte de energia no meio desordenado com fração
volumétrica de centros espalhadores fpack = 1/3.

O gráfico que relaciona a energia eletromagnética armazenada no cilindro de
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grafeno-SiC e o campo magnético aplicado encontra-se na Fig. 9.4(a). Os perfis

apresentados para cada valor de campo são bastante parecidos com os perfis do

espectro de extinção, Fig. 9.3(b). Essa semelhança entre os perfis é explicada pela

Eq. (9.27) e por estarmos no limite de Rayleigh, onde a absorção é dominante

no espalhamento. Dessa forma, não verificamos aumento algum de intensidade de

campo interno fora da ressonância de espalhamento.

Na Fig. 9.4(b), aplicamos a energia interna no cálculo da velocidade de

transporte de energia em um meio desordenado bidimensional constitúıdo de

cilindros idênticos de grafeno-SiC paralelos. Aqui, podemos ver claramente como

a presença do campo magnético externo “quebra” o mı́nimo de vE (f ≈ 7 THz para

B = 0 T), criando dois mı́nimos locais de velocidade, correspondentes às ressonâncias

de plásmon de superf́ıcie e volumétrico. Note que não há grande variação em

frequência do valor mı́nimo de velocidade de transporte (vE/c ≈ 0, 16) em função

do campo B; ele apenas se desloca de 8 a 13 THz no intervalo de 5 a 20 T. Em

outras palavras: o campo magnético externo nos permite sintonizar o mı́nimo de

velocidade de transporte de energia no meio desordenado, deslocando-o para altas

frequências à medida que a intensidade de campo magnético aumenta.

Em particular, além do cálculo da velocidade de transporte, podemos aplicar

a energia interna em um único centro espalhador no cálculo da constante de Verdet

(Veff) efetiva de um meio desordenado47. Como é demonstrado na Ref. [234], a razão

das constantes de Verdet do meio desordenado em relação à de um único centro

espalhador (V) é proporcional à energia armazenada no centro espalhador: Veff/V ≈
fpackW/W0. Dessa forma, conhecido V , podemos obter, a partir da Fig. 9.4(a), a

constante Veff . Nosso sistema, contudo, não se encontra na geometria de Faraday,

qual seja, campo magnético na mesma direção da onda eletromagnética incidente;

mas sim na geometria de Cotton-Mouton [31] (campo magnético e onda incidente são

ortogonais). Ainda assim, mesmo estando em uma configuração diferente, podemos

47 Em 1845, Faraday descobriu que quando uma luz linearmente polarizada atravessa um meio
transparente submetido a um campo magnético uniforme (na mesma direção de incidência da
luz), seu plano de polarização é rotacionado [31]. Esse ângulo de rotação é expresso pela fórmula
ΘF = VB`, onde B é a amplitude do campo magnético aplicado, ` é a espessura do material e V é a
constante de Verdet, que depende do meio e da frequência ω da radiação – via fórmula de Becquerel,
por exemplo: V ∝ ω∂(m′)/∂ω, onde m′ = Re(m) é o ı́ndice de refração para B = 0 [232,233].



174 9 - Cilindros magneto-ópticos

estudar efeitos de birrefringência, como o ângulo de desvio48 entre as direções de

máximo espalhamento e de incidência em função do campo magnético [201].

9.4 Conclusões

Finalizando nossos estudos em geometria ciĺındrica, apresentamos a solução

de espalhamento para um cilindro girotrópico (magneto-óptico) homogêneo sob

incidência de ondas planas no modo TE. Determinamos analiticamente os

coeficientes de Lorenz-Mie para os campos eletromagnéticos espalhados (a partir dos

quais calculamos as seções de choque ópticas) e internos. Uma expressão anaĺıtica

para a energia eletromagnética armazenada no interior de um cilindro girotrópico

foi calculada. À semelhança do que fizemos nos Caṕıtulos 3, 6 e 7, obtivemos o

v́ınculo entre a energia interna e a seção de choque de absorção em meios dispersivos.

Complementando o estudo iniciado no Caṕıtulo 7, abordamos novamente um meio

efetivo consistindo de uma folha de grafeno epitaxialmente crescida em carbeto de

siĺıcio (SiC), mas agora na presença de um campo magnético axial. Mostramos que

o efeito introduzido pelo campo magnético uniforme, nesta geometria, atua como

um análogo do efeito Hall, gerando, a partir de plásmons de superf́ıcie, excitações

de plásmons volumétricos. A dependência da ressonância de plásmons volumétricos

do campo magnético aplicado torna posśıvel a sintonização do mı́nimo de velocidade

de transporte de energia no meio desordenado bidimensional.

48 De acordo com a Ref. [201], uma boa aproximação para este ângulo de rotação da
direção de máximo espalhamento (no limite de cilindros finos não magnéticos) é ϕrot =
tan−1[−Im(a1a

∗
−1)/Re(a1a

∗
−1)]/2, de maneira que ϕrot = 0 ou 180o se B = 0.



Caṕıtulo 10

Centros espalhadores de formatos
arbitrários contendo inclusões

Em conjunto com a teoria de espalhamento simples, expressa nas seções de

choque e momentos de multipolo (coeficientes de Lorenz-Mie), o assunto em comum à

maioria dos Caṕıtulos precedentes é o cálculo da energia eletromagnética no interior

de centros espalhadores [106]. Em razão de nossa escolha em tratar analiticamente

o espalhamento eletromagnético, abordamos até aqui apenas duas geometrias,

a saber, centros espalhadores esféricos [83, 108, 115, 160] e ciĺındricos [107, 184].

O presente Caṕıtulo visa responder qual seria o tratamento no caso de uma

part́ıcula espalhadora com formato arbitrário, podendo ser constitúıda de várias

camadas [155] ou inclusões em seu interior [235]. Nosso ponto de partida é, uma

vez mais, o campo eletromagnético interno aos centros espalhadores. Para facilitar

a abordagem, consideramos apenas os meios materiais isotrópicos, de forma que não

há acoplamento das propriedades elétricas e magnéticas na definição da densidade de

energia, como nos sistemas explorados nos Caṕıtulos 6 e 9. Supomos também que os

campos dentro de cada uma das inclusões é conhecido, o que, em geral, não é verdade

(problemas inversos). Todavia, usamos esse ponto de partida para calcularmos as

intensidades dos campos internos e, a partir delas, auferirmos grandezas mensuráveis

do espalhamento eletromagnético.

10.1 Energia interna

Considere um centro espalhador de volume V contendo (N − 1) inclusões de

formatos arbitrários (N ≥ 1 é um número inteiro), como esquematizado na Fig. 10.1.

175
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Cada uma das inclusões tem volume muito bem definido e delimitado no espaço,

sendo representadas por V1, V2, . . . , VN−1, de forma que o volume total do centro

espalhador é V =
∑N

q=1 Vq, com VN sendo o volume da part́ıcula“hospedeira” (isto é,

o volume do centro espalhador subtráıdas as inclusões). Por simplicidade, supomos

que os N materiais constituindo o centro espalhador são homogêneos, lineares e

isotrópicos, com permissividade elétrica εq = ε′q + ıε′′q e permeabilidade magnética

µq = µ′q + ıµ′′q associadas a cada volume Vq. O centro espalhador é irradiado por

uma onda eletromagnética plana com amplitude elétrica E0 e dependência temporal

e−ıωt, onde ω é a frequência incidente e H0 =
√
ε0/µ0E0 é amplitude magnética. O

meio circundante (ε0, µ0) é qualquer meio não dispersivo e não absortivo (o vácuo,

por exemplo), com velocidade de fase c = 1/
√
ε0µ0. Para um campo eletromagnético

(Eq,Hq), confinado no interior de inclusão passiva (εq, µq) com volume Vq, a média

temporal da densidade de energia eletromagnética [107,108,115,160,184] é

〈uq〉t(r) = ε(eff)
q |Eq(r)|2 + µ(eff)

q |Hq(r)|2 (10.1)

onde [ε(eff)
q , µ(eff)

q ] são os coeficientes de energia associados aos meios materiais q =

{1, 2, . . . , N} [86,93] e a média temporal da energia eletromagnética é

Wq =
1

4

∫
Vq

d3r〈uq〉t(r) . (10.2)

Se o meio (εq, µq) é fracamente absortivo (|ε′′q | � ε′q, |µ′′q | � µ′q), então ε(eff)
q =

∂(ωε′q)/∂ω > 0 e µ(eff)
q = ∂(ωµ′q)/∂ω > 0 [93]. Ainda, se a região Vq tem as

mesmas propriedades ópticas do meio circundante (ε0, µ0), temos W0q = (ε0|E0|2 +

µ0|H0|2)Vq/4, de forma que [106]:

W0q =
ε0

2
|E0|2Vq . (10.3)

Das Eqs. (10.2) e (10.3), obtemos que a energia eletromagnética normalizada

Wq/W0q é uma média espacial (〈· · · 〉Vq = V −1
q

∫
Vq

d3r · · · ) sobre uma média temporal

das intensidades dos campos. Definindo a média volumétrica das intensidades

〈|Fq/F0|2〉Vq = V −1
q

∫
Vq

d3r|Fq/F0|2, onde Fq/F0 pode ser tanto Eq/E0 quanto

Hq/H0, segue que [83]

Wq

W0q

=
1

2

[
ε

(eff)
q

ε0

〈
|Eq|2

〉
Vq

|E0|2
+
µ

(eff)
q

µ0

〈
|Hq|2

〉
Vq

|H0|2

]
, (10.4)



10.2 - Velocidade de transporte de energia 177

( , )

( , )

( , )

( , )

( , )

z

y

x

V
1

V
N-1

V
N

V
2

V
3

(E,H)e-i t

Figura 10.1 – Centro espalhador com formato arbitrário e (N − 1) inclusões
arbitrárias irradiado por uma onda plana. O meio externo é (ε0, µ0)
e cada inclusão tem volume Vq e propriedades ópticas (εq, µq), com
q = {1, . . . , N − 1}, sendo VN o volume da part́ıcula hospedeira
(εN , µN ).

que é o fator de aumento de energia associado à inclusão (εq, µq). Como a energia

Wq é uma grandeza extensiva, temos que

W

W0

=
N∑
q=1

Vq
V

Wq

W0q

(10.5)

é o fator de aumento de energia do centro espalhador como um todo, onde W0 =∑N
q=1 W0q. A energia interna W/W0 é, portanto, calculada pela média aritmética

ponderada das contribuições elétricas e magnéticas na Eq. (10.5). Cada inclusão

(εq, µq) contribui na soma com seu fator de aumento de energia Wq/W0q ponderado

por sua respectiva fração volumétrica Vq/V .

10.2 Velocidade de transporte de energia

Partindo da teoria eletromagnética, a velocidade de transporte de energia vE é

definida como a razão entre as médias temporais do vetor de Poynting e da densidade

de energia: vE = |〈S〉t|/〈u〉t. Considere um caso particular com (N − 1) inclusões
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idênticas de volume V1 e mesmas propriedades ópticas (ε1, µ1). Suponha ainda que o

volume da part́ıcula hospedeira é muito maior que o volume das inclusões individuais

[VN � (N − 1)V1] e que a separação média entre cada inclusão é muito maior que

suas dimensões t́ıpicas. Dessas considerações, a média temporal do vetor de Poynting

dentro de V é aproximadamente a média temporal do vetor de Poynting dentro de

VN . Se (εN , µN) tem as mesmas propriedades ópticas que o meio circundante (ε0, µ0),

obtemos |〈S〉t| ≈ E0H0/2 = cε0|E0|2/2 = cW0/V . Da Eq. (10.5), note que, para

(N − 1) inclusões com volumes e propriedades ópticas idênticas à inclusão (ε1, µ1),

podemos escrever a energia total

W

W0

= (N − 1)
V1

V

W1

W01

+
VN
V

.

Usando a aproximação 〈u〉t ≈ W/V e definindo a fração volumétrica de centros

espalhadores fpack ≡ (N−1)V1/V (Seção 2.4.3) e, por conseguinte, VN/V = 1−fpack,

obtemos

vE =
|〈S〉t|
〈u〉t

≈ c

1 + fpack(W1/W01 − 1)
, (10.6)

que é o mesmo resultado obtido na Ref. [89] usando a equação de Bethe-Salpeter na

aproximação de fraca desordem. Em outras palavras, a partir de considerações

simples, determinamos a velocidade de transporte de energia em um meio

desordenado com baixa densidade de centros espalhadores idênticos (inclusões) de

formatos arbitrários.

10.3 Seção de choque de absorção

Considere agora duas geometrias particulares, tratadas exaustivamente nos

Caṕıtulos anteriores: esferas e cilindros revestidos (N = 2). A eficiência de absorção

Qabs (que, vale a pena lembrarmos, é a seção de choque de absorção σabs em unidades

da seção de choque geométrica σg) pode ser escrita em termos das intensidades

dos campos internos, como vimos, por exemplo, nos Caṕıtulos 3 [Eq. (3.31)] e

7 [Eq. (7.34)]. Para esferas e cilindros concêntricos, ambos com raio externo b,

derivamos: Qabs = ξkb
∑2

q=1〈(ε′′q/ε0)|Eq/E0|2 + (µ′′q/µ0)|Hq/H0|2〉Vq(Vq/V ), onde kb

é o parâmetro de tamanho, com k = ω/c, e ξ = 4/3 para esferas e ξ = π/2 para
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cilindros [107,108]. Embora não seja óbvio, note que

σgξkb = kV , (10.7)

onde V pode ser tanto o volume de uma esfera ou de um cilindro, ambos com raio

b. Essa observação aparentemente simples justifica a eliminação da dependência da

energia em relação a kb e σg (dependência da forma) e nos permite escrever σabs para

uma part́ıcula revestida com um formato arbitrário. Generalizando esse resultado

para uma part́ıcula arbitrária com (N − 1) inclusões, obtemos finalmente a seção de

choque de absorção

σabs =
N∑
q=1

kVq

[
ε′′q
ε0

〈
|Eq|2

〉
Vq

|E0|2
+
µ′′q
µ0

〈
|Hq|2

〉
Vq

|H0|2

]
, (10.8)

a qual está de acordo com a seção de choque calculada no Apêndice C.2 [Eq. (C.39)].

Claramente, as Eqs. (10.5) e (10.8) são similares e descrevem propriedades de

propagação e absorção do espalhamento eletromagnético, respectivamente. A relação

entre W e σabs é desvelada quando consideramos um meio fracamente absortivo e não

dispersivo, de forma que [ε(eff)
q = ε′q, µ

(eff)
q = µ′q] na Eq. (10.5). Para simplificar nossa

discussão, vamos definir uma “energia” complexa W̃/W0 substituindo (ε(eff)
q , µ(eff)

q )

por (εq = ε′q + ıε′′q , µq = µ′q + ıµ′′q) na Eq. (10.5). Isto leva a

W̃

W0

=
W

W0

+ ı
σabs

2kV
, (10.9)

onde a parte real é o fator de aumento de energia e a parte imaginária depende

da seção de choque de absorção. O denominador 2kV na Eq. (10.9) pode ser

interpretado como uma seção de choque geométrica para um centro espalhador de

formato arbitrário. Para espalhadores esféricos e ciĺındricos, 2kV leva em conta

tanto a seção de choque geométrica quanto o parâmetro de tamanho (propriedades

geométricas).

10.4 Tempo de absorção

Da teoria de espalhamento, o tempo de residência τd é definido como o

tempo que as ondas eletromagnéticas são atrasadas devido às ressonâncias dentro
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do centro espalhador [84]. Usando nossa notação e a definição da Ref. [84],

τd = V (W/W0)/(σscac). Definindo a grandeza complexa τ̃d = V (W̃/W0)/(σscac)

no domı́nio da frequência, obtemos da Eq. (10.9):

τ̃d(ω) = τd(ω) + ıτabs(ω), (10.10)

onde τabs ≡ σabs/(2ωσsca) é um tempo de absorção: eıωτ̃d = eıωτde−ωτabs . Como o

albedo é ã = σsca/σext, temos

τabs(ω) =
1− ã(ω)

2ωã(ω)
. (10.11)

Para espalhadores fracamente absortivos, pode-se escrever W/W0 ≈
m′σabs/(2km

′′V ), onde m = m′+ım′′ é o ı́ndice de refração efetivo da part́ıcula [107].

Portanto,

τd(ω) ≈ lim
m′′→0

1− ã(ω)

2ωã(ω)

m′

m′′
≈ lim

m′′→0

1− ã(ω)

2ω

m′

m′′
, (10.12)

que é um resultado bem conhecido (onde consideramos ã(ω) ≈ 1 no denominador)

e pode ser provado rigorosamente para ondas escalares [84]. Então, para fraca

absorção, usando a Eq. (10.11),

τd = lim
m′′→0

(
m′

m′′

)
τabs . (10.13)

Lembrando que m = c/vp+ıc/(2ω`ext), onde `ext é o livre caminho médio de extinção

e vp é a velocidade de fase [84], tem-se m′/m′′ = 2ω`ext/vp. Identificando o tempo de

defasagem τφ com τabs, a razão m′/m′′ pode ser associada com a taxa adimensional

de defasagem γ [236]: m′/m′′ ≡ γ = 2π/(N τφ∆), onde ∆ é o intervalo médio de

frequência dos modos da cavidade e N é o número do modo [236]. Portanto, dentro

de nossa abordagem, obtemos uma aproximação para a taxa de defasagem γ = τd/τφ

no regime de fraca absorção. Em particular, podemos definir o livre caminho médio

de extinção por

`ext =
vp

2ω

τd

τabs

. (10.14)

10.5 Conclusões

Neste Caṕıtulo, sintetizamos alguns de nossos principais resultados

apresentados em Caṕıtulos anteriores em um formalismo geral, independente da
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forma do centro espalhador e do número e formato de suas inclusões. Mostramos que

é posśıvel estimar a velocidade de transporte de energia em um meio desordenado (na

aproximação de fraca desordem) usando tão-somente a definição de energia interna

e sua relação com o vetor de Poynting. A partir das geometrias esférica e ciĺındrica,

inferimos uma expressão geral para a seção de choque de absorção em part́ıculas

com inclusões arbitrárias. O v́ınculo da seção de choque com a energia interna e o

tempo de residência nos induz a definir um tempo de absorção, que se mostra de

acordo com a teoria de espalhamento múltiplo [84].
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Caṕıtulo 11

Conclusão geral e perspectivas

O tratamento rigoroso das equações de Maxwell macroscópicas em teoria de

espalhamento nos permitiu abordar duas geometrias de bastante interesse cient́ıfico e

tecnológico: os centros espalhadores esféricos e ciĺındricos. Enfocamos ao longo deste

estudo o chamado espalhamento simples, cujo paradigma é a teoria de Lorenz-Mie.

Essa teoria anaĺıtica, constrúıda a partir de um único centro espalhador, pode ser

aplicada ao estudo de sistemas com baixa densidade de part́ıculas em espalhamento

múltiplo. A condição que impomos ao sistema, neste caso, é a de que as part́ıculas

do meio interajam apenas e tão somente com o campo eletromagnético incidente [4].

Nas geometrias esférica e ciĺındrica, demos destaque especial aos centros

espalhadores revestidos por uma camada homogênea concêntrica [83, 108, 184].

As propriedades de espalhamento de tais sistemas são, comumente, analisadas a

partir de grandezas auferidas no campo distante – via seções de choque totais e

diferenciais. Tal abordagem trata o campo próximo de maneira indireta, vinculando

as ressonâncias de espalhamento no campo distante aos aumentos de intensidade

no interior e nas vizinhanças do centro espalhador. No entanto, como enfatizamos

ao longo de nosso estudo, o acoplamento entre as ressonâncias internas aos centros

espalhadores e as ressonâncias de espalhamento pode não se manifestar na mesma

frequência de excitação, dando origem aos estados escuros [83]. Esse aumento de

intensidade do campo próximo que não corresponde a uma ressonância no espectro de

extinção é explicado em termos das ressonâncias de Fano em part́ıculas estratificadas,

como no caso das esferas ou cilindros concêntricos [67,83].

Para o entendimento de como os modos de superf́ıcie no campo próximo

183
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acoplam-se às ressonâncias nas seções de choque totais, mostramos que é relevante o

cálculo de funcionais dos campos eletromagnéticos internos aos centros espalhadores,

tais como a energia eletromagnética armazenada ou a intensidade de campo interno.

De fato, mostramos que é posśıvel obter propriedades importantes das ressonâncias

de espalhamento fazendo o oposto do que é usual: a partir das ressonâncias na

energia interna (campo próximo), auferimos informações acerca das ressonâncias de

espalhamento (campo distante) [108].

Em meios dispersivos, a energia eletromagnética interna ao centro espalhador

é uma grandeza f́ısica fundamental que encontra muitas aplicações em fotônica,

plasmônica e metamateriais, justificando, assim, o interesse em seu estudo. Essa

grandeza está diretamente relacionada, por exemplo, ao tempo de residência das

ondas eletromagnéticas em um centro espalhador e ao seu fator de qualidade,

ambas grandezas mensuráveis relevantes para aplicações em lasers ou cavidades

ressonantes em geral [85], e à constante de Verdet em meios Faraday ativos [234].

Em espalhamento múltiplo, a energia interna está associada à velocidade com que

a energia é transportada no meio desordenado, fornecendo estimativas sobre efeitos

de localização da onda eletromagnética [89]. Ademais, o cálculo da energia interna

pode dar informações diretas atinentes aos modos de superf́ıcie da part́ıcula [108].

No caso de part́ıculas estratificadas, por exemplo, a interferência entre modos

eletromagnéticos internos, que aparecem explicitamente no cálculo da energia,

explica o surgimento das ressonância de Fano não convencionais e dos estados escuros

em nanoplasmônica [40,83,187].

Discutimos aqui os efeitos e as diferenças entre as ressonâncias de Fano

convencionais, que aparecem para direções espećıficas de espalhamento, e as não

convencionais, que se manifestam nas seções de choque totais e são identificadas

apenas na região de campo próximo [83,149]. Em sistemas plasmônicos, a modulação

das ressonâncias de Fano pode favorecer, no caso da absorção, a transparência

induzida por plásmons, e ser usada, no espalhamento, na técnica de cancelamento do

espalhamento eletromagnético em todas as direções [123, 124, 156]. De fato, alguns

dos avanços mais recentes na área de plasmônica estão relacionados à modulação

das ressonâncias de Fano em nanoestruturas [56,134].

Embora o estudo que aqui desenvolvemos tenha se focado apenas nas
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geometrias esférica e ciĺındrica sob incidência de ondas planas, ele abre perspectivas

de estudos para geometrias mais gerais ou intermediárias [28] e diferentes esquemas

de irradiação [40]. Em espalhamento simples, esferas e cilindros são os paradigmas

para o espalhamento eletromagnético em três e duas dimensões, respectivamente [1].

Além disso, sendo ambos sistemas de referência para estudos em plasmônica, meios

efetivos podem ser constrúıdos a partir dessas duas geometrias, tanto no intuito

de amplificar quanto de engendrar novas propriedades de espalhamento e perfis de

campo próximo [55]. Duas aplicações bastante simples dessa ideia, que fornecemos

para a geometria ciĺındrica, baseiam-se no cálculo da velocidade de transporte

de energia em meios desordenados bidimensionais [107, 205] e no uso da absorção

omnidirecional para a criação de absorvedores perfeitos [206,213]. Tais propriedades

podem ainda ser modificadas em função da dispersão do centro espalhador, como

mostramos no caso da esfera quiral [160] e do cilindro magneto-óptico, e também

da estrutura de revestimento, como discutimos para esferas e cilindros isotrópicos

constitúıdos de grafeno [184] ou metamateriais compósitos [108]. A combinação,

portanto, de revestimentos plasmônicos anisotrópicos com materiais isotrópicos (ou

vice-versa) [154, 187], aliados a meios opticamente ativos em diversas geometrias,

abre possibilidades para o estudo de efeitos em óptica linear que são bastante

ricos. Dentre as diversas aplicações potenciais, têm-se, por exemplo, os mantos

de invisibilidade plasmônicos [186], os absorvedores perfeitos de radiação [206],

dispositivos de espalhamento direcional [17, 237] e efeitos de localização em

espalhamento múltiplo [110]. Essas aplicações, no entanto, são generalizações ou

aplicações diretas das geometrias básicas que abordamos nesta tese – salientando-se,

assim, a importância da teoria de Lorenz-Mie em seus aspectos mais fundamentais.

Aspectos esses que nos permitiram explorar a f́ısica do espalhamento clássico em

diferentes escalas de comprimento de onda e de tamanho de part́ıcula, além de

nos terem fornecido relações anaĺıticas para o entendimento das ressonâncias de

espalhamento, tanto nas regiões de campo próximo quanto distante.
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Apêndice A

Equações de Maxwell na matéria

Fornecemos aqui uma introdução básica da teoria eletromagnética que ancora

os principais conceitos e propriedades ópticas estudados nesta tese de doutorado.

Foram usados nesta descrição alguns livros-textos clássicos de eletromagnetismo e

teoria de espalhamento, a saber, Bohren & Huffman [1], Mishchenko et al. [32],

Doicu et al. [238], Rothwell & Cloud [96] e Landau et al. [93].

A.1 Equações de Maxwell macroscópicas

Na teoria clássica do eletromagnetismo, o comportamento dos campos

vetoriais em um meio material é governado pelas equações de Maxwell

macroscópicas. Por teoria macroscópica entendemos que tanto os campos vetoriais

quanto suas fontes geradoras são funções cont́ınuas do espaço e do tempo, com

derivadas igualmente cont́ınuas no domı́nio do espaço e do tempo, de forma que as

propriedades f́ısicas são cont́ınuas. Descontinuidades nos campos vetoriais e suas

derivadas parciais são permitidas ocorrer apenas na interface entre meios materiais

com propriedades f́ısicas distintas, indicando, assim, que há uma descontinuidade na

matéria.

Há diversas formas de se escrever as equações de Maxwell na matéria, cada

uma delas diferindo na maneira pela qual os meios materiais são considerados.

A forma mais antiga e extensamente usada nos livros-textos [239], e que aqui

abordamos, foi sugerida por Minkowski em 1908 [95, 96]. No formalismo de

Minkowski, as equações diferenciais não fazem menção aos materiais que suportam

os campos vetoriais; toda a informação concernente aos meios materiais é relegada às
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relações constitutivas. Nessa teoria macroscópica, as fontes de campo consistem do

campo vetorial J(r, t) (que é a densidade de corrente) e do campo escalar ρ(r, t) (a

densidade de carga). O campo mediador das interações entre as part́ıculas carregadas

é o campo eletromagnético, o qual, no formalismo de Minkowski, é descrito por um

conjunto de quatro campos vetoriais: E(r, t) (campo elétrico), D(r, t) (deslocamento

elétrico), B(r, t) (indução magnética) e H(r, t) (campo magnético). Adotando-se

o Sistema Internacional de unidades (SI)49, as equações de Maxwell-Minkowski

(doravante, equações de Maxwell) assumem a seguinte forma:

∇× E(r, t) = − ∂

∂t
B(r, t) , (A.1)

∇×H(r, t) = J(r, t) +
∂

∂t
D(r, t) , (A.2)

∇ ·D(r, t) = ρ(r, t) , (A.3)

∇ ·B(r, t) = 0 . (A.4)

Em particular, a Eq. (A.1) é chamada de lei de indução de Faraday, a Eq. (A.2) é a

lei de Ampère-Maxwell, a Eq. (A.3) é a lei de Gauss do campo elétrico e a Eq. (A.4)

é a lei de Gauss do campo magnético (ou inexistência de monopolo magnético). Um

ponto a ser notado, e que comumente passa despercebido, é que apenas as primeiras

três equações da teoria de Maxwell são independentes, uma vez que a lei de Gauss

do campo B pode ser obtida tomando-se a divergência da lei de Faraday [238].

Analogamente, tomando-se a divergência da lei de Ampère-Maxwell e usando-se a

lei de Gauss do campo E, obtém-se a equação da continuidade:

∇ · J(r, t) +
∂

∂t
ρ(r, t) = 0 , (A.5)

a qual expressa a conservação da carga elétrica.

A fim de tornar as equações de Maxwell completas, é necessário fornecer

informações adicionais acerca dos materiais nos quais os campos se propagam,

dadas então pelas relações constitutivas. Essas relações fornecem a descrição dos

meios materiais por meio de suas dependências funcionais com respeito aos campos:

49 Para transformar as equações de Maxwell-Minkowski do sistema SI (mks) para o Gaussiano
(cgs), basta fazer as substituições: (ρ,J) por (4πρ/c, 4πJ/c) e (D,B) por (D/c,B/c), onde c =
1/
√
ε0µ0 é a velocidade da luz no vácuo. O sistema de unidades de Heaviside-Lorentz, bastante

usado em teoria quântica de campos [92], é o sistema Gaussiano racionalizado, isto é, o fator 4π
não aparece nas equações, sendo incorporado às grandezas.
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D = D(E,H) e B = B(E,H). De modo geral, tanto o deslocamento elétrico

D quanto o campo de indução magnética B podem ser expressos por uma parte

dependente apenas do espaço livre (ε0, µ0) – onde ε0 é a permissividade elétrica e µ0

é a permeabilidade magnética do espaço livre50, e uma dependente da resposta do

material à aplicação do campo E ou H, respectivamente:

D(r, t) = ε0E(r, t) + P(r, t) , (A.6)

B(r, t) = µ0H(r, t) + µ0M(r, t) , (A.7)

onde os vetores P(r, t) e M(r, t) são, respectivamente, o vetor de polarização elétrica

e o vetor de magnetização. Ambas as grandezas são definidas, respectivamente, como

a resposta do meio material à aplicação de um campo elétrico E ou magnético H. Em

uma definição aproximada, essas grandezas podem ser identificadas com a média do

momento de dipolo elétrico (no caso de P) ou magnético (no caso de M) por unidade

de volume. Em particular, no chamado formalismo de Maxwell-Boffi51, os campos

vetoriais P e M tomam os lugares de D e H nas equações de Maxwell-Minkowski

mediante as transformações (A.6) e (A.7). Outros formalismos que se utilizam dos

vetores P e M, e consideram cargas em movimento, são os formalismos de Chu e

Ampère52, os quais não são abordados em nossa descrição.

Apenas como um exemplo prático, se o meio é isotrópico e linear, a resposta

do material à aplicação dos campos E e H é dada por

P(r, t) = ε0χeE(r, t) , (A.8)

M(r, t) = χmH(r, t) , (A.9)

50 No espaço livre, ε0 ≈ 8.85×10−12Fm−1 ≈ (10−9/36π)Fm−1 e µ0 ≈ 4π×10−7Hm−1, enquanto
em um meio material, a permissividade e a permeabilidade são determinadas, respectivamente,
pelas propriedades elétricas e magnéticas do meio.

51 Como uma alternativa para as equações de Maxwell-Minkowski, podemos considerar a
transformação linear de (E,B,D,H) para (E,B,P,M), a qual preserva a covariância das equações
de Maxwell: ∇×E = −∂B/∂t, ∇×(B/µ0 −M) = J+∂(ε0E+P)/∂t, ∇·(ε0E+P) = ρ, ∇·B = 0.
Estas equações são chamadas de equações de Maxwell-Boffi em homenagem a L. Boffi, quem as
formalizou para meios materiais em movimento. O uso de (P,M) no lugar de (D,H) é às vezes
chamado de aplicação do prinćıpio de Ampère e Lorentz [95, 96], em que os materiais são vistos
como um conjunto de part́ıculas de matéria carregada imersas no espaço livre.

52 Os formalismos de Chu e de Ampère das equações de Maxwell são alternativas úteis às formas
de Minkowski e Boffi. Esses incluem explicitamente informações sobre a velocidade de corpos
carregados em movimento, e diferem um pouco da forma de Boffi na interpretação f́ısica das
propriedades elétrica e magnética da matéria [95].
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onde χe e χm são, respectivamente, as suscetibilidades elétrica e magnética do

material (ε, µ). Dessas relações, a permissividade ε e a permeabilidade µ de meios

isotrópicos podem ser reescritas como ε = ε0(1 + χe) e µ = µ0(1 + χm). Da lei de

Gauss do campo elétrico e da equação da continuidade, Eqs. (A.3) e (A.5), podemos

ainda definir para meios lineares a relação constitutiva J(r, t) = σE(r, t), chamada

de lei de Ohm, onde σ é condutividade elétrica do meio. Assim, dizemos que um

meio material é inomogêneo (ou heterogêneo) se ε, µ e σ são funções do espaço53. O

meio é chamado de temporalmente dispersivo se os parâmetros materiais são funções

da frequência, e espacialmente dispersivo se as relações constitutivas são convoluções

sobre o espaço.

Neste estudo, não entramos na discussão de quais campos são mais

fundamentais no formalismo que adotamos. Originalmente, na construção da teoria

eletromagnética, o próprio Maxwell separou os campos vetoriais nos pares (E,H),

que aparecem dentro das integrais de linha e cujos cálculos fornecem o trabalho

do campo eletromagnético, e (B,D), que aparecem nas integrais de superf́ıcie e

dão o fluxo do campo eletromagnético [98]. Para nossa descrição, portanto, é mais

natural adotarmos (E,H) para o cálculo da energia eletromagnética e grandezas

de espalhamento, o que não significa que o par (B,D) seja menos fundamental: é

questão de escolha e conveniência. Se estivéssemos em regimes relativ́ısticos, por

exemplo, obteŕıamos que (E,B) transformam-se juntos por meio de transformações

de Lorentz, assim como (D,H) [92, 96]. Sommerfeld também fez a associação

(E,B) (entidades de intensidade) e (D,H) (entidades de quantidade), atribuindo

uma relação de causa e efeito entre os dois pares, respectivamente [96]. Nessa

interpretação, E induz uma polarização P no material e D = ε0E+P é seu resultado,

enquanto B cria M e o resultado correspondente é H = B/µ0−M. Ao longo desta

tese de doutorado, contudo, consideramos que H induz o campo B na matéria, e não

o contrário. Todas essas abordagens, porém, independente dessas interpretações, são

equivalentes e descrevem de modo completo a interação da radiação com a matéria

macroscópica [95].

53 De modo geral, as grandezas ε, µ e σ são tensoriais, de forma que no caso isotrópico essas

grandezas devem ser interpretadas como um escalar multiplicando um tensor identidade
←→
I : ←→ε =

ε
←→
I , ←→µ = µ

←→
I e ←→σ = σ

←→
I .
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A.2 Condições de contorno

Os campos eletromagnéticos devem satisfazer as equações de Maxwell nos

pontos onde tanto ε quanto µ são cont́ınuos. No entanto, quando se atravessa a

separação entre uma part́ıcula e um meio externo, há, em geral, uma mudança

repentina nas propriedades ópticas. Idealmente, essa mudança deve ocorrer em uma

região de transição com espessura da ordem de dimensões atômicas. Do ponto de

vista macroscópico, portanto, há uma descontinuidade no contorno da part́ıcula.

Assim, na interface de separação entre dois meios, os campos vetoriais E, D, B e H

podem ser descont́ınuos. As condições de contorno na interface, então necessárias

para a determinação dos campos vetoriais em todos os pontos do espaço, podem

ser derivadas a partir das equações de Maxwell na forma integral [92, 98] e são as

seguintes:

1. As componentes normal de D e tangencial de H são descont́ınuas:

n̂ · (D2 −D1) = ρs , (A.10)

n̂× (H2 −H1) = Js , (A.11)

onde n̂ é um versor direcionado, localmente, ao longo da normal à interface

de separação entre os meios 1 e 2 e apontando em direção ao meio 2, e ρs e Js

são, respectivamente, as densidades de carga e de corrente superficiais.

2. As componentes normal de B e tangencial de E são cont́ınuas:

n̂ · (B2 −B1) = 0 , (A.12)

n̂× (E2 − E1) = 0 . (A.13)

As condições de contorno acima são úteis na resolução das equações de Maxwell

em regiões adjacentes distintas e com propriedades f́ısicas cont́ınuas. A partir

desse conjunto de relações vinculando as soluções parciais em cada uma das regiões

adjacentes, é posśıvel determinar os campos vetoriais em todo o espaço. Em especial,

na ausência de correntes superficiais (Js = 0), a continuidade das componentes

tangenciais dos campos H e E na interface de separação entre dois meios, Eqs. (A.11)

e (A.13), respectivamente, é uma condição necessária e suficiente para a resolução
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do espalhamento de ondas eletromagnéticas por part́ıculas isoladas [1, 4]. De fato,

impomos essa condição de contorno em todos os sistemas tratados nesta tese de

doutorado.



Apêndice B

Campos eletromagnéticos
harmônicos

Campos vetoriais oscilantes no tempo são geralmente representados como

funções complexas. Nessa representação, o campo vetorial que possui significado

f́ısico nada mais é que a parte real da função vetorial complexa correspondente [1,92].

Fazemos aqui um pequeno resumo sobre a notação complexa em eletrodinâmica,

descrevendo, logo em sequência, as principais propriedades de uma onda plana com

dependência temporal harmônica.

B.1 Representação complexa dos campos

Um campo vetorial harmônico F(r, t) (real) tem a forma

F(r, t) = A(r) cos(ωt) + B(r) sin(ωt) , (B.14)

onde ω é a frequência angular da onda e A e B são amplitudes reais independentes

do tempo. Usando a fórmula de Euler, note que F = F(r, t) pode ser reescrito como

a parte real de um vetor complexo: F(r, t) = Re[Fc(r, t)], onde Fc(r, t) = C(r)e−ıωt,

com C(r) = A(r) + ıB(r) e ı2 = −1. O vetor Fc(r, t) é uma representação complexa

do campo f́ısico real F(r, t). Se todos os operadores L atuando sobre os campos

harmônicos são lineares, segue imediatamente que LF = LRe(Fc) = Re(LFc).

Note que há uma certa arbitrariedade associada à representação complexa de

um campo real: F pode também ser reescrito como F = Re(F∗c), onde F∗c = C∗e+ıωt

e o asterisco denota conjugação complexa (ı↔ −ı). Em nossos estudos, assumimos

que todos os campos e fontes possuem dependência temporal harmônica dada
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por e−ıωt, que é a mais utilizada em livros-textos e artigos. Esta convenção é

a mesma encontrada, por exemplo, nos livros clássicos de Born & Wolf [31],

Stratton [98], Jackson [92], Bohren & Huffman [1] e Barber & Hill [33]. Devido

a essa ambiguidade na representação de F, é sempre importante enfatizar qual

é a escolha da dependência harmônica dos campos complexos. Ao se comparar

grandezas calculadas, por exemplo, nos livros de van de Hulst [2] ou de Kerker [6],

os quais adotam e+ıωt, com as do Stratton [98], há certas diferenças de sinal na parte

imaginária dessas grandezas, implicando em funções de Hankel diferentes para os

campos espalhados [1, 2]. Os parâmetros materiais, como a permissividade ε ou a

permeabilidade µ (e, consequentemente, o ı́ndice de refração), têm partes imaginárias

negativas na convenção e+ıωt.

Nesta tese de doutorado, representamos o campo elétrico E(r, t) como sendo

uma grandeza vetorial complexa que oscila no tempo com frequência angular ω:

E(r, t) = Re
[
E(r)e−ıωt

]
; (B.15)

e, por conseguinte, o mesmo é estendido aos outros campos vetoriais via equações

de Maxwell (A.1)–(A.4). Aqui, o vetor amplitude do campo E(r), representado no

domı́nio da frequência, é uma grandeza complexa Ec(r), enquanto E(r, t) no domı́nio

do tempo é real. Por simplicidade, omitimos o ı́ndice “c” das amplitudes complexas

e também o fato de dependerem de ω. Usando então o ansatz (B.15) para os campos

vetoriais, as equações de Maxwell no domı́nio da frequência tornam-se:

∇× E(r) = ıωB(r) , (B.16)

∇×H(r) = J(r)− ıωD(r) , (B.17)

∇ ·D(r) = ρ(r) , (B.18)

∇ ·B(r) = 0 . (B.19)

Levando em conta a equação da continuidade ∇·J−ıωρ = 0, podemos expressar a lei

de Maxwell-Ampère e a lei de Gauss do campo elétrico como sendo, respectivamente,

∇×H(r) = −ıωDtotal(r) , (B.20)

∇ ·Dtotal(r) = 0 , (B.21)

onde Dtotal = D + ıJ/ω é o deslocamento elétrico total ou efetivo.
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A relação constitutiva para o deslocamento elétrico efetivo na matéria,

supondo um meio material homogêneo, linear e isotrópico, é

Dtotal(r) = εtotalE(r) , (B.22)

onde a permissividade elétrica complexa εtotal é dada por

εtotal = ε0

(
1 + χe +

ıσ

ωε0

)
, (B.23)

onde σ e χe são, respectivamente, a condutividade e a susceptibilidade elétricas

complexas54. Em outras palavras, na representação complexa, não há perda de

generalidade em se considerar um meio material livre de fontes, uma vez que a

solução das equações é a mesma que para um deslocamento elétrico efetivo. Essa

solução mais simples das equações de Maxwell para campos harmônicos em meios

livres de fonte é uma onda plana vetorial55.

Fisicamente, ε e µ complexos implicam em diferenças de fase entre os campos

harmônicos incidentes e induzidos na matéria. Por exemplo, se a permeabilidade

µ = µ′ + ıµ′′ é complexa, onde µ′ = Re(µ) e µ′′ = Im(µ), então, para o campo

magnético real H = H0 cos(ωt), o campo de indução magnética correspondente

é B = |µ|H0 cos(ωt − ϕ), onde o ângulo de fase ϕ é dado por tanϕ = µ′′/µ′ e

|µ| =
√
µ′2 + µ′′2. De fato, como mostramos a seguir, se a parte imaginária de

qualquer das grandezas constitutivas é não nula, a amplitude de uma onda plana

que se propaga no meio irá decrescer (de modo evanescente) devido à absorção ou

dissipação da energia eletromagnética.

Embora restrinjamos nosso estudo às ondas monocromáticas, não há perda de

generalidade nessa consideração. De fato, pela teoria de Fourier, um campo F(r, t)

real com dependência temporal arbitrária e seccionalmente cont́ınuo no tempo

54 Da Eq. (B.23), é imediato que ambas condutividade e suscetibilidade contribuem para a parte
imaginária da permissividade: Im(εtotal) = Im(χe)+Re(σ/ωε0). Se Im(εtotal) 6= 0, o meio material
é dito absortivo e o campo é atenuado no meio. Usualmente, Im(χe) é associada à densidade de
corrente de cargas “ligadas” e Re(σ/ωε0) à densidade de corrente de cargas “livres”, de modo que a
absorção é determinada pela soma dessas duas contribuições. Para um meio livre de fontes, σ = 0
e, portanto, εtotal = ε = ε0(1 + χe).

55 Em particular, considere a Eq. (B.21) e a relação constitutiva (B.22), de modo que ∇ ·
(εtotalE) = 0. É imediato que se εtotal 6= 0, o campo elétrico tem divergência nula. Esta é
a condição geral para um campo elétrico transverso. Excetuando posśıveis frequências em que
εtotal = 0, portanto, o meio não pode suportar campos longitudinais.



220 Apêndice B - Campos eletromagnéticos harmônicos -

pode ser expresso como uma superposição de funções vetoriais com dependências

temporais harmônicas em frequências positivas:

F(r, t) =
1√
2π

∫ ∞
−∞

dω F(r, ω)e−ıωt =

√
2

π

∫ ∞
0

dω F(r, ω)e−ıωt ,

F(r, ω) =
1√
2π

∫ ∞
−∞

dt F(r, t)eıωt =

√
2

π

∫ ∞
0

dt F(r, t)eıωt ,

onde F é a transformada de Fourier do campo real F(t) = Re[Fc(t)], cuja condição

para que seja real é F∗(ω) = F(−ω). Assim, dado um campo vetorial com

uma dependência temporal arbitrária, mas cont́ınuo ou bem comportado, podemos

expressá-lo como uma superposição de funções com dependência temporal harmônica

e−ıωt e amplitudes F(ω).

Assumindo que as operações de integração e diferenciação são permutáveis

e que ρ = 0 (não há cargas no meio), é posśıvel mostrar que as transformadas de

Fourier dos campos e da densidade de corrente elétrica satisfazem as equações de

Maxwell expressas em (B.16)–(B.19). A partir da suposição de que o mesmo seja

válido para as relações constitutivas lineares (A.6) e (A.7), obtém-se como resultado

importante, via teorema da convolução, que grandezas constitutivas dependentes

da frequência implicam em respostas do meio dependentes dos campos em todos

os instantes de tempo anteriores [1, 92]. Uma vez mais, salientamos que essa

possibilidade de superpor soluções via teoria de Fourier é uma consequência direta

da linearidade das equações de Maxwell e das condições de contorno.

B.2 Ondas eletromagnéticas planas

Considere as soluções das equações de Maxwell para um meio isotrópico,

homogêneo e linear (ε, µ) dadas porE(r, t)

H(r, t)

 =

E0

H0

 eı(k·r−ωt) , (B.24)

onde E0 e H0 são vetores constantes que podem ou não ser complexos56 e o ı́ndice

“c” foi omitido, uma vez que já sabemos que o campo f́ısico é parte real dos campos

56 As ondas monocromáticas têm uma propriedade chamada estado de polarização. Supondo
E0 = A + ıB, temos E = Re(Ec) = A cos(k · r − ωt) − B sin(k · r − ωt). Considere k · r = kz.
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vetoriais complexos. Soluções como a da Eq. (B.24) são chamadas de ondas planas.

De fato, considerando o vetor de onda k = kê como uma grandeza complexa, k =

k′ + ık′′, sendo k′ e k′′ vetores reais, o campo elétrico assume a forma

E(r, t) = E0e
−k′′·reı(k

′·r−ωt) , (B.25)

onde E0e
−k′′·r é a amplitude do campo elétrico (para o campo magnético, o resultado

é análogo) e ϕ = k′ ·r−ωt é a fase da onda. Uma equação da forma k·r = constante,

onde k é qualquer vetor real, define uma superf́ıcie plana cuja normal é k. Portanto,

k′ é perpendicular a superf́ıcies de fase constante, e k′′ é perpendicular a superf́ıcies

de amplitude constante. Se k′ e k′′ são paralelos, o que inclui o caso k′′ = 0,

estas superf́ıcies coincidem e as ondas são ditas homogêneas; caso contrário, fala-se

em ondas inomogêneas. Por exemplo, ondas propagando-se no vácuo (ε0, µ0) são

homogêneas.

As equações de Maxwell para ondas planas se reduzem a k · (E0,H0) =

(0, 0) (condições para a transversalidade) e k × (E0,H0) = ω(µH0,−εE0). Dessas

equações, obtém-se facilmente a relação de dispersão

k · k = ω2εµ , (B.26)

que relaciona o vetor de onda k = (k′ + ık′′)ê a propriedades do meio material e à

frequência angular ω da onda. A grandeza adimensional

N = c
√
εµ =

k

k0

=

√
εµ

ε0µ0

(B.27)

é o ı́ndice de refração absoluto do meio (ε, µ), onde c = 1/
√
ε0µ0 e k0 = ω

√
ε0µ0 são,

respectivamente, a velocidade e o número de onda no espaço livre. A velocidade de

fase da onda no meio (ε, µ), por sua vez, é dada por vp = ω/k′.

Para z = 0, a Eq. (B.24) descreve uma elipse no plano xy, chamada elipse de vibração. Se A = 0
(ou B = 0), a elipse de vibração é apenas uma linha, e a onda é linearmente polarizada; o vetor
B, nesse caso, especifica a direção de vibração. Se |A| = |B| e A · B = 0, a elipse de vibração é
um ćırculo, e a onda é circularmente polarizada. Dependendo do sentido de rotação no tempo,
a onda pode ser circularmente polarizada à direita, se A × B estiver na mesma direção e sentido
de propagação da onda, e à esquerda, caso contrário. De modo geral, uma onda monocromática
da forma (B.24) é elipticamente polarizada e, em cada instante de tempo, descreve uma hélice no
espaço com o mesmo sentido de rotação da elipse [1].
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Outra grandeza de bastante relevância, principalmente para meios

magnéticos [18], é a impedância intŕınseca Z do meio (ε, µ):

Z =
E0

H0

=
k

ωε
= Z0

√
ε0µ

εµ0

, (B.28)

onde Z0 =
√
µ0/ε0 é a impedância do espaço livre e usamos a relação H0 = E0

√
ε/µ

válida para as amplitudes das ondas planas. Na literatura, costuma-se usar N (ou

n) para o ı́ndice de refração e Z para a impedância do meio. Para nos mantermos

de acordo com a notação usada ao longo desta tese, definimos o ı́ndice de refração

relativo m = N/N0 (N0 = 1 neste caso em particular) e o ı́ndice de impedância

relativa m̃ = Z0/Z, de forma que, se o meio material é não magnético (µ = µ0),

temos a igualdade m = m̃ [18,151].

Uma vez que ε e µ são grandezas complexas, podemos escrever N = η + ıκ,

onde η e κ são grandezas reais (κ ≥ 0) e, no caso geral de um meio dispersivo e

causal, são vinculadas pelas relações de Kramers-Kronig57. O mesmo vale para a

impedância complexa Z e, de modo geral, para as grandezas constitutivas ε e µ.

Em particular, aplicando a Eq. (C.33), o vetor de Poynting de uma onda

plana homogênea propagando-se na direção ê é dado por

〈S〉t =
1

2
Re

[
k∗

ωµ∗

]
|Ec|2 =

1

2
Re

[
1

Z∗

]
|E0|2 exp [−2κk0z] ê , (B.29)

onde z = ê · r. A magnitude do vetor de Poynting, denotada por I = |〈S〉t|,
é chamada intensidade do campo (E,H), ou irradiância, possuindo dimensões de

potência por unidade de área58. À medida que a onda se propaga pelo meio, a

intensidade é exponencialmente atenuada:

I(z) = I0e
−αz , (B.30)

onde α = 2κk0 é o coeficiente de absorção do meio material (ε, µ), e é dependente,

portanto, da parte imaginária do ı́ndice de refração do meio. Evidentemente, o

57 Supondo que N(ω) = η(ω)+ ıκ(ω) seja uma função anaĺıtica para frequências reais, segue que
η(ω)− 1 = (2/π)P

∫∞
0

dΩ Ωκ(Ω)/(Ω2 − ω2) e κ(ω) = (−2ω/π)P
∫∞

0
dΩ η(Ω)/(Ω2 − ω2) [1], onde

P indica o valor principal de Cauchy [99,100].
58 Na literatura, algumas vezes se diferencia intensidade de irradiância pela dimensão dessas

grandezas: enquanto a primeira é potência por unidade de área, a segunda é potência por unidade
de ângulo sólido.
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coeficiente de absorção óptica depende da concentração de part́ıculas absorventes no

meio material. Dessa observação, a Eq. (B.30), que expressa a atenuação exponencial

do campo em função da“espessura”do meio, pode ser identificada com a lei emṕırica

de Beer-Lambert-Bouguer [6, 31].
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Apêndice C

Conservação da energia
eletromagnética

A energia eletromagnética armazenada no interior dos centros espalhadores

tem uma relação muito estreita com a seção de choque de absorção [108]. Neste

Apêndice, discutimos brevemente a conservação da energia eletromagnética e o

cálculo da densidade de energia em meios com fraca absorção. Nossa descrição

segue basicamente os livros de Jackson [92] e Landau et al. [93]. Em especial, a partir

da potência dissipada nos centros espalhadores, demonstramos de forma bastante

intuitiva como a seção de choque de absorção depende dos campos internos.

C.1 Teorema de Poynting

As conservações de energia e momentum eletromagnéticos, assim como a

equação da continuidade (conservação da carga), seguem naturalmente das equações

de Maxwell59, então apresentadas no Apêndice A.1. De fato, usando a identidade

vetorial ∇·(a×b) = b·(∇×a)−a·(∇×b) em conjunto com as leis de Faraday e de

Ampère-Maxwell, Eqs. (A.1) e (A.2), obtém-se o teorema de Poynting no domı́nio

do tempo:

∇ · S(r, t) +

[
E(r, t) · ∂D(r, t)

∂t
+ H(r, t) · ∂B(r, t)

∂t

]
= −E(r, t) · J(r, t) . (C.31)

Aqui, definimos a grandeza vetorial S = E × H, chamada de vetor de Poynting,

que é interpretada como a densidade do fluxo de potência atravessando um certo

59 Em realidade, postulamos que o campo eletromagnético pode ser associado a um fluxo
de energia propagando-se na velocidade da luz e, a partir desse postulado, obtemos as leis de
conservação de energia e momentum [96].
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volume. Integrando a Eq. (C.31) sobre um volume finito V e área superficial A e

usando o teorema do divergente, obtém-se a representação integral do teorema de

Poynting:∮
A

d2r (S · n̂) +

∫
V

d3r

(
E · ∂D

∂t
+ H · ∂B

∂t

)
= −

∫
V

d3r (E · J) , (C.32)

onde n̂ é um versor normal à superf́ıcie A e apontando para fora do volume V . A

equação acima estabelece que a potência de Poynting fluindo através do contorno

A somada à taxa de aumento da energia eletromagnética no volume V é igual à

potência fornecida pelas fontes dentro do volume.

Na prática, a frequência angular ω é tão alta que os instrumentos de medida

não são capazes de registrar as oscilações de energia, mas sim respostas médias no

tempo. A média temporal do vetor de Poynting, na representação complexa dos

campos harmônicos60, é

〈S〉t =
1

2
Re [E×H∗] . (C.33)

Em particular, podemos escrever o teorema de Poynting no domı́nio da frequência,

∇ · (E×H∗) + ıω(E ·D∗ −B ·H∗) = −E · J∗ , (C.34)

de maneira que o vetor de Poynting complexo é definido, por conveniência no cálculo

da média temporal, como sendo S = E×H∗. O termo −E · J∗ é interpretado como

a densidade de potência complexa fornecida pela fonte.

C.2 Densidade de energia e absorção

A taxa de variação de energia por unidade de volume em um meio material

(ε, µ) é dada por ∇ · S. Considerando, em especial, que não há fontes de corrente

no meio (J = 0), a Eq. (C.31) assume a forma

−∇ · S(r, t) =

[
E(r, t) · ∂D(r, t)

∂t
+ H(r, t) · ∂B(r, t)

∂t

]
. (C.35)

60 Considerando os vetores com dependência harmônica a(r, t) = Re[a(r)e−ıωt] e b(r, t) =
Re[b(r)e−ıωt], obtemos o produto interno c(r, t) = a(r, t) · b(r, t) = (1/2)Re[a(r) · b∗(r) +
a(r) · b(r)e−2ıωt]. A média temporal de c sobre o intervalo de tempo T é definida como sendo

〈c(r)〉t = limT→∞ T−1
∫ T

0
dt c(r, t) = (1/2)Re[a(r) · b∗(r)]; de modo similar, para o produto

vetorial d(r, t) = a(r, t)× b(r, t), obtemos 〈d(r)〉t = (1/2)Re [a(r)× b∗(r)].
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Em um meio isotrópico não dispersivo e não absortivo, isto é, ε e µ são constantes

reais multiplicando tensores unitários, a grandeza expressa na Eq. (C.35) pode

ser considerada como a taxa de variação no tempo da densidade de energia

eletromagnética: ∂u/∂t = −∇ · S. Usando as relações constitutivas lineares,

Eqs. (A.6) e (A.7), na Eq. (C.35) e integrando no tempo, obtém-se u = (ε|E|2 +

µ|H|2)/2. Essa grandeza tem um significado termodinâmico exato: ela é a densidade

de energia eletromagnética do campo (E,H) armazenada no volume V e está

associada à entropia do sistema [93]. A média temporal na representação complexa

é

〈u〉t(r) =
1

4

[
ε|E(r)|2 + µ|H(r)|2

]
, (C.36)

onde ε e µ são constantes reais não negativas.

Na presença de dispersão, porém, essa interpretação simples não é mais

posśıvel. Isso porque dispersão significa, em geral, dissipação de energia (via relações

de Kramers-Kronig [1]), de forma que ε = ε′ + ıε′′ e µ = µ′ + ıµ′′ são funções de ω.

No caso de um campo harmônico, a densidade de potência média dissipada61 (isto

é, o calor por unidade de tempo e volume) é dada por:

Q =
1

2
Re [ıω(E ·D∗ −B ·H∗)]

=
ω

2

[
ε′′ |E(r)|2 + µ′′ |H(r)|2

]
. (C.37)

Para campos com dependência temporal arbitrária, basta aplicar a teoria de Fourier

para se obter um resultado análogo (Apêndice B.1). Em todos os casos, porém,

obtém-se que a energia eletromagnética dissipada na matéria devido à interação com

o campo é determinada pelas partes imaginárias de ε e µ, as quais, portanto, devem

ser positivas definidas para frequências reais positivas (meios passivos): ε′′ ≥ 0 e

µ′′ ≥ 0. Como todo meio dispersivo tem absorção, segue que Q > 0; portanto,

o processo é termodinamicamente irreverśıvel. As frequências nas quais ε′′ � ε′ e

µ′′ � µ′ são chamadas de intervalos de transparência ou regime de fraca absorção.

61 A taxa de absorção espećıfica (SAR, do inglês specific absorption rate) é usada para representar
a potência dissipada por unidade de massa de meios biológicos quando a densidade de fluxo
incidente é 1 mW/cm2 [4]. Se a densidade do meio é dada por ρ (kg/m3), define-se SAR= Q/ρ
(W/kg). Para meios biológicos, µ′′ = 0, e, portanto, SAR= ωε′′ε0|E|2/(2ρ) = σ|E|2/(2ρ). Em
geral, considera-se a densidade como sendo aproximadamente igual à da água (ρ = 103 kg/m3).
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Para um campo com dependência temporal arbitrária no regime de transparência,

expandimos ωε′′(ω) em torno de uma frequência ω0 (de ressonância) e tomamos

ω ≈ ω0, de onde obtemos que o primeiro termo, dado pela Eq. (C.37), corresponde

à absorção, e o segundo, que corresponde à densidade média de energia, é dado

por [92,93]

〈u〉t(r) =
1

4

[
∂(ωε′)

∂ω
|E(r)|2 +

∂(ωµ′)

∂ω
|H(r)|2

]
, (C.38)

onde necessariamente ∂(ωε′)/∂ω > 0 e ∂(ωµ′)/∂ω > 0, uma vez que 〈u〉t > 0. Note

que para um meio não dispersivo, ε′ e µ′ são constantes e a Eq. (C.38) se reduz à

Eq. (C.36).

Em especial, para uma onda plana propagando-se no meio (ε0, µ0), segue

imediatamente a intensidade I0 = (1/2)|E0|2
√
ε0/µ0 (Apêndice B.2). Supondo que

essa onda incida na região (ε, µ) encerrada em um volume V , e usando a definição

de seção de choque dada na Seção 2.4 (potência dividida por intensidade incidente),

podemos escrever, a partir da Eq. (C.37):

σabs ≡
∫
V

dr3Q

I0

=

∫
V

d3r k

[
ε′′

ε0

∣∣∣∣E(r)

E0

∣∣∣∣2 +
µ′′

µ0

∣∣∣∣H(r)

H0

∣∣∣∣2
]
, (C.39)

que é exatamente a expressão que faz o v́ınculo das seções de choque – via

conservação da energia, Eq. (2.9) – com os campos internos a um centro espalhador.

Note que não há rigor algum nesse cálculo: determinamos a seção de choque de

absorção de maneira heuŕıstica, usando, para isso, a definição da Seção 2.4, que

também carece de rigor. Um cálculo rigoroso da Eq. (C.39), usando vetores de

Hertz e a função de Green para o espaço livre em um volume V com uma fonte de

corrente efetiva que gera os campos espalhados, pode ser encontrado na Ref. [9].



Apêndice D

Componentes dos campos
eletromagnéticos

Apresentamos, por completeza, as expressões exatas das componentes dos

campos eletromagnéticos que usamos no cálculo dos coeficientes de Lorenz-Mie e

da energia interna aos centros espalhadores, bem como as condições de contorno

desses coeficientes. Essas componentes foram calculadas na mesma notação e com

os mesmos campos incidentes de Bohren & Huffman [1], livro esse que usamos como

base para a maioria de nossos cálculos. Assim, grande parte dos casos limites pode

ser recuperada e conferida na Ref. [1]. Enfatizamos que as Seções deste Apêndice

devem ser lidas como uma extensão dos Caṕıtulos aos quais elas se referenciam,

uma vez que muitas funções, embora com diferentes significados e definições, sejam

definidas ao longo da tese pelos mesmos śımbolos.

D.1 Geometria esférica

Na geometria esférica (r, θ, φ), seguindo o método dos harmônicos esféricos

vetoriais, a equação de Helmholtz escalar a ser resolvida é

[
∂

∂r

(
r2 ∂

∂r

)
+

1

sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂

∂θ

)
+

1

sin2 θ

∂2

∂φ2
+ (kqr)

2

]
ψ(r, θ, φ) = 0 ,

cujas soluções linearmente independentes, para o caso da esfera, são dadas por

ψe1n(r, cos θ, φ) = cos(1φ)P (1)
n (cos θ)zn(kqr) , (D.40)

ψo1n(r, cos θ, φ) = sin(1φ)P (1)
n (cos θ)zn(kqr) , (D.41)

229
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onde P (1)
n (cos θ) é a função associada de Legendre de primeira ordem e zn(kqr) é uma

função esférica de Bessel (jn), Neumann (yn) ou Hankel (hn) e deve ser escolhida de

acordo com a região em que se consideram os campos [ondas estacionárias (interior

da esfera) ou propagantes (ondas espalhadas)]. Para o interior do centro espalhador,

por exemplo, escolhem-se zn = jn para a região que inclui a origem do sistema de

coordenadas e uma combinação linear de funções geradas por zn = jn e zn = yn para

regiões que não incluem a origem (pois a função de Neumann diverge nela). Por

outro lado, para os campos espalhados, escolhe-se entre zn = h(1)
n = jn+ ıyn ou zn =

h(2)
n = jn − ıyn, a depender se o ansatz temporal é e−ıωt ou e+ıωt, respectivamente,

de forma a garantir que na região de campo distante as ondas espalhadas estejam

se afastando do centro espalhador para ωt > 0.

Em nossos cálculos, o ansatz temporal é e−ıωt e o campo incidente é Ei(r) =

E0e
ıkr cos θx̂, com x̂ = sin θ cosφ r̂+cos θ cosφ θ̂−sinφ φ̂. Em coordenadas esféricas,

as componentes da expansão da onda plana (Ei,Hi) em ondas parciais esféricas são:

Eir =
−ı cosφ sin θ

ρ2

∞∑
n=1

Enψn(ρ)n(n+ 1)πn ,

Eiθ =
cosφ

ρ

∞∑
n=1

En [πnψn(ρ)− ıτnψ′n(ρ)] ,

Eiφ =
sinφ

ρ

∞∑
n=1

En [ıπnψ
′
n(ρ)− τnψn(ρ)] ;

Hir =
k

ωµ
tanφ Eir ,

Hiθ =
k

ωµ
tanφ Eiθ ,

Hiφ =
−k
ωµ

cotφ Eiφ ,

onde ρ = kr, En = ınE0(2n+ 1)/[n(n+ 1)] e ψn(ρ) = ρjn(ρ) é a função

de Riccati-Bessel. As funções angulares são πn = P (1)
n (cos θ)/sin θ e τn =

d[P (1)
n (cos θ)]/dθ. A seguir, fornecemos as componentes das expansões dos campos

internos e espalhados para as duas geometrias de centros espalhadores esféricos que

abordamos.
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D.1.1 Esferas concêntricas

As componentes dos campos eletromagnéticos e demais funções desta Seção

fazem referência aos Caṕıtulos 3, 4 e 5.

D.1.1.1 Campos internos e espalhados

� Campo eletromagnético interno (Eq,Hq), regiões (0 ≤ r ≤ a) para q = 1 e

(a ≤ r ≤ b) para q = 2:

Eqr =− ı cosφ sin θ

ρ2
q

∞∑
n=1

Enn(n+ 1)πn
{
δ1qdnψn(ρq)

+ δ2q [gnψn(ρq)− wnχn(ρq)]
}
, (D.42)

Eqθ =
cosφ

ρq

∞∑
n=1

En
{
δ1q [cnπnψn(ρq)− ıdnτnψ′n(ρq)]

+ δ2qπn [fnψn(ρq)− vnχn(ρq)]− ıδ2qτn [gnψ
′
n(ρq)− wnχ′n(ρq)]

}
,

(D.43)

Eqφ =
sinφ

ρq

∞∑
n=1

En
{
δ1q [ıdnπnψ

′
n(ρq)− cnτnψn(ρq)]

+ ıδ2qπn [gnψ
′
n(ρq)− wnχ′n(ρq)]− δ2qτn [fnψn(ρq)− vnχn(ρq)]

}
,

(D.44)

Hqr =− ıkq sinφ sin θ

ωµqρ2
q

∞∑
n=1

Enn(n+ 1)πn
{
δ1qcnψn(ρq)

+ δ2q [fnψn(ρq)− vnχn(ρq)]
}
, (D.45)

Hqθ =
kq sinφ

ωµqρq

∞∑
n=1

En
{
δ1q [dnπnψn(ρq)− ıcnτnψ′n(ρq)]

+ δ2qπn [gnψn(ρq)− wnχn(ρq)]− ıδ2qτn [fnψ
′
n(ρq)− vnχ′n(ρq)]

}
,

(D.46)

Hqφ =
kq cosφ

ωµqρq

∞∑
n=1

En
{
δ1q [dnτnψn(ρq)− ıcnπnψ′n(ρq)]

+ δ2qτn [gnψn(ρq)− wnχn(ρq)]− ıδ2qπn [fnψ
′
n(ρq)− vnχ′n(ρq)]

}
,

(D.47)

onde ρq = kqr, com kq sendo o número de onda no meio (εq, µq), δqq′ é o delta

de Kronecker e as funções radiais ψn(ρq) = ρqjn(ρq) e χn(ρq) = −ρqyn(ρq) são
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as funções de Riccati-Bessel e Riccati-Neumann, respectivamente.

� Campo eletromagnético espalhado (Es,Hs), região (b ≤ r):

Esr =
ı cosφ sin θ

ρ2

∞∑
n=1

Enanξn(ρ)n(n+ 1)πn ,

Esθ =
cosφ

ρ

∞∑
n=1

En [ıanτnξ
′
n(ρ)− bnτnξn(ρ)] ,

Esφ =
sinφ

ρ

∞∑
n=1

En [bnτnξn(ρ)− ıanπnξ′n(ρ)] ;

Hsr =
ık

ωµ

sinφ sin θ

ρ2

∞∑
n=1

Enbnξn(ρ)n(n+ 1)πn ,

Hsθ =
k

ωµ

sinφ

ρ

∞∑
n=1

En [ıbnτnξ
′
n(ρ)− anπnξn(ρ)] ,

Hsφ =
k

ωµ

cosφ

ρ

∞∑
n=1

En [ıbnπnξ
′
n(ρ)− anτnξn(ρ)] ,

onde ξn(ρ) = ρh(1)
n (ρ) é a função de Ricatti-Hankel.

D.1.1.2 Condições de contorno

Impondo a continuidade das componentes tangenciais dos campos elétricos e

magnéticos, Eq. (2.2), nas interfaces r = a e r = b, obtemos que os coeficientes de
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Aden-Kerker devem necessariamente satisfazer o sistema de equações:

m2ξ
′
n(y)an + ψ′n(m2y)gn − χ′n(m2y)wn = m2ψ

′
n(y) ,

m2ξn(y)bn + ψn(m2y)fn − χn(m2y)vn = m2ψn(y) ,

m2ξn(y)an + m̃2ψn(m2y)gn − m̃2χn(m2y)wn = m2ψn(y) ,

m2ξ
′
n(y)bn + m̃2ψ

′
n(m2y)fn − m̃2χ

′
n(m2y)vn = m2ψ

′
n(y) ,

m2ψn(m1x)cn −m1ψn(m2x)fn +m1χn(m2x)vn = 0 ,

m2ψ
′
n(m1x)dn −m1ψ

′
n(m2x)gn +m1χ

′
n(m2x)wn = 0 ,

m2m̃1ψ
′
n(m1x)cn −m1m̃2ψ

′
n(m2x)fn +m1m̃2χ

′
n(m2x)vn = 0 ,

m2m̃1ψn(m1x)dn −m1m̃2ψn(m2x)gn +m1m̃2χn(m2x)wn = 0 ,

onde x = ka e y = kb são os parâmetros de tamanho das esferas interior e exterior,

respectivamente, e mq =
√
εq/ε0

√
µq/µ0 e m̃q =

√
εq/ε0/

√
µq/µ0 são os ı́ndices de

refração e impedância, q = {1, 2}.

D.1.2 Esferas opticamente ativas

As componentes dos campos eletromagnéticos e demais funções desta Seção

fazem referência ao Caṕıtulo 6.

D.1.2.1 Campos internos e espalhados

• Campo eletromagnético interno (E1,H1), região (0 ≤ r ≤ a):

E1r =
∞∑
n=1

En sin θn(n+ 1)πn

×

{
ψn(ρL)

ρ2
L

[fon sinφ+ fen cosφ]− αR
ψn(ρR)

ρ2
R

[gon sinφ+ gen cosφ]

}
,

(D.48)

E1θ =
∞∑
n=1

En

{
cosφ

ρL

[fonπnψn(ρL) + fenτnψ
′
n(ρL)]
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+
sinφ

ρL

[fonτnψ
′
n(ρL)− fenπnψn(ρL)] + αR

cosφ

ρR

[gonπnψn(ρR)− genτnψ
′
n(ρR)]

− αR
sinφ

ρR

[gonτnψ
′
n(ρR) + genπnψn(ρR)]

}
, (D.49)

E1φ =
∞∑
n=1

En

{
cosφ

ρL

[fonπnψ
′
n(ρL)− fenτnψn(ρL)]

− sinφ

ρL

[fonτnψn(ρL) + fenπnψ
′
n(ρL)]− αR

cosφ

ρR

[gonπnψ
′
n(ρR) + genτnψn(ρR)]

− αR
sinφ

ρR

[gonτnψn(ρR)− genπnψ
′
n(ρR)]

}
, (D.50)

onde ρq = kqr, com q podendo ser tanto L quanto R. O campo magnético

correspondente H1 é obtido das equações Eqs. (D.48)–(D.50) pelas substituições

de (fn, αRgn) por (αLfn, gn).

• Campo eletromagnético espalhado (Es,Hs), região (a ≤ r):

Esr =
ı sin θ

ρ2

∞∑
n=1

Enξn(ρ)n(n+ 1) (an cosφ− dn sinφ) πn ,

Esθ =
∞∑
n=1

En
ρ
{cosφ [ıanτnξ

′
n(ρ)− bnτnξn(ρ)]− sinφ [cnπnξn(ρ) + ıdnτnξ

′
n(ρ)]} ,

Esφ =
∞∑
n=1

En
ρ
{sinφ [−ıanπnξ′n(ρ) + bnτnξn(ρ)]− cosφ [cnτnξn(ρ) + ıdnπnξ

′
n(ρ)]} ;

Hsr =
ık

ωµ

sin θ

ρ2

∞∑
n=1

Enξn(ρ)n(n+ 1) (bn sinφ− cn cosφ) πn ,

Hsθ =
k

ωµ

∞∑
n=1

En
ρ
{sinφ [−anπnξn(ρ) + ıbnτnξ

′
n(ρ)]− cosφ [ıcnτnξ

′
n(ρ)− dnπnξn(ρ)]} ,

Hsφ =
k

ωµ

∞∑
n=1

En
ρ
{cosφ [−anτnξn(ρ) + ıbnπnξ

′
n(ρ)] + sinφ [ıcnπnξ

′
n(ρ)− dnτnξn(ρ)]} ,

onde ρ = kr e ξn(ρ) = ρh(1)
n (ρ) é a função de Riccati-Hankel de primeiro tipo.

D.1.2.2 Condições de contorno

Das condições de contorno – continuidade das componentes tangenciais dos
campos, Eq. (2.2) –, os coeficientes das esferas quirais devem necessariamente
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satisfazer o sistema de equações:

ıξ′n(x)an − ξn(x)bn −
ψn(yL)

mL
fon −

ψ′n(yL)

mL
fen − αR

[
ψn(yR)

mR
gon −

ψ′n(yR)

mR
gen

]
= −ψn(x) + ıψ′n(x) ,

ıξ′n(x)cn + ξn(x)dn − ım̃
[
ψn(yL)

mL
fon +

ψ′n(yL)

mL
fen

]
+ Z0

[
ψn(yR)

mR
gon −

ψ′n(yR)

mR
gen

]
= 0 ,

ıξ′n(x)an + ξn(x)bn +
ψn(yL)

mL
fon −

ψ′n(yL)

mL
fen + αR

[
ψn(yR)

mR
gon +

ψ′n(yR)

mR
gen

]
= ψn(x) + ıψ′n(x) ,

ıξ′n(x)cn − ξn(x)dn + ım̃

[
ψn(yL)

mL
fon −

ψ′n(yL)

mL
fen

]
− Z0

[
ψn(yR)

mR
gon +

ψ′n(yR)

mR
gen

]
= 0 ,

ξn(x)an + ıξ′n(x)bn + ım̃

[
ψ′n(yL)

mL
fon +

ψn(yL)

mL
fen

]
+ Z0

[
ψ′n(yR)

mR
gon −

ψn(yR)

mR
gen

]
= ψn(x) + ıψ′n(x) ,

ξn(x)cn + ıξ′n(x)dn +
ψ′n(yL)

mL
fon −

ψn(yL)

mL
fen − αR

[
ψ′n(yR)

mR
gon +

ψn(yR)

mR
gen

]
= 0 ,

ξn(x)an − ıξ′n(x)bn − ım̃
[
ψ′n(yL)

mL
fon −

ψn(yL)

mL
fen

]
− Z0

[
ψ′n(yR)

mR
gon +

ψn(yR)

mR
gen

]
= ψn(x)− ıψ′n(x) ,

ξn(x)cn − ıξ′n(x)dn −
ψ′n(yL)

mL
fon −

ψn(yL)

mL
fen + αR

[
ψ′n(yR)

mR
gon −

ψn(yR)

mR
gen

]
= 0 ,

onde Z0 =
√
µ0/ε0, αR = −ı

√
µ1/ε1 e usamos os ângulos de espalhamento θ = 0o

e θ = 180o para obtermos as oito equações independentes, sendo πn(1) = τn(1) =

n(n + 1)/2, πn(−1) = (−1)n−1πn(1) e τn(−1) = (−1)nτn(1). Para as esferas não

opticamente ativas, um ângulo de espalhamento é suficiente para obter um sistema

de equações posśıvel e determinado.

D.2 Geometria ciĺındrica

Na geometria ciĺındrica (rφ, z), seguindo o método dos harmônicos ciĺındricos

vetoriais, a equação de Helmholtz escalar a ser resolvida é[
1

r

∂

∂r

(
r
∂

∂r

)
+

1

r2

∂2

∂φ2
+

∂2

∂z2
+ k2

q

]
ψ(r, φ, z) = 0 , (D.51)
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com soluções da forma

ψn(r, φ, z) = Zn(r
√
k2
q − k2 cos2 ζ)eı(nφ−kz cos ζ) , (D.52)

onde ζ é o ângulo entre a onda incidente e o eixo do cilindro e Zn é uma função

esférica de Bessel (Jn), Neumann (Yn) ou Hankel (Hn), a depender das condições de

contorno.

Para o campo incidente, analisamos duas situações distintas e linearmente

independentes: as polarizações TM (Ei||xz) e TE (Ei ⊥ xz), as quais são indicadas

pelos ı́ndices (I) e (II), respectivamente. O ansatz temporal é e−ıωt e as componentes

dos campos incidentes (Ei,Hi), já expandidas em ondas parciais ciĺındricas, são:

E
(I)
ir = −ı

∞∑
n=−∞

cos ζJ ′n(ρ)ϕn(φ, z) ,

E
(I)
iφ =

∞∑
n=−∞

n cos ζ
Jn(ρ)

ρ
ϕn(φ, z) ,

E
(I)
iz =

∞∑
n=−∞

ρ
Jn(ρ)

kr
ϕn(φ, z) ,

H
(I)
ir =

k

ωµ

∞∑
n=−∞

n
Jn(ρ)

ρ
ϕn(φ, z) ,

H
(I)
iφ = ı

k

ωµ

∞∑
n=−∞

J ′n(ρ)ϕn(φ, z) ,

H
(I)
iz = 0 ;

E
(II)
ir = −ı

∞∑
n=−∞

n
Jn(ρ)

ρ
ϕn(φ, z) ,

E
(II)
iφ = ı

∞∑
n=−∞

J ′n(ρ)ϕn(φ, z) ,

E
(II)
iz = 0 ,

H
(II)
ir = ı

k

ωµ

∞∑
n=−∞

cos ζJ ′n(ρ)ϕn(φ, z) ,

H
(II)
iφ = − k

ωµ

∞∑
n=−∞

n cos ζ
Jn(ρ)

ρ
ϕn(φ, z) ,

H
(II)
iz = − k

ωµ

∞∑
n=−∞

ρ
Jn(ρ)

kr
ϕn(φ, z) ,
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onde ρ = kr sin ζ e ϕn(φ, z) = E0(−ı)neı(nφ−kz cos ζ)

D.2.1 Cilindros concêntricos

As componentes dos campos eletromagnéticos e demais funções desta Seção

fazem referência aos Caṕıtulos 7 e 8.

D.2.1.1 Campos internos e espalhados

• Campo eletromagnético interno (Eq,Hq), regiões (0 ≤ r ≤ a) para q = 1 e

(a ≤ r ≤ b) para q = 2:

Para o modo TM, as componentes ciĺındricas do campo elétrico E
(I)
1 dentro

do cilindro (ε1, µ1) são:

E
(I)
1r =ı

∞∑
n=−∞

[
d(I)
n n

Jn(ρ1)

ρ1

− c(I)
n

cos ζ

m1

J ′n(ρ1)

]
ϕn(φ, z) , (D.53)

E
(I)
1φ =

∞∑
n=−∞

[
c(I)
n

cos ζ

m1

n
Jn(ρ1)

ρ1

− d(I)
n J

′
n(ρ1)

]
ϕn(φ, z) , (D.54)

E
(I)
1z =

∞∑
n=−∞

c(I)
n

ρ1

m1kr
Jn(ρ1)ϕn(φ, z) , (D.55)

onde k = ωε0µ0 é o número de onda incidente, Jn é a função de Bessel ciĺındrica

e ϕn(φ, z) = E0(−ı)neı(nφ−kz cos ζ), com E0 sendo a amplitude do campo elétrico

incidente.

Dentro da casca ciĺındrica (ε2, µ2), o campo elétrico correspondente E
(I)
2 é

expresso em coordenadas ciĺındricas como se segue:

E
(I)
2r =ı

∞∑
n=−∞

[
g(I)
n n

Jn(ρ2)

ρ2

− f (I)
n

cos ζ

m2

J ′n(ρ2)

+ w(I)
n n

Yn(ρ2)

ρ2

− v(I)
n

cos ζ

m2

Y ′n(ρ2)

]
ϕn(φ, z) , (D.56)

E
(I)
2φ =

∞∑
n=−∞

[
f (I)
n

cos ζ

m2

n
Jn(ρ2)

ρ2

− g(I)
n J

′
n(ρ2)

+ v(I)
n

cos ζ

m2

n
Yn(ρ2)

ρ2

− w(I)
n Y

′
n(ρ2)

]
ϕn(φ, z) , (D.57)

E
(I)
2z =

∞∑
n=−∞

ρ2

m2kr

[
f (I)
n Jn(ρ2) + v(I)

n Yn(ρ2)
]
ϕn(φ, z) , (D.58)
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onde Yn é a função ciĺındrica de Neumann. A dependência radial nas

Eqs. (D.53)–(D.58) está em ρq = kr
√
m2
q − cos2 ζ, com mq =

√
εq/ε0

√
µq/µ0 sendo

o ı́ndice de refração relativo do meio q = {1, 2}, Fig. 7.1, com respeito ao meio

circundante (ε0, µ0) [108].

Os campos magnéticos correspondentes H(I)
q são obtidos a partir das

Eqs. (D.53)–(D.58) trocando-se (cn, dn) por (p1dn, p1cn), (fn, gn) por (p2gn, p2fn)

e (vn, wn) por (p2wn, p2vn), onde pq = −ı
√
εq/µq. Ainda, a polarização TE (caso II)

é prontamente obtida pela multiplicação do lado direito das Eqs. (D.53)–(D.58) por

(−ı) e trocando-se os coeficientes TM pelos correspondentes TE.

• Campo eletromagnético espalhado (Es,Hs), região (b ≤ r):

E(I)
sr =

∞∑
n=−∞

[
ıb(I)
n cos ζ

H
′(1)
n (ρ)

ρ
+ a(I)

n n
H

(1)
n (ρ)

ρ

]
ϕn(φ, z) ,

E
(I)
sφ =

∞∑
n=−∞

[
ıa(I)
n H

′(1)
n (ρ)− b(I)

n cos ζn
H

(1)
n (ρ)

ρ

]
ϕn(φ, z) ,

E(I)
sz =−

∞∑
n=−∞

b(I)
n ρ

H
(1)
n (ρ)

kr
ϕn(φ, z) ,

H(I)
sr =

k

ωµ

∞∑
n=−∞

[
ıa(I)
n cos ζH ′(1)

n (ρ)− b(I)
n n

H
(1)
n (ρ)

ρ

]
ϕn(φ, z) ,

H
(I)
sφ =− k

ωµ

∞∑
n=−∞

[
a(I)
n cos ζn

H
(1)
n (ρ)

ρ
+ ıb(I)

n H
′(1)
n (ρ)

]
ϕn(φ, z) ,

H(I)
sz =− k

ωµ

∞∑
n=−∞

a(I)
n ρ

H
(1)
n (ρ)

kr
ϕn(φ, z) ;

E(II)
sr =−

∞∑
n=−∞

[
ıb(II)
n cos ζ

H
′(1)
n (ρ)

ρ
+ a(II)

n n
H

(1)
n (ρ)

ρ

]
ϕn(φ, z) ,

E
(II)
sφ =

∞∑
n=−∞

[
b(II)
n cos ζn

H
(1)
n (ρ)

ρ
− ıa(II)

n H ′(1)
n (ρ)

]
ϕn(φ, z) ,

E(II)
sz =

∞∑
n=−∞

b(II)
n ρ

H
(1)
n (ρ)

kr
ϕn(φ, z) ,

H(II)
sr =

k

ωµ

∞∑
n=−∞

[
b(II)
n n

H
(1)
n (ρ)

ρ
− ıa(II)

n cos ζH ′(1)
n (ρ)

]
ϕn(φ, z) ,

H
(II)
sφ =

k

ωµ

∞∑
n=−∞

[
ıb(II)
n H ′(1)

n (ρ) + a(II)
n cos ζn

H
(1)
n (ρ)

ρ

]
ϕn(φ, z) ,
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H(II)
sz =

k

ωµ

∞∑
n=−∞

a(II)
n ρ

H
(1)
n (ρ)

kr
ϕn(φ, z) .

D.2.1.2 Condições de contorno e funções auxiliares

Explicitamente, aplicando as condições de contorno da Eq. (2.2) (continuidade
das componentes tangenciais dos campos), temos para a polarização TM:



ım2ηξH
′(1)
n (ξ)a(I)

n −m2ηn cos ζH(1)
n (ξ)b(I)n − ξn cos ζJn(η)f (I)

n

+m2ηξJ
′
n(η)g(I)

n − ξn cos ζYn(η)v(I)
n +m2ηξY

′
n(η)w(I)

n = −m2ηn cos ζJn(ξ) ,

m2ξH
(1)
n (ξ)b(I)n + ηJn(η)f (I)

n + ηYn(η)v(I)
n = m2ξJn(ξ) ,

m2ηn cos ζH(1)
n (ξ)a(I)

n + ım2ηξH
′(1)
n (ξ)b(I)n + ım2m̃2ηξJ

′
n(η)f (I)

n

−ım̃2ξn cos ζJn(η)g(I)
n + ım2m̃2ηξY

′
n(η)v(I)

n − ım̃2ξn cos ζYn(η)w(I)
n = ım2ηξJ

′
n(ξ) ,

m2ξH
(1)
n (ξ)a(I)

n − ım̃2ηJn(η)g(I)
n − ım̃2ηYn(η)w(I)

n = 0 ,

m2η2n cos ζJn(η1)c(I)
n −m1m2η1η2J

′
n(η1)d(I)

n −m1η1n cos ζJn(η2)f (I)
n

+m1m2η1η2J
′
n(η2)g(I)

n −m1η1n cos ζYn(η2)v(I)
n +m1m2η1η2Y

′
n(η2)w(I)

n = 0 ,

m2η1Jn(η1)c(I)
n −m1η2Jn(η2)f (I)

n −m1η2Yn(η2)v(I)
n = 0 ,

m1m̃1m2η1η2J
′
n(η1)c(I)

n − m̃1m2η2n cos ζJn(η1)d(I)
n −m1m2m̃2η1η2J

′
n(η2)f (I)

n

+m1m̃2η1n cos ζJn(η2)g(I)
n −m1m2m̃2η1η2Y

′
n(η2)v(I)

n +m1m̃2η1n cos ζYn(η2)w(I)
n = 0 ,

m̃1m2η1Jn(η1)d(I)
n −m1m̃2η2Jn(η2)g(I)

n −m1m̃2η2Yn(η2)w(I)
n = 0 .
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Similarmente, para o modo TE obtemos:

m2ηξH
′(1)
n (ξ)a(II)

n + ım2ηn cos ζH(1)
n (ξ)b(II)n − ξn cos ζJn(η)f (II)

n

+m2ηξJ
′
n(η)g(II)

n − ξn cos ζYn(η)v(II)
n +m2ηξY

′
n(η)w(II)

n = m2ηξJ
′
n(ξ) ,

ım2ξH
(1)
n (ξ)b(II)n − ηJn(η)f (II)

n − ηYn(η)v(II)
n = 0,

m2ηn cos ζH(1)
n (ξ)a(II)

n + ım2ηξH
′(1)
n (ξ)b(II)n −m2m̃2ηξJ

′
n(η)f (II)

n

+m̃2ξn cos ζJn(η)g(II)
n −m2m̃2ηξY

′
n(η)v(II)

n + m̃2ξn cos ζYn(η)w(II)
n = m2ηn cos ζJn(ξ) ,

m2ξH
(1)
n (ξ)a(II)

n + m̃2ηJn(η)g(II)
n + m̃2ηYn(η)w(II)

n = m2ξJn(ξ) ,

m2η2n cos ζJn(η1)c(II)
n −m1m2η1η2J

′
n(η1)d(II)

n −m1η1n cos ζJn(η2)f (II)
n

+m1m2η1η2J
′
n(η2)g(II)

n −m1η1n cos ζYn(η2)v(II)
n +m1m2η1η2Y

′
n(η2)w(II)

n = 0 ,

m2η1Jn(η1)c(II)
n −m1η2Jn(η2)f (II)

n −m1η2Yn(η2)v(II)
n = 0 ,

m1m̃1m2η1η2J
′
n(η1)c(II)

n − m̃1m2η2n cos ζJn(η1)d(II)
n −m1m2m̃2η1η2J

′
n(η2)f (II)

n

+m1m̃2η1n cos ζJn(η2)g(II)
n −m1m2m̃2η1η2Y

′
n(η2)v(II)

n +m1m̃2η1n cos ζYn(η2)w(II)
n = 0 ,

m̃1m2η1Jn(η1)d(II)
n −m1m̃2η2Jn(η2)g(II)

n −m1m̃2η2Yn(η2)w(II)
n = 0 ,

As funções auxiliares obtidas a partir das condições de contorno e empregadas

para se escrever os coeficientes do tipo Mie na Sec. 6.1 são apresentadas abaixo: onde

definimos a função derivada logaŕıtmica L(Z)
n (ρ) = Z ′n(ρ)/[ρZn(ρ)], com Zn sendo

qualquer função especial ciĺındrica. Sendo que H(1)
n = Jn + ıYn é a função de Hankel

ciĺındrica de primeiro tipo, prosseguimos com

An =
Jn(η2x)

Yn(η2x)

[
µ1L

(J)
n (η1x)− µ2L

(J)
n (η2x)

µ1L
(J)
n (η1x)− µ2L

(Y )
n (η2x)

]
, (D.59)

Bn =
Jn(η2x)

Yn(η2x)

[
ε1L

(J)
n (η1x)− ε2L(J)

n (η2x)

ε1L
(J)
n (η1x)− ε2L(Y )

n (η2x)

]
, (D.60)

Cn =
µ2 (1− η2

2/η
2
1)

m2η2
2x

2
[
µ1L

(J)
n (η1x)− µ2L

(Y )
n (η2x)

] , (D.61)

Dn =
ε2 (1− η2

2/η
2
1)

m2η2
2x

2
[
ε1L

(J)
n (η1x)− ε2L(Y )

n (η2x)
] , (D.62)
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Vn =
Jn(η2x)

Yn(η2x)
Cn , (D.63)

Wn =
Jn(η2x)

Yn(η2x)
Dn , (D.64)

An =
Jn(η2y)

Yn(η2y)

[
µ2L

(J)
n (η2y)− µ0L

(H)
n (η0y)

µ2L
(Y )
n (η2y)− µ0L

(H)
n (η0y)

]
, (D.65)

Bn =
Jn(η2y)

Yn(η2y)

[
ε2L

(J)
n (η2y)− ε0L(H)

n (η0y)

ε2L
(Y )
n (η2y)− ε0L(H)

n (η0y)

]
, (D.66)

Cn =
µ2 (1− η2

0/η
2
2)

m2η2
0y

2
[
µ2L

(Y )
n (η2y)− µ0L

(H)
n (η0y)

] , (D.67)

Dn =
ε2 (1− η2

0/η
2
2)

m2η2
0y

2
[
ε2L

(Y )
n (η2y)− ε0L(H)

n (η0y)
] , (D.68)

Vn =
Jn(η2y)

Yn(η2y)
Cn , (D.69)

Wn =
Jn(η2y)

Yn(η2y)
Dn , (D.70)

F (I)
n =

2ıε2

[
πYn(η2y)H

(1)
n (η0y)

]−1

m̃2η2η0y2
[
ε0L

(H)
n (η0y)− ε2L(Y )

n (η2y)
] , (D.71)

P(I)
n

F (I)
n

=Vn(1− γ2
nCnDn)− Vn(1− γ2

nCnDn) + Bn(Cn − Cn) , (D.72)

Q(I)
n

F (I)
n

=An(Vn − BnCn)−An(Vn − BnCn) + γ2
nWn(CnVn − CnVn) , (D.73)

F (II)
n =

2ıµ2

[
πYn(η2y)H

(1)
n (η0y)

]−1

η2η0y2
[
µ0L

(H)
n (η0y)− µ2L

(Y )
n (η2y)

] , (D.74)

P(II)
n

F (II)
n

=Wn(1− γ2
nCnDn)−Wn(1− γ2

nCnDn) +An(Dn −Dn) , (D.75)

Q(II)
n

F (II)
n

=Bn(Wn −AnDn)− Bn(Wn −AnDn) + γ2
nVn(DnWn −DnWn) , (D.76)

R(I)
n =(An − γ2

nCnWn)
[
γ2
nVn(Dn −Dn) + Bn(1− γ2

nCnDn)− Bn(1− γ2
nCnDn)

]
+ (1− γ2

nCnDn)
[
An(Bn − Bn) + γ2

nWn(Vn − BnCn)− γ2
nWn(Vn − BnCn)

]
+ γ2

n(Vn − BnCn)
[
(Wn −Wn) +Dn(An − γ2

nCnWn)−Dn(An − γ2
nCnWn)

]
,

(D.77)
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R(II)
n =(Bn − γ2

nDnVn)
[
γ2
nWn(Cn − Cn) +An(1− γ2

nCnDn)−An(1− γ2
nCnDn)

]
+ (1− γ2

nCnDn)
[
Bn(An −An) + γ2

nVn(Wn −AnDn)− γ2
nVn(Wn −AnDn)

]
+ γ2

n(Wn −AnDn)
[
(Vn − Vn) + Cn(Bn − γ2

nDnVn)− Cn(Bn − γ2
nDnVn)

]
,

(D.78)

onde x = ka, y = kb, ηq =
√
mq − cos2 ζ e γn = n cos ζ. Note que η0 =√

1− cos2 ζ = sin ζ.

D.2.2 Cilindro magneto-óptico

As componentes dos campos eletromagnéticos e demais funções desta Seção

fazem referência ao Caṕıtulo 9. Para um cilindro girotrópico não magnético,

consideramos apenas o modo TE em incidência normal (ζ = 90o), de forma que

o campo incidente assume a forma

Eir =
∞∑

n=−∞

E0(−ı)nnJn(kr)

kr
eınφ ,

Eiφ = ı
∞∑

n=−∞

E0(−ı)nJ ′n(kr)eınφ ,

Hiz = − k

ωµ0

∞∑
n=−∞

E0(−ı)nJn(kr)eınφ ,

onde k2 = ω2ε0µ0.

D.2.2.1 Campos internos e espalhados

• Campo eletromagnético interno (E1,H1), região (0 ≤ r ≤ a) no modo TE:

E1r =
∞∑

n=−∞

E0(−ı)ndn
[
βJ ′n(k1r) + n

Jn(k1r)

k1r

]
eınφ , (D.79)

E1φ = ı

∞∑
n=−∞

E0(−ı)ndn
[
J ′n(k1r) + βn

Jn(k1r)

k1r

]
eınφ , (D.80)

H1z = − k1

ωµ1

∞∑
n=−∞

E0(−ı)ndnJn(k1r)e
ınφ , (D.81)

onde k2
1 = ω2ε1(1− β2)µ1, com β = γ1/ε1.
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• Campo eletromagnético espalhado (Es,Hs), região (r ≥ a) no modo TE:

Esr =
∞∑

n=−∞

E0(−ı)nann
H

(1)
n (kr)

kr
eınφ ,

Esφ = ı

∞∑
n=−∞

E0(−ı)nanH ′(1)
n (kr)eınφ ,

Hsz = − k

ωµ0

∞∑
n=−∞

E0(−ı)nanH(1)
n (kr)eınφ .

D.2.2.2 Condições de contorno

Das condições de contorno para o modo TE em incidência normal (ζ = 90o),

obtemos 
J ′n(x)− bnH ′(1)

n (x)− an
[
J ′n(m1x) +

γ1

ε1
n
Jn(m1x)

m1x

]
= 0 ,

−Jn(x) + bnH
(1)
n (x) + m̃1anJn(m1x) = 0 ,

onde x = ka, m1 = k1/k =
√
ε1(1− β2)µ1/(ε0µ0) e m̃1 =

√
ε1(1− β2)µ0/(ε0µ1).
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