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Úvod

S rozvojem optických vláken s velmi nízkými optickými ztrátami se stává zá-
sadním problémem potlačení šumu, vzniklého zpětným šířením záření, které je
způsobeno odrazy na nedokonalostech vláken a vlnovodů. Tento šum vede ke zhor-
šení přenosových charakteristik optického komunikačního systému a představuje
další limit pro optické komunikační systémy a integrované obvody.

Jedním z řešení tohoto problému je využití narušení invariance vzhledem k
otočení plynutí času, tzv. narušení T symetrie, u prvků vykazujících Faraday-
ovu rotaci, které plyne z toho, že pro popis polarizace v neměnné soustavě tato
transformace odpovídá záměně pravotočivé a levotočivé polarizace (viz. Magne-
tooptický Faradayův jev). Na tomto principu staví optické izolátory, to jsou za-
řízení, která přenášejí signál v jednom směru optického vlákna a brání průchodu
ve směru opačném.

Jednoduchý model optického izolátoru založeného na Faradayově jevu, obrá-
zek 1, představuje systém dvou polarizátorů a magnetooptického prvku umís-
těného mezi nimi. Tloušťka tohoto prvku je volena tak, aby pro požadovanou
přenosovou frekvenci ω stáčel rovinu polarizace o θF = π/4, což odpovídá úhlu
mezi osami obou polarizátorů. Světlo postupující v propustném směru tohoto
izolátoru je tak polarizováno prvním polarizátorem. Bez újmy na obecnosti je
uvažována polarizace rovnoběžná s ex, θ = 0. Rovina polarizace je stočena při
průchodu magnetooptickým médiem na θ = π/4 a beze ztrát prochází druhým
polarizátorem.

Naopak světlo jdoucí v závěrném směru je polarizováno druhým polarizátorem
θ = π/4 a následně je rovina polarizace stočena na θ = π/2, což odpovídá směru
kolmému na rovinu polarizace prvního polarizátoru.

Obrázek 1: Schéma optického izolátoru.
Jednoduchý optický izolátor složený z dvojice polarizátorů a magnetooptického
média. Propustný směr zleva doprava. Změna polarity pole B vede k záměně
propustného a závěrného směru izolátoru.

2



Jinou variantu představuje integrovaný přístup, kdy je vlnovod obalen tenkou
vrstvou magnetoopticky aktivní látky. Specifický případ optické dutiny, rezoná-
toru, s povrchovou magnetoopticky aktivní vrstvou je studován v [1]. Sejmutí
degenerace mezi pravotočivou a levotočivou vlnou, díky rozdílům ve fázových
posunech vlivem magnetooptického média, vede k rozdílům v transmisi světla
frekvencí blízkých rezonanční frekvenci dutiny, jak je zobrazeno na obrázku 2.

Obrázek 2: Princip a struktura izolátoru s rezonanční dutinou.
(a) Spektrální závislost transmise pro pravotočivou a levotočivou vlnu pro frek-
vence blízké rezonanční frekvenci. Vyznačen izolační poměr, vložní ztráta a ope-
rační vlnová délka. (b) Schéma optické rezonanční struktury. Převzato z [1], upra-
veno.

Vlastnosti požadované od optických izolátorů jsou mimo jejich použitelnosti
v požadovaných teplotách a nízkého saturačního magnetického pole, při kterém
zařízení pracuje, především malé optické ztráty, tedy malá absorpce při průchodu
v propustném směru a vysoké utlumení ve směru závěrném. Pro určení kvality
materiálu, respektive jeho vhodnosti k použití pro popsané účely, je zaveden tzv.
Figure of Merit (FoM) jako podíl Faradayovy rotace θF ve stupních na centimetr
deg/cm a absorpčního koeficientu α v decibelech na centimetr dB/cm.

FoM = θF

α

[︄
deg

dB

]︄
= θF

10 log10(e)α
[deg] ≈ θF

4,34α [deg]

Předmětem práce je optická a magnetooptická charakterizace tenkých vrstev
materiálů z hlediska jejich vhodnosti pro použití v magnetooptických izolačních
zařízeních pracujících při telekomunikační vlnové délce 1550 nm. Požadavkem
je možnost jejich depozice na křemíkovém substrátu, který představuje stěžejní
materiál v optických integrovaných obvodech.

Dlouhodobě nadějným materiálem pro rozličná magnetooptická zařízení jsou
ferimagnetické granáty [2](s. 27), které patří do široké skupiny magnetických
oxidů. V rámci této práce je studován konkrétní případ železitých ferimagne-
tických granátů s chemickým složením X3Fe5O12. V tomto případě X zastupuje
yttrium (Y), nebo terbium (Tb). V dalším textu jsou jako YIG (Yttrium Iron
Garnet) / TbIG (Terbium Iron Garnet) označeny yttriové / terbiové železité gra-
náty. Případně obecně IG (Iron Garnet). Pro skupinu granátů, u kterých je část
atomů X substituována atomy jiného prvku Y, zde bismut (Bi) nebo cer (Ce), je
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použito obecné označení Y:XIG. Konkrétní složení je ve zkrácené formě udáno ve
tvaru YxXIG, což odpovídá YxX3−xFe5O12 v případě ideální stechiometrie.

Struktura práce

V kapitole Elektromagnetické vlnění jsou zavedeny základní výrazy a Jonesův
formalismus popisu polarizačního stavu, který je využíván v další části. Kapitola
zároveň představuje klasický Lorentzův model interakce elektromagnetického vl-
nění s látkou a nastiňuje kvantovou povahu problému s důrazem na chování v
blízkosti a pod absorpční hranou.

Část Charakterizace vzorků se věnuje spektroskopické elipsometrii a Faraday-
ově jevu. U obou témat je popsán a na jednoduchém případě demonstrován jejich
základní princip. Zároveň jsou představena použitá experimentální uspořádání
a v případě elipsometrie je popsán model používaný pro vyhodnocení měřených
dat.

Kapitola Struktura a příprava železitých granátů je shrnutím obecných po-
znatků o železitých granátech, jejich krystalické struktuře a vlivu terbia, yttria,
bismutu a ceru na tyto vlastnosti. Krátce je zde uvedena metoda pulsní laserové
depozice, která je použitá k přípravě vzorků. Zároveň jsou představeny všechny
zkoumané vzorky včetně některých výsledků jejich strukturní a magnetické ana-
lýzy.

Výsledky originální práce autorky v podobě optické a magnetooptické charak-
terizace zkoumaných vzorků spolu s jejich komentářem jsou obsaženy v kapitole
Experimentální výsledky. Závěrem jsou porovnány vzorky mezi sebou a i s vý-
sledky jiných prací.
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Kapitola 1

Elektromagnetické vlnění

Chování elektromagnetického pole v prostředí bez zdrojů je dáno řešením série
osmi Maxwellových rovnic pro intenzitu elektrického pole E, elektrickou indukci
D, intenzitu magnetického pole H a magnetickou indukci B. Pokud lze před-
pokládat lineární závislost elektrické indukce D a intenzity H na intenzitě E a
magnetické indukci B vnějšího pole a pokud jsou vektory B a H lineárně zá-
vislé (tento předpoklad je v dalším textu pro optické frekvence splněn), pak tyto
rovnice nabývají následující tvar. Při tom je µ skalární permeabilitou a ε je ten-
zorem permitivity. Dále je také uvažována homogenita prostředí, tedy nezávislost
tenzoru ε na polohovém vektoru r.

∇ · (ε · E) = 0 (1.1)

∇ · B = 0 (1.2)

∇ × E + ∂B
∂t

= 0 (1.3)

∇ × B − µε · ∂E
∂t

= 0 (1.4)

Pro izotropní prostředí je ε v kartézské bázi reprezentován diagonální maticí
se shodnými členy na diagonále ε = εI, je-li I identitou. V tomto případě lze
působením operátoru rotace (∇×) a úpravou rovnic (1.1) až (1.4) získat vlno-
vou rovnici pro intenzitu elektrického pole E, která po označení fázové rychlosti
v = 1/√µε nabývá tvar

∇2E − v
∂2E
∂t2

= 0. (1.5)

Známé řešení (1.5) v podobě rovinných vln je uvedeno níže, kde je jako Ec
0

označena komplexní amplituda, ω kruhová frekvence a k je vlnový vektor. Ro-
vinná elektromagnetická vlna je příčná a tedy platí E ⊥ k. Pro i-tou komponentu
lze také psát Ec

0i = E0ie
iδi . Zde značí E0 reálnou amplitudu, normu komponenty

komplexní amplitudy Ec
0i, a δi příslušnou fázi, argument komponenty Ec

0i.

E = Ec
0e

i(ωt−k.r) (1.6)
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Zcela analogicky je možné odvodit vlnovou rovnici pro magnetickou indukci
B s odpovídajícím řešením tvaru rovinných vln s vazbou E ⊥ B. Nicméně, vzhle-
dem k tomu, že při interakci světla s látkou je dominantní elektrická komponenta
příslušné elektromagnetické vlny, je jako polarizační vektor uvažován vektor elek-
trické intenzity E.

Polarizační stav dané vlny je určen obrazcem opisovaným reálnou částí po-
larizačního vektoru v rovině kolmé na směr šíření vlny. Tvar tohoto obrazce je
patrný z vyjádření komponent vektoru E na kartézské bázi {ex, ey, ez} takové,
že k ∥ ez, a tedy E leží v rovině dané bázovými vektory {ex, ey}. Pro vektor
elektrické intenzity E pak platí

E =

⎛⎜⎝E0xe
i(ωt−kzz+δx)

E0ye
i(ωt−kzz+δy)

0

⎞⎟⎠ = ei(ωt−kzz)

⎛⎜⎝E0xe
iδx

E0ye
iδy

0

⎞⎟⎠ (1.7)

a jeho reálné části jsou

Ex = E0xRe{eiδxei(ωt−kzz)}, Ey = E0yRe{eiδyei(ωt−kzz)}. (1.8)

V obecném případě definuje vztah (1.8) elipsu, a dané světlo je tedy tzv.
elipticky polarizované. Polarizační diagram, v obecném případě polarizační elipsa,
je určen vztahem (1.8), což odpovídá pohledu proti směru vlnového vektoru k.

Obrázek 1.1: Polarizační elipsa pro pravotočivé vlnění.
Vyznačeny délky hlavních a a vedlejších b poloos, azimut θ a elipticita ψ.

Pro popis polarizace jsou používány následující parametry.

Azimut θ, θ ∈
⟨︂
−π

2 ; π
2

⟩︂
, úhel svíraný mezi ex a hlavní poloosou polarizační elipsy

odečítaný v kladném směru otáčení.

Elipticita ψ, ψ ∈
⟨︂
−π

4 ; π
4

⟩︂
, úhel svíraný mezi hlavní poloosou a úhlopříčkou

obdélníku opsaného polarizační elipse daného tečnami polarizační elipsy
kolmými na hlavní a vedlejší poloosy, jak je znázorněno na obrázku 1.1.
Elipticita ψ je odečítána ve smyslu otáčení shodném se směrem pohybu
reálné části vektoru E, což odpovídá kladné elipticitě pro pravotočivou a
záporné pro levotočivou polarizaci.
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Skalární elipticita e, e ∈ ⟨−1; 1⟩, poměr mezi délkou vedlejší a hlavní poloosy.
Mezi skalární elipticitou e a elipticitou ψ platí vztah: e = tanψ = ±b/a.

Důležité specifické případy jsou lineární a kruhová polarizace. Ze zavedení
parametrů výše plyne, že lineární polarizaci odpovídá elipticita e = 0 a ψ = 0.
Naopak kruhově polarizovanému světlu přísluší elipticita e = ±1 a ψ = ±π

4 , kde
kladné znaménko přísluší pravotočivé a záporné levotočivé polarizaci. Prefaktor
ei(ωt−kzz) ve výrazu (1.7) nemá vliv na polarizační stav, a dále tak není podstatný.
Jeho vliv je zásadní např. při interferenci více svazků.

1.1 Jonesův formalismus
Pro popis polarizačního stavu je vhodný mimo jiné i formalismus Jonesových

vektorů, kdy je polarizace charakterizována prostřednictvím vektoru v dvojroz-
měrném komplexním prostoru. Jonesův vektor JXY lze zavést z vyjádření (1.7)
jako

E = ei(ωt−kzz)
(︄

JXY

0

)︄
,

a tedy platí

JXY =
(︄
E0xe

iδx

E0ye
iδy

)︄
= E0xe

iδxJX + E0ye
iδyJY ,

kde jsou jako JX a JY označeny bázové Jonesovy vektory odpovídající stavům
lineární polarizace pro E ∥ ex a E ∥ ey. Báze těchto vektorů je zjevně ortonor-
mální.

JX =
(︄

1
0

)︄
, JY =

(︄
0
1

)︄
Pro Jonesovy vektory také platí, že kvadrát jejich normy je úměrný intenzitě

záření I, neboť

I ∝ |Ex|2 + |Ey|2 = E∗
xEx + E∗

yEy = J†
XY JXY = |JXY |2

a tento vztah je obecně platný pro Jonesovy vektory vyjádřené na libovolné orto-
normální bázi {J1, J2}. To je dáno existencí lineární unitární transformace mezi
těmito bázemi, která nemění normu vektoru, a tedy

|J12| = |JXY |.

V případě, kdy není podstatná informace o intenzitě I, ale pouze polarizační
stav, je možné pracovat s normalizovanými Jonesovými vektory. Obecný norma-
lizovaný Jonesův vektor lze vzhledem ke kartézské bázi {JX , JY } zapsat jako

JXY =
(︄

cosα
eiδ sinα

)︄
∝
(︄

1
eiδ tanα

)︄
=
(︄

1
χ

)︄
. (1.9)

Ve vztahu (1.9) značí δ fázový rozdíl, kde δ = δy − δx, tanα podíl amplitud,
tanα = Ey/Ex, a χ je označen tzv. komplexní polarizační parametr. Pro od-
vození vztahů mezi těmito parametry a dříve zavedenými parametry θ a ψ je
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uvažován normalizovaný Jonesův vektor odpovídající eliptické polarizaci Je′

XY s
hlavní poloosou rovnoběžnou s bázovým vektorem ex a známou elipticitou ψ. Pak
triviálně platí θ = 0 a

Je′

XY =
(︄

cosψ
i sinψ

)︄
.

Rotací tohoto vektoru o úhel θ je získán vektor odpovídající obecné eliptické
polarizaci s elipticitou ψ a azimutem θ.

Je
XY =

(︄
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

)︄
Je′

XY =
(︄

cos θ cosψ − i sin θ sinψ
sin θ cosψ + i cos θ sinψ

)︄
(1.10)

Ze srovnání výrazů (1.9) a (1.10) okamžitě plyne

χ = tan θ + i tanψ
1 − i tan θ tanψ.

Naopak platí [2](s. 42)

tan 2θ = 2Re{χ}
1 − |χ|2

= tan 2α cos δ,

tan 2ψ = 2Im{χ}
1 + |χ|2

= sin 2α sin δ.

Pokud je |χ| ≪ 1, pak lze použít přibližný výraz

θ ≈ Re{χ}, Ψ ≈ Im{χ}.

Zejména pro popis magnetooptických jevů je důležitá ortonormální báze
{JL, JR} tvořená Jonesovými vektory levotočivé (L) a pravotočivé (R) kruhové
polarizace.

JL = 1√
2

(︄
1

−i

)︄
, JR = 1√

2

(︄
1
i

)︄
Vztah mezi bází kruhové a lineární polarizace je zprostředkován příslušnou maticí
přechodu TXY →LR.

(︂
JL JR

)︂
=
(︂
JX JY

)︂
TXY →LR, TXY →LR = 1√

2

(︄
1 1

−i i

)︄

Matice přechodu TLR→XY je inverzní maticí k TLR→XY .

TLR→XY = T−1
XY →LR = 1√

2

(︄
1 i
1 −i

)︄

Transformace komponent Jonesova vektoru vyjádřeného na obecné bázi {J1, J2}
do báze {J3, J4} se řídí následujícím vztahem.

J34 = T34→12J12 = T−1
12→34J12

Za předpokladu platnosti principu superpozice při interakci optických prvků
nebo prostředí s elektromagnetickou vlnou je možné toto působení popsat pomocí
lineárních operátorů. Jonesovou maticí daného prvku je vyjádření příslušného
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operátoru na bázi Jonesových vektorů. Je-li M operátorem daného prvku a M12,
M34 jeho vyjádřením na bázích {J1, J2}, {J3, J4}, pak pro ně platí

M34 = T34→12M12T−1
34→12.

Jonesovy matice jsou užitečné při popisu složitých optických systémů skláda-
jících se z více různých prvků. Úhrnný efekt daného systému lze popsat pomocí
násobení Jonesova vektoru vstupující vlny maticemi jednotlivých optických prvků
v pořadí, ve kterém s jednotlivými prvky vlna interaguje. Jonesovy matice někte-
rých běžných optických prvků jsou uvedeny v tabulce 1.1.

Báze lineární polarizace {JX , JY } Báze kruhové polarizace {JL, JR}

Lineární polarizátor, orientován do úhlu φ vzhledem k ex

PXY (φ) =

⎛⎜⎝C2 SC

SC S2

⎞⎟⎠ PLR(φ) = 1
2

⎛⎜⎝ 1 e2iφ

e−2iφ 1

⎞⎟⎠
Prvek měnící azimut θ a úhel φ, retardér kruhové polarizace

RXY (φ) =

⎛⎜⎝C −S
S C

⎞⎟⎠ RLR(φ) =

⎛⎜⎝eiφ 0
0 e−iφ

⎞⎟⎠
Fázová destička, lineární retardér pro fázový rozdíl 2φ

FXY (φ) =

⎛⎜⎝eiφ 0
0 e−iφ

⎞⎟⎠ FLR(φ) =

⎛⎜⎝C iS

iS C

⎞⎟⎠
Zrcadlo, zrcadlení podle roviny stočené o φ od osy ex

ZXY (φ) =

⎛⎜⎝C2 − S2 −2SC
−2SC S2 − C2

⎞⎟⎠ ZLR(φ) =

⎛⎜⎝ 0 C2 − S2 − i2SC
C2 − S2 + i2SC 0

⎞⎟⎠
Tabulka 1.1: Jonesovy matice vybraných optických prvků.

Použito označení C = cos a S = sin příslušného argumentu φ, případně 2φ.

1.2 Interakce s látkou
Materiály zkoumané v této práci jsou bez přítomnosti vnějších polí izotropní.

Tenzor permitivity ε reflektující rotační symetrie látky je na kartézské bázi nutně
reprezentován diagonální maticí se shodnými hodnotami diagonálních členů, tedy
ε = εI. Navíc platí, že interakce magnetické komponenty elektromagnetického
vlnění s látkou je pro optické frekvence zanedbatelná, tedy platí µ = µ0 [3](s. 31).
Optické vlastnosti materiálu jsou tak popsány jediným komplexním parametrem
ε = εR − iεI , kde εR a εI jsou reálná.

Pro vlnový vektor k řešení vlnové rovnice (1.6) pak platí

k = ω

v
s = ω

c
ncs = nck0,

kde s je jednotkový vektor ve směru k, c fázová rychlost ve vakuu, nc obecně
komplexní index lomu n2

c = 1/εr a k0 je vlnový vektor ve vakuu (pro nc = 1).
Zároveň je použito označení relativní permitivity εr = ε/ε0.
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Místo komplexního indexu lomu nc je často výhodné popisovat látku pomocí
reálných parametrů, indexu lomu n a extinkčního parametru k, definovaných jako

nc = n− ik.

Znaménko (−) v definičních vztazích pro n, k a εR, εI je věcí konvence. Tato
definice zaručuje, že kladné hodnoty k vedou na exponenciální pokles intenzity
při průchodu médiem, neboť

E = Ec
0e

i(ωt−k.r) = Ec
0e

i(ωt−nck0.r) = Ec
0e

i(ωt−nk0.r)e−kk0.r,

což odpovídá absorpci. Alternativně lze místo k používat absorpční koeficient α,
definovaný vztahem

α = 2ωk
c
.

1.2.1 Lorentzův model
Tento klasický model interakce elektromagnetického vlnění s látkou je založen

na představě vázaného elektronu v poli atomového jádra, kdy uvažovaná vaz-
bová síla je přímo úměrná výchylce z rovnovážné polohy elektronu. To odpovídá
parabolickému potenciálu, který může představovat druhý řád rozvoje obecného
potenciálu kolem rovnovážné polohy.

Pohybová rovnice elektronu vázaného silou Fv vystaveného silovému působení
vnějšího elektromagnetického pole Fe s uvažovaným tlumením Ft je

me
d2r
dt

= Fv + Ft + Fe. (1.11)

Hmotnost elektronu je označena me a r je výchylkou z rovnovážné polohy. Tlu-
mení odpovídá člen úměrný časové derivaci výchylky s koeficientem úměrnosti γ.
Síla Fv je určena konstantním parametrem k.

Fv = −kr, Ft = −γme
dr
dt

Obecné elektrické vlnění je dané vztahem (1.6). Ale jelikož pro optické frekvence
v tomto systému platí k · r ≪ 1, je uvažována pouze časová závislost vektoru E.
Zároveň je bez újmy na obecnosti brána nulová počáteční fáze. Pro intenzitu E
a jí odpovídající sílu Fe tak lze psát

E = E0e
iωt, Fe = −qE

a rovnice (1.11) nabývá tvar

me
d2r
dt2

+meγ
dr
dt

+ kr = −qE0e
iωt.

Dále je předpokládáno, že výchylka elektronu r z jeho rovnovážné polohy vede
na vznik dipólového momentu elektronu s jádrem a pro N elektronů výchylky r
tomu odpovídá polarizace P.

P = −Nqr
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Pro řešení hledané ve tvaru P(ω,t) = P0(ω)eiωt, po označení rezonanční frek-
vence ω0, která je frekvencí kmitů harmonického řešení v případě Ft = Fe = 0, a
plasmové frekvence ωp

ω0 =
√︄

k

me

, ω2
p = Nq2

mε0
,

platí

P0(ω) =
ε0ω

2
p

(ω2
0 − ω2) + iγω

E0. (1.12)

Z porovnání výrazu (1.12) se vztahem pro polarizaci P látek s lineární ode-
zvou, respektive se vztahem pro susceptibilitu χ a relativní permitivitu εr

P = ε0χE = ε0(εr − 1)E,

vyplývá vztah určující příspěvek do spektrální závislosti permitivity ε daný in-
terakcí vlnění s vázaným elektronem s rezonanční frekvencí ω0.

εr = 1 +
ω2

p

(ω2
0 − ω2) + iωγ

(1.13)

Obrázek 1.2: Lorentzův model.
Spektrální závislost εR a εI Lorentzova modelu. Vyznačená γ šířka oscilátoru.

Speciálně v limitě k → 0, tedy ω0 → 0, je (1.13) znám jako Drudeho model a
popisuje interakci s volnými elektrony.

Přesto, že tento ryze klasický model neuvažuje kvantovou povahu problému,
ukazuje se, že je velmi dobrým fenomenologickým modelem příspěvku optických
přímých přechodů do spektra permitivity ε. Energie odpovídající rezonanční frek-
venci ω0 pak odpovídá rozdílu energií hladin, mezi kterými je přechod realizován.
V obecnějším případě je pak permitivita ε modelována sérií takovýchto oscilá-
torů s různě silnou vazebnou silou, odpovídající různě silně vázaným elektronům,
respektive optickým přechodům s rozdílnou energií. Permitivita je pak dána ná-
sledujícím vztahem, kde an značí sílu oscilátoru.
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εr = 1 +
∑︂

n

anω
2
pn

ω2
0n − iωγn − ω2

1.2.2 Absorpční a Urbachova hrana
S přesným popisem procesů určujících spektrální závislost permitivity ε při-

chází až statistická kvantová mechanika. Výběrová pravidla a hustota energetic-
kých stavů, daná strukturou látky, určují možné energetické přechody v systému.
Interakce se světlem je pak často popisována semiklasickým přístupem [4], kdy
je působící pole formulováno jako klasické elektromagnetické vlnění představu-
jící poruchu systému a k výpočtu pravděpodobností přechodů mezi hladinami
je použita nestacionární poruchová teorie, případně ekvivalentně prvnímu řádu
poruchového rozvoje Fermiho zlaté pravidlo pro četnost přechodů W . M přitom
značí příslušný člen matice přechodu a g(E) sdruženou hustotu stavů.

W = 2π
ℏ

|M|2g(E)

Zásadní význam pro spektrální vlastnosti má pásová struktura hustoty stavů.
Rozdělení na obsazený valenční a prázdný vodivostní pás v případě nekovů vede ke
vzniku absorpční hrany ve spektru dané látky. V případě ideálního krystalu, kdy
je hustota stavů v zakázaném pásu rovna nule, nejsou umožněny žádné přechody
s energií nižší než Eg, energií odpovídající rozdílu minima vodivostního pásu a
maxima pásu valenčního. Elektromagnetické vlnění s energií E = ℏω < Eg tak
nemůže být pohlceno a látka je pro vlnění této frekvence ω propustná.

Podstatná je také hodnota kvazihybnosti, respektive k vektoru minima vodi-
vostního a maxima valenčního pásu. Pokud jsou shodné, respektive velmi blízké,
je odpovídající přechod označován jako přímý a pro rozdílné hodnoty jako pře-
chod nepřímý. Toto rozdělení je dáno tím, že hybnost fotonů energií E ≈ Eg je
velmi malá. Přímé přechody, kdy nedochází k výrazné změně hybnosti, tak mohou
být realizovány pouze absorpcí, nebo emisí fotonu. Naproti tomu při nepřímých
přechodech musí docházet k dalšímu převodu kvazihybnosti s krystalovou mříží
a přechodu se tak účastní jak foton, tak i fonon.

Při výzkumu optické odezvy pevných látek je zvláštní pozornost věnována
spektrální oblasti v blízkosti energie Eg, kterou lze popsat Codyho zákonem [5](s.
257), kde A je parametr nezávisející na energii E,

εI = A(E − Eg)2. (1.14)

V praxi nejsou zkoumané látky ideálními krystaly a absorpce pro energie
E < Eg není identicky nulová. Ve spektrální oblasti E ≈ Eg je často pozorován
exponenciální pokles, který zasahuje i do energií odpovídajících zakázanému pásu.
Tento trend je způsoben nedokonalostmi reálných látek a krystalografickými de-
fekty, které dávají vzniknout lokalizovaným stavům v zakázaném pásu. Absorbce
záření s energií E < Eg pak odpovídá přechodům mezi stavy nenulových větví
hustoty stavů zasahujících do zakázaného pásu. Spektrální závislost absorpčního
koeficientu α lze poté zapsat ve tvaru

α(E) = αg exp
(︃
E − Eg

Eu

)︃
.
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Parametr αg je absorpcí pro energii E = Eg a Eu je tzv. Urbachova energie. Dle
[6] lze psát

Eu = (Eu)T + (Eu)X + (Eu)C ,

kde (Eu)T odpovídá příspěvku z narušení ideální struktury vlivem převážně te-
pelných vibrací mříže. (Eu)X a (Eu)C jsou pak strukturní a kompoziční příspěvky.
Strukturní příspěvky mohou pocházet jak z vad krystalické mříže, tak i obecně z
odchylek od ideální stechiometrie nebo dopování. Kompoziční příspěvek plyne ze
záměn atomů ve smíšených krystalech.
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Kapitola 2

Charakterizace vzorků

2.1 Spektroskopická elipsometrie
Změna polarizačního stavu při odrazu od povrchu zkoumaného vzorku je plně

popsána příslušnou Jonesovou maticí. Speciálně, pokud není vlnový vektor k
kolmý na povrch vzorku, a tedy úhel dopadu je nenulový, je vhodné volit jako
bázi lineární polarizace {JP , JS}. Vektor JP odpovídá lineární polarizaci v rovině
dopadu a JS lineární polarizaci kolmé na rovinu dopadu. V obecném případě pak
lze odraz od povrchu vzorku popsat Jonesovou maticí

SR
P S =

(︄
rpp rps

rsp rss

)︄
.

Pro opticky izotropní vzorky také platí, že při interakci vlnění nedochází k
mísení S a P polarizačních stavů a příslušná matice SR

P S je tak diagonální [2](s.
12). Tvar diagonálních členů matice SR

P S je dán Fresnelovými rovnicemi. V rámci
spektroskopické elipsometrie je vyšetřována změna v poměru intenzit S a P po-
larizovaných komponent vlnění a k jejímu popisu slouží elipsometrické úhly Ψ a
∆. Zkoumaná kvantita, elipsometrický poměr ρ, je definována jako

ρ = rpp

rss

= tan Ψei∆

a matice SR
P S má, až na případný fázový prefaktor, tvar

SR
P S =

(︄
sin Ψei∆ 0

0 cos Ψ

)︄
.

2.1.1 Metoda rotujícího analyzátoru
Princip elipsometrického měření lze demonstrovat na jednoduchém případě

experimentálního uspořádání, jehož schéma je zobrazeno na obrázku 2.1, a které
je níže popsáno pomocí Jonesova formalismu při vyjádření na bázi {JP , JS} [7].
Zároveň je použita rovnost

P(φ) = R(φ)P(0)R(−φ)

a definice Jonesových vektorů příchozí a odchozí vlny

Jin = P(0)R(−ϕP )J0 =
(︄

1
0

)︄
, Jout = R(ϕA)J.
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Obrázek 2.1: Schéma elipsometrické metody rotujícího analyzátoru.
Lineárně polarizované světlo se odráží od povrchu vzorku, prochází analyzátorem,
kterým je polarizátor rotující s frekvencí ωA a dopadá na detektor. Elipsometrické
úhly počítány z průběhu modulované složky intensity s frekvencí 2ωA.

Změny polarizace mezi příchozí vlnou a odchozí vlnou zachycenou detektorem
jsou popsány rovnicí

Jout = P(0)R(−ϕA)SR(ϕP )P(ϕP )Jin,

a tedy(︄
EA

0

)︄
=
(︄

1 0
0 0

)︄(︄
cosϕA sinϕA

− sinϕA cosϕA

)︄(︄
sin Ψei∆ 0

0 cos Ψ

)︄(︄
cosϕP − sinϕP

sinϕP cosϕP

)︄(︄
1
0

)︄
.

Ve specifickém případě statického nastavení polarizátoru ϕP = π/4 je(︄
EA

0

)︄
= 1√

2

(︄
1 0
0 0

)︄(︄
cosϕA sinϕA

− sinϕA cosϕA

)︄(︄
sin Ψei∆

cos Ψ

)︄
,

EA ∝ cosϕA sin Ψei∆ + sinϕA cos Ψ.
Pokud není intenzita příchozí vlny I0 normalizovaná, platí pro rotující analyzátor
ϕA = ωAt

I = |EA|2 = I0

2 (1 − cos 2Ψ cos 2ϕA + sin 2Ψ cos ∆ sin 2ϕA)

= I0

2 (1 − S1 cos 2ωAt+ S2 sin 2ωAt) .

Měřená intenzita je tak modulovaná s frekvencí 2ωA a hledané elipsometrické úhly
Ψ a ∆ lze vyjádřit jako

tan 2Ψ =

√︂
1 − S2

1

S1
=
√︄

1
S2

1
− 1,

cos ∆ = S2√︂
1 − S2

1

.
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2.1.2 Měření a vyhodnocení dat
Všechna elipsometrická měření v této práci jsou provedena na komerčním elip-

sometru RC2 společnosti J. A. Woollam. Konfigurace tohoto elipsometru je za-
ložena na dvojici rotujících kompenzátorů, která umožňuje charakterizaci vzorku
pomocí plné Muellerovy matice. Formalismus Muellerových matic, který je nad
rámec této práce, umožňuje na rozdíl od představeného Jonesova formalismu po-
psat nepolarizované, nebo jen částečně polarizované, záření. Obecné schéma této
metody je znázorněno na obrázku 2.2. Spektrální rozsah CCD detektoru je 193
- 1690 nm (6,42 - 0,73 eV). V používané konfiguraci s fokusačními nástavci je
možné provádět měření pro velikosti úhlů dopadu až po 65o.

Obrázek 2.2: Schéma metody s dvojicí rotujících kompenzátorů.
Experimentální uspořádání s, po řadě, polarizátorem, prvním rotujícím kompen-
zátorem, vzorkem, druhým rotujícím kompenzátorem a analyzátorem. Podrobný
popis a rozbor tohoto uspořádání v [8].

Zpracování pořízených dat a modelování vlastností zkoumaného vzorku je pro-
váděno v program CompleteEASE, poskytovaném společností J. A. Woollam. Pro
určení optických vlastností vzorku, typicky vícevrstvé struktury, neexistuje jed-
noznačné analytické řešení. Postup je tedy založen na tvorbě modelu optických
vlastností vzorku. Pro tento model jsou v každém kroku iterativního postupu
spočteny spektrální závislosti odpovídajících elipsometrických úhlů Ψ a ∆. Ty
jsou srovnávány s měřenými hodnotami a z jejich rozdílu je určena střední kva-
dratická odchylka MSE - Mean Square Error. Hodnoty volných parametrů mo-
delu jsou přitom variovány s cílem minimalizovat tuto odchylku. Kvůli obecně
velkému množství volných parametrů modelu je zásadní model porovnávat s mě-
řenou spektrální závislostí elipsometrických úhlů pro více různých úhlů dopadu.
V rámci této práce jsou to typicky 3 různé úhly: 55o, 60o a 65o.

Model použitý pro popis vzorků, jež jsou předmětem této práce, se sestává z
křemíkového substrátu Si, vrstvy oxidu křemičitého SiO2 a samotné vrchní zkou-
mané části. Spektrální optické vlastnosti substrátu a vrstvy oxidu křemičitého
jsou popsány v knihovně programu CompleteEASE. V rámci iteračního procesu
jsou tak mimo parametrů modelujících optické vlastnosti zkoumané části volnými
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parametry pouze tloušťky jednotlivých vrstev a hrubost povrchu vzorku.
V prvním přiblížení je pro popis spektrální závislosti permitivity zkoumaných

vrstev použit matematický model - B-Spline s uvažovanou absorpční hranou,
pod kterou je εI nulová. Přitom jsou určeny hodnoty tlouštěk a hrubosti povrchu.
Poté je matematický model nahrazen součtem oscilátorů, které poskytují fyzikální
interpretaci mikroskopických příčin spektrální závislosti permitivity a kterými lze
popsat absorpční chování zkoumané vrstvy pod její absorpční hranou.

2.1.3 Cody-Lorentz oscilátor
Pro modelování optických vlastností zkoumaných vrstev ferimagnetických gra-

nátů jsou používány mimo Lorentzových především Cody-Lorentz oscilátory, po-
psané v [9](s. 372). Oscilátor tohoto typu modeluje optické chování, odpovídající
klasickému Lorentzově modelu (1.13), dané členem L(E). Absorpční hrana a op-
tické vlastnosti v její blízkosti jsou charakterizovány členem G(E), který odpovídá
Codyho absorpčnímu vztahu (1.14),

εI ∝ (E − Eg)2.

Pod absorpční hranou je materiál charakterizován Urbachovým členem popi-
sujícím exponenciální pokles εI . V následujícím definičním vztahu značí n index
daného oscilátoru v modelu.

εn_C−L = εnR − iεnI , kde

εnI =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
E1
E exp

(︃
E − Egn − Etn

Eun

)︃
; 0 < E ≤ (Egn + Etn)

G(E)L(E) = (E − Egn)2

(E − Egn)2 + E2
pn

AnEonΓnE

(E2 − E2
on)2 + Γ2

nE2 ; E > (Egn + Etn)

E1 = (Egn + Etn)G(Egn + Etn)L(Egn + Etn) (2.1)

Vztahem (2.1) je zavedena série volných parametrů: Eo, A, Γ, Eg, Ep, Et a
Eu. Energie Eo je pozice oscilátoru, A a Γ určují jeho amplitudu a šířku. Energie
Eg odpovídá absorpční hraně a Ep určuje energii Eg + Ep, kdy optické chování
přechází z Lorentzovského na Codyho. Podobně Et stanoví přechod chování k
Urbachově absorpci při energii Eg + Et a Eu stanoví jeho sílu. Hodnota εnR je
počítána analyticky z integrálního výrazu pro Kramer-Kronigovy relace

εnR = 2
π

∞∫︂
0

ξ

ξ2 − E2 εnI(ξ)dξ.

Výsledná permitivita modelované vrstvy je dána součtem příspěvků odpovídají-
cích jednotlivým oscilátorům opraveným reálnou konstantní hodnotou Einf , která
je volným parametrem.

εI =
∑︂

n

εnI , εR = Einf +
∑︂

n

εnR

17



Obrázek 2.3: Znázornění parametrů Cody-Lorentz oscilátoru.
Parametry oscilátoru: E0 = 4 eV, Γ = 2 eV, A = 5 eV, Eg = 2 eV, Ep = 1 eV,
Et = 0,1 eV a Eu = 0,5 eV.

2.2 Magnetooptický Faradayův jev
V nejjednodušším případě původně izotropní látky permeability µ = µ0 vlo-

žené do magnetického pole s vektorem indukce B ∥ ez nabývá její tenzor permi-
tivity tvaru [2](s. 35)

ε = ε0

⎛⎜⎝ ε1 −iε2 0
iε2 ε1 0
0 0 ε3

⎞⎟⎠ . (2.2)

Úpravou Maxwellových rovnic (1.1) až (1.4) pro tenzor permitivity zadaný
vztahem (2.2) s uvážením řešení tvaru rovinných vln šířících se ve směru vektoru
magnetické indukce k ∥ B

E = Ec
0e

i(ωt−kzz),

je získána vlnová rovnice

n × (n × Ec
0) + 1

ε0
ε · Ec

0 = 0,

kde je použito označení n = c
ω

k. Tomu odpovídá⎛⎜⎝ε1 − n2
z −iε2 0

iε2 ε1 − n2
z 0

0 0 ε3

⎞⎟⎠
⎛⎜⎝E

c
0x

Ec
0y

Ec
0z

⎞⎟⎠ = 0. (2.3)
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Podmínku pro netriviální řešení E představuje nenulovost determinantu matice
ve výrazu (2.3). Tedy

n4
z − 2ε1n

2
z + ε2

1 − ε2
2 = 0.

Řešením této rovnice je
n2

z = ε1 ± ε2

a za podmínky Re{nz} > 0 jsou tím určeny dvě rozdílné hodnoty indexu lomu n+
a n−, kterým přísluší řešení (2.3) E+ a E−. Tato řešení zjevně odpovídají stavům
pravotočivé a levotočivé kruhové polarizace.

n+ =
√
ε1 + ε2, n− =

√
ε1 − ε2

E+ = ei(ωt− ω
c

n+z)

⎛⎜⎝1
i
0

⎞⎟⎠ , E− = ei(ωt− ω
c

n−z)

⎛⎜⎝ 1
−i
0

⎞⎟⎠ (2.4)

Dále je uvažováno polarizované vlnění, které prochází izotropním materiálem,
vzorkem, v magnetickém poli tak, že B ∥ k a materiál je popsaný tenzorem
permitivity (2.2). Pak lze elektrickou intenzitu E daného vlnění vyjádřit jako
superpozici levotočivě a pravotočivě polarizované vlny, nebo její polarizační stav
pomocí příslušných Jonesových vektorů. Z odvození výše je zřejmé, že při prů-
chodu vzorkem nedochází k mísení levotočivých a pravotočivých polarizačních
stavů a Jonesova matice popisující efekt průchodu tímto materiálem je tak v bázi
{JL, JR} diagonální. Její přesný tvar SLR je patrný ze vztahu (2.4), kde jsou
označeny ∆n = (n+ − n−)/2 a n0 = (n+ + n−)/2.

SLR =
(︄
ei(ωt− ω

c
n−z) 0

0 ei(ωt− ω
c

n+z)

)︄
= ei(ωt− ω

c
n0z)

(︄
ei ω

c
∆nz 0
0 e−i ω

c
∆nz

)︄

Prefaktor ei(ωt− ω
c

n0z) nemá na výsledný polarizační stav vliv. Pokud jsou ε1 a
ε2 a tedy i ∆n a n0 reálné, pak je matice SLR formálně shodná s maticí RLR

reprezentující prvek měnící azimut θ (stáčející hlavní osu polarizace) představený
v tabulce 1.1. Jeho vyjádření v bázi {JX , JY } je

SXY =
(︄

cos(ω
c
∆nz) − sin(ω

c
∆nz)

sin(ω
c
∆nz) cos(ω

c
∆nz)

)︄
. (2.5)

Jako Faradayův jev, konkrétně Faradayova rotace, je nazýván výše popsaný
efekt vedoucí ke stáčení roviny polarizace polarizovaného světla při průchodu
magnetooptickým médiem v polárním uspořádání. Tedy, když jsou vlnový vektor
k i vektor indukce B kolmé k povrchu vzorku, kterým světlo prochází. Pokud
nejsou ε1 a ε2 ryze reálná, pak ani ∆n není obecně reálné a absorpce materiálu pro
levotočivě a pravotočivě polarizovanou složku světla se liší a důsledkem je změna
elipticity. Tento jev se nazývá magnetický kruhový dichroismus. Je-li směr šíření
vlnění daný vektorem k a směr B shodný a jsou-li ∆θ a ∆ψ změny argumentu θ a
elipticity ψ vlivem Faradayova jevu, pak úhel Faradayovy rotace θF a magnetický
kruhový dichroismus ψF jsou definovány vztahy

θF = ∆θ, tanhψF = tan ∆ψ.
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Důležitým rysem popsaného Faradayova jevu je to, že při opačné orientaci
magnetického pole je i pozorovaná Faradayova rotace θF opačná, tedy −θF (B) =
θF (−B). Tento poznatek plyne ze symetrie tenzoru permitivity ε, pro který platí,
že jeho diagonální členy jsou sudou funkcí pole B a nediagonální členy jsou funkcí
lichou [2](s. 35).

ε(−B) = ε0

⎛⎜⎝ ε1 iε2 0
−iε2 ε1 0

0 0 ε3

⎞⎟⎠ .
Zcela analogickým postupem jako výše je získán formálně shodný výraz pro matici
SXY (−B) se vztahem (2.5) se záměnou ∆n(−B) = −∆n(B), což odpovídá rotaci
o stejný úhel v opačném smyslu.

Zvláštní pozornost si zasluhuje případ, kdy světelný svazek s vektorem k orien-
tovaným shodně s polem B prochází médiem vykazujícím Faradayův jev s rotací
o ϑF , je odražen a prochází stejným médiem (v nezměněném magnetickém poli) v
opačném směru. V tomto případě je úhrnný ϑ′

F efekt média na polarizaci svazku
dvojnásobkem úhlu ϑF , ϑ′

F = ±2ϑF . To lze nahlédnout více způsoby.
V prvním případě je polarizace svazku popisována stále z pohledu proti směru

vektoru k neodraženého svazku. Při odrazu je tak zachován směr otáčení vektoru
E jednotlivých kruhově polarizovaných komponent, ale otočení vlnového vektoru
k vede na to, že se jejich význam vymění. Při druhém průchodu médiem je tak
nutné uvažovat jak záměnu ∆n(B) → ∆n(-B) = −∆n(B), tak i výměnu smyslu
SLR → SRL. Z rovnosti SLR(B) = SRL(−B) je pak zřejmé, že při druhém prů-
chodu médiem je azimut svazku θ stáčen ve stejném smyslu a stejnou měrou jako
při prvním průchodu, tedy ϑ′

F = +2ϑF .
Při druhém přístupu je zachován popis polarizace z pohledu proti směru vl-

nového vektoru. Při prvním průchodu dojde ke stočení o úhel ϑF , ale při odrazu
svazku se mění se směrem k i směr, vůči kterému je popisována polarizace. Ze
stejných argumentů jako v prvním případě to efektivně odpovídá záměně smyslu
levotočivé a pravotočivé polarizace při prvním průchodu a tedy stočení o ϑF před
odrazem odpovídá −ϑF po odrazu. Při druhém průchodu proti směru magnetic-
kého pole B dojde k dalšímu stočení o −ϑF . Celkem tedy ϑ′

F = −2ϑF .

2.2.1 Aparatura pro měření θF

Schéma magnetooptické aparatury použité k měření Faradayovy rotace θF je
zachyceno na obrázku 2.4. Způsob jejího navržení umožňuje měřit hodnoty θF v
infračervené oblasti s vysokou přesností.

Sestava je zdokonalením metody dvou polarizátorů, kdy polarizované záření
dané vlnové délky prochází vzorkem a poté analyzátorem, než dopadá na detektor.
Úhel natočení analyzátoru od zkřížené polohy s polarizátorem, při kterém je na
detektoru registrován minimální signál, poté odpovídá úhlu θF . Jak je však uká-
záno v [10], je průběh intenzity na detektoru v blízkosti minima v tomto případě
(Id ∼ sin2 ξ), kde ξ značí odchylku od zkřížené polohy a Id intenzitu dopadajícího
záření.

Modulací polarizačního stavu rotujícím polarizátorem s úhlovou frekvencí ω
je způsobeno, že střídavá složka intenzity s frekvencí 2ω má v blízkosti minima
lineární průběh (Id ∼ ξ), a nastavení analyzátoru tak lze provést přesněji. Cha-
rakterizace použitého uspořádání pomocí Muellerových matic je uvedena v [10].

20



Použitým zdrojem záření je halogenová lampa a detektorem PbS dioda. Veli-
kost magnetického pole u vzorku je při měření kontrolována gaussmetrem. Měření
je prováděno kvůli zajištění magnetické saturace granátové vrstvy při hodnotách
pole 0,5 až 0,7 T. Pro odečtení příspěvku křemíkového substrátu je použito měření
na čisté křemíkové vrstvě.

Obrázek 2.4: Schéma uspořádání pro měření spektrální závislosti θF .
Intenzita monochromatického lineárně polarizovaného světla je modulována rotu-
jícím polarizátorem s frekvencí 2ω, prochází vzorkem, analyzátorem a dopadá na
detektor. Signál 2ω na výstupu lock-inu je veden do ovládací jednotky krokového
motoru, který natáčením analyzátoru udržuje signál 2ω na detektoru nulový.
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Kapitola 3

Struktura a příprava železitých
granátů

Obrázek 3.1: Schématické znázornění druhů pozic v železitém granátu.
Čtyřstěnné a osmistěnné pozice jsou obsazeny kationty železa, dvanáctistěnné
příslušným prvkem X.

Železité granáty mají prostorově centrovanou kubickou (bcc) buňku s mřížko-
vým parametrem a ≈ 12,4 Å [11]. Kyslíkové anionty O2− tvoří těsně uspořádanou
strukturu a pozice, nebo dutiny, mezi nimi jsou zaplněny ostatními kationty, při-
čemž tu jsou tři různé druhy těchto pozic. Jedná se o čtyřstěnnou, kdy je daný iont
vázán se čtyřmi kyslíkovými anionty, osmistěnnou, je-li vázán se šesti a dvanácti-
stěnnou pro osm aniontů. Elementární buňka obsahuje celkem osmkrát sumární
chemický vzorec. Ze 40 iontů železa Fe3+ je 24 na čtyřstěnné a 16 na osmistěnné
pozici. Všech 24 iontů X3+ (případně Y3+) se nachází na třetí dvanáctistěnné
pozici. Krystalická struktura IG je zobrazena na obrázku 3.2.

Antiparalelní orientace magnetických momentů železitých kationtů na čtyř-
stěnných a osmistěnných pozicích je příčinou ferimagnetických vlastností těchto
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Obrázek 3.2: Krystalická struktura železitých granátů.
(a) Elementární buňka železitého granátu. (b) Osmistěnné a (c) čtyřstěnné usku-
pení v elementární buňce. Převzato z [12], upraveno.

granátů, kdy v látce existuje více magnetických podmříží, jejichž celkový efekt
není obecně nulový. Pokud jsou ionty ve dvánáctištěnných dutinách magnetické,
pak tento granát obsahuje tři různé magnetické podmříže. V tomto případě mají
IG mimo Curieovy teploty TC , která odpovídá kritické teplotě fázového přechodu
ferimagnet - paramagnet, a tedy nad kterou látka nevykazuje spontánní magne-
tizaci, i pro ferimagnetické látky význačnou tzv. kompenzační teplotu T0 < TC .
Při té je výsledná magnetizace všech magnetických podmříží nulová.

Obrázek 3.3: Teplotní závislost magnetizace systému dvou feromagnetů.
Systém složený ze dvou magnetických podmříží, feromagnetů, s příspěvky M1
a M2. V první části převládá magnetizace první magnetické podmříže. Rovnost
příspěvků M1 a M2 nastává při kompenzační teplotě T0, nad kterou převládá
příspěvek druhé podmříže. Curieova teplota TC odpovídá fázovému přechodu k
paramagnetické fázi s nulovou magnetizací.

Existenci této teploty T0 lze nahlédnout již v prvním přiblížení, kdy lze magne-
tické vlastnosti tohoto systému popisovat jako úhrnný efekt více zcela oddělených
feromagnetických podsystémů. Kompenzační teplota je pak důsledkem obecně
různé tepelné závislosti magnetizace jednotlivých magnetických podmříží, jak je
znázorněno na obrázku 3.3.
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3.1 Pulsní laserová depozice
Pro přípravu tenkých vrstev IG je s úspěchem využívána metoda pulsní lase-

rové depozice (PLD), která umožňuje deponovat tenké epitaxní vrstvy s vysokou
přesností. Její princip je znázorněn na obrázku 3.4. Ve vakuové komoře je uchycen
vzorek. Proti němu je umístěn terčík požadovaného materiálu, na jehož povrch
je fokusován vysokoenergetický laserový svazek. Jednotlivé pulsy tohoto laseru
poté vedou k uvolnění malého množství materiálu terčíku v podobě plazmatu,
které prochází komorou a ulpívá na povrchu vzorku. Požadovaného složení lze
dosáhnout i pomocí vhodné kombinace více terčíků různých materiálů, které jsou
při depozici střídány. Pro zajištění větší homogenity výsledných vrstev může být
vzorek při depozici rotován a jeho teplota je kontrolována.

Obrázek 3.4: Schéma metody pulsní laserové depozice.

Konkrétní nastavení řídících parametrů, jakými jsou tlak v komoře, pulsní
energie laseru, frekvence pulsů, vzdálenost terčíku a vzorku, teplota vzorku, pří-
padně jakým způsobem poté dochází k jeho zchlazení, má zásadní vliv na jeho
výslednou strukturu, přítomnost dalších fází, či kvalitu povrchu.

3.2 Zkoumané vzorky
Ideální ferimagnetické granáty jsou v infračervené spektrální oblasti, zahrnu-

jící i telekomunikační vlnovou délku 1550 nm, vysoce opticky propustné. Nízká
absorpce spolu s jejich magnetooptickými vlastnostmi z nich činí vhodné kan-
didáty pro využití v magnetooptických izolátorech. Překážkou je naopak velký
rozdíl v mřížkovém parametru IG a krystalického křemíku, pro který je a ≈ 5,4 Å
[13]. Problematická je tedy příprava kvalitních tenkých vrstev IG na křemíkovém
substrátu, které si zachovají nízkou optickou absorpci při co nejvyšší Faradayově
rotaci.
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Samotné polykrystalické YIG, či TbIG, krystalizuje přímo i na křemíkovém
substrátu. V obou těchto případech je však Faradayova rotace nižší než pozoro-
vaná u granátů dopovaných cerem či bismutem. Kationty Y3+ nejsou magnetické,
čistý YIG má tedy dvě magnetické podmříže. Zásadní rozdíl TbIG ve spektrálních
vlastnostech oproti YIG tak plyne z toho, že kationty Tb3+ magnetické jsou, a u
TbIG lze tedy pozorovat kompenzační teplotu T0.

Přestože jak bismut, tak cer, výrazně navyšují Faradayovu rotaci v požado-
vané spektrální oblasti, přináší jejich substituce další problémy z hlediska kvality
krystalické struktury, a potažmo mají vliv na pozorovanou absorpci. To platí
obzvláště u zkoumaných tenkých vrstev. Souvisejícím problémem je zabránění
výskytu sekundárních fází, které obecně požadované vlastnosti zhoršují. Bismut
pak kvůli svému atomovému číslu, respektive kvůli velkému rozdílu oproti yttriu
a terbiu, nemůže volně nahrazovat tyto prvky a je tedy obtížné připravit vrstvy
s vysokým obsahem bismutu.

Jako ukazatel kvality deponované látky je zaveden komposiční parametr R,
daný vztahem (3.1). Chemické značky prvků v něm zastupují skutečné obsahy
těchto prvků v granátu. V ideálním granátu je tak tento parametr R = 0,6.

R = Y + Tb + Ce + Bi
Fe (3.1)

V rámci této práce je zkoumána série 16-ti vzorků různého složení, připrave-
ných v Massachusetts Institute of Technology, Department of Materials Science
and Engineering, Cambridge, a je provedena jejich optická a magnetooptická cha-
rakterizace s primárním cílem stanovit FoM. Dva vzorky z nich jsou yttriové a
ostatní terbiové. Níže je uveden jejich bližší popis, způsob přípravy a strukturní
vlastnosti.

3.2.1 Yttriové železité granáty
Pro překonání problémů s krystalizací deponovaných Bi:YIG vrstev na polo-

vodičový substrát je zkoumán dvouvrstvý systém s dodatečnou tenkou vrstvou
YIG. V prvním případě je deponována nejdříve vrstva YIG, která poté slouží jako
podkladová vrstva pro Bi:YIG. Tím je z části zabráněno vlivu velkého rozdílu mří-
žových parametrů křemíku a granátu na krystalizaci. Druhý případ představuje
deponování nejdříve samotné Bi:YIG vrstvy a teprve poté YIG. V obou přípa-
dech je poté vzorek tepelně žíhán, kdy vrstva YIG má sloužit jako iniciační vrstva
pro rekrystalizaci obou deponovaných vrstev. Tyto případy, jejichž uspořádání je
schématicky zobrazeno na obrázku 3.5, jsou v dalším po řadě označovány jako
bottom-up a top-down krystalizace.

Obrázek 3.5: Uspořádání vrstev bottom-up a top-down vzorků.
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Ze série vzorků Bi:YIG/YIG bottom-up a top-down je pro další charakterizaci
vybrána sada obsahující dva vzorky Bi0,8YIG a Bi1,5YIG s R ≈ 0,6 [14]. Jejich
struktura je uvedena v tabulce 3.1. Bi:YIG a YIG vrstvy jsou připraveny metodou
PLD na křemíkovém (100) substrátu. K depozici je použit KrF excimerový laser
(Coherent, COMPex Pro 205) s vlnovou délkou 248 nm, opakovací frekvencí 10
Hz a energií pulsu ≈ 2 J/cm2. Složení použitých terčíků připravených sintrováním
smíšených oxidů je Bi0,8Y1,8Fe5O12, Bi1,5Y1,5Fe5O12 a Y3Fe5O12. Vzdálenost ter-
číků a vzorku je 6 cm. Počáteční tlak je 5.10−6 Torr. Samotná depozice probíhá
v přítomnosti čisté kyslíkové atmosféry s tlakem 100 mTorr a substrát je zahřát
na teploty 560 oC v případě Bi0,8YIG a 600 oC v případě Bi1,5YIG. Deponované
vzorky jsou poté prudce tepelně žíhány (RTA) při teplotě 800 oC po dobu pěti
minut.

Vzorek Krystalizace Nom. tloušťka Nom. tloušťka
YIG [nm] Bi:YIG [nm]

Bi0,8YIG top-down 37 88
Bi1,5YIG bottom-up 40 100

Tabulka 3.1: Uspořádání a nominální tloušťky vrstev Bi:YIG/YIG vzorků.

3.2.2 Terbiové železité granáty
Další sady 2 až 6 obsahují terbiové jednovrstvé vzorky. Dle jejich kompozice

jsou dále členěny do tří skupin (TbIG, Ce:TbIG a Bi:TbIG). Vrstvy na křemí-
kovém substrátu jsou připraveny metodou PLD s použitím KrF excimerového
laseru (Coherent, COMPex Pro 205) s vlnovou délkou 248 nm a terčíků složení
Tb3Fe5O12, Ce1Tb2Fe5O12 a Bi0,3Tb2,7Fe5O12. Terčíky jsou získány sintrováním
99,999% čistých Tb2O3, CeO2, Bi2O3 a Fe2O. Při depozici je substrát zahřát
na teplotu ≈ 750 oC a tlak kyslíkové atmosféry je 10 mTorr. Po depozici jsou
připravené vzorky pět minut prudce termálně žíhány při teplotě 900 oC.

Na vybraných vzorcích je provedena rentgenová strukturní analýza pro ur-
čení skutečného složení deponované vrstvy a kompozičního parametru R. Její
výsledky jsou zobrazeny v grafech 3.6, kde je dobře patrná granátová struktura
zkoumaných vzorků. Přehled všech terbiových vzorků, nominální tloušťky, kom-
pozice a R faktor jsou uvedeny v tabulce 3.2. Vzorky TbIG_LIR a TbIG_MIR
odpovídají po řadě „less iron rich“ a „most iron rich“ vzorkům, které jsou při
depozici obohaceny o železo. Složení vzorku Bi0,46TbIG je dosaženo odlišnými
podmínkami při depozici. Konkrétně, tento vzorek byl deponován v přítomnosti
kyslíkové atmosféry tlaku 100 mTorr a při teplotě substrátu 700 oC.

Dále je jeden vzorek z každé skupiny, jehož stechiometrie je nejbližší ideální
hodnotě R = 0,6, charakterizován z hlediska jeho magnetických vlastností. Vib-
račním magnetometrem jsou proměřeny jejich hysterezní smyčky a to jak při ori-
entaci pole v rovině vzorku (IP - in plane), tak i kolmo na něj (OP - out of plane).
Prostřednictvím SQUID (supravodivé kvantové interferenční zařízení) je měřena
teplotní závislost magnetizace. Výsledné závislosti jsou zobrazeny v grafech 3.7.
Kompenzační teploty T0 jsou ≈ 260 K pro TbIG, ≈ 145 K pro Ce0,25TbIG a
pro Bi0,02TbIG je T0 ≈ 240 K. Ve všech třech případech nastává magnetická
saturace při B ≲ 0,5 T.
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Vzorek Sada Nom. tloušťka [nm] RTG kompozice R
Skupina TbIG

TbIG_1 2 95 Tb2,7Fe3,9O12 0,69
TbIG_LIR 3 109 - -
TbIG_MIR 3 109 - -

TbIG_2 6 113 - -
Skupina Ce:TbIG

Ce0,7TbIG_1 2 80 Ce0,7Tb1,5Fe3,3O12 0,67
Ce0,7TbIG_2 2 75 - -

Ce0,9TbIG 2 125 Ce0,9Tb1,8Fe3,5O12 0,77
Ce0,25TbIG 4 72 Ce0,25Tb1,8Fe3,5O12 0,59

Skupina Bi:TbIG
Bi0,06TbIG 2 58 Bi0,06Tb1,7Fe4,2O12 0,42

Bi0,02TbIG_1 4 69 Bi0,02Tb2Fe3O12 0,67
Bi0,02TbIG_2 4 62 - -

Bi0,05TbIG 4 58 Bi0,05Tb1,8Fe3,7O12 0,50
Bi0,46TbIG 5 87 Bi0,46Tb1,4Fe2,8O12 0,66

Bi0,02TbIG_3 6 80 Bi0,02Tb2,3Fe3,7O12 0,63

Tabulka 3.2: Přehled studovaných terbiových vzorků.
Nominální tloušťky vzorků, jejich složení určené rentgenovou strukturní analýzou
a kompoziční faktor R.

Obrázek 3.6: Rentgenová strukturní analýza terbiových vzorků.
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Obrázek 3.7: Hysterezní smyčky a teplotní závislost magnetizace Tb vzorků.
(a) až (c) hysterezní smyčky pro pole v rovině povrchu vzorku (IP - in plane) a
kolmo na něj (OP - out of plane) a (d) až (f) tepelná závislost magnetizace pro
vzorky TbIG, Ce0,25TbIG a Bi0,02TbIG.
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Kapitola 4

Experimentální výsledky

Tato kapitola obsahuje přehled výsledků elipsometrických modelů a měření
Faradayovy rotace. Veškerá měření probíhají za pokojové teploty. Kapitola je
rozdělena na yttriové a terbiové vzorky, kdy jsou nejdříve představeny spektrální
závislosti indexu lomu n, extinkčního koeficientu k, absorpčního koeficientu α a
rotace θF , jsou-li k dispozici. U grafů závislosti α je zvolena logaritmická stupnice
s cílem zvýraznit spektrální oblast pod absorpční hranou, která je stěžejní pro
popsané aplikace. Poté následuje komentář výsledků. Rozbor terbiových vzorků je
dále členěn na sekce, ve kterých je uvedeno srovnání mezi vzorky téže skupiny. V
části Porovnání skupin je pak kromě srovnání jednotlivých skupin vzorků uveden
také přehled číselných hodnot α a θF pro 0,8 eV a z nich získaný FoM.

4.1 Yttriové vzorky

Obrázek 4.1: Spektrální závislost n vrstev Bi:YIG yttriových vzorků.
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Obrázek 4.2: Spektrální závislost k vrstev Bi:YIG yttriových vzorků.

Obrázek 4.3: Spektrální závislost α vrstev Bi:YIG yttriových vzorků.
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Yttriové vzorky jsou předmětem článku [14], kde jsou podrobně popsány je-
jich strukturní a magnetooptické vlastnosti. Pro určení FoM je přitom měřena
závislost Faradayovy rotace na velikosti aplikovaného pole pro cílovou energii 0,8
eV. Měřené hodnoty při saturaci po odečtení vlivu substrátu činí 500 deg/cm a
2000 deg/cm pro Bi0,8YIG a Bi1,5YIG.

Optická charakterizace je provedena popsaným způsobem. Pro model optic-
kých vlastností vrstvy je použita série Lorentzových oscilátorů. Jak je patrné z
grafu 4.2 extinkčního koeficientu k, absorpční hrana těchto vzorků je pro energii
E ≈ 2,2 eV. Bi0,8YIG má v grafu 4.3 koeficientu α pro tuto energii jasně výrazný
schod, zatímco u vzorku Bi1,5YIG je ve shodě s [2] ostrý zlom ve spektrální závis-
losti méně výrazný kvůli nárůstu absorpce v celé viditelné části spektra způsobené
vyšším obsahem bismutu. Růst absorpce pro energie ≳ 2,2 eV je dán energetic-
kými přechody mezi kationty Fe3+ na osmistěnných a čtyřstěnných pozicích [15],
jejichž degenerace je sejmuta vlivem působícího krystalického pole [2](s. 173).

V grafu 4.3 je dobře patrný pík absorpce lokalizovaný pod absorpční hranou,
který odpovídá vnitřním energetickým přechodům kationtů Fe3+ na osmistěnných
pozicích dobře popsaných v čistém YIG [2](s. 174). S vyšším obsahem bismutu
(Bi1,5YIG) pak přestává být prominentním a závislost v blízkosti absorpční hrany
vykazuje exponenciální pokles asociovatelný s Urbachovou hranou.

Koeficient α obou vzorků prudce klesá dále od absorpční hrany pro energie
< 1,5 eV. Při 0,8 eV pak dosahuje hodnoty 0,29 1/cm pro Bi0,8YIG, s výsledným
FoM 400 deg/dB, a 0,60 1/cm pro Bi1,5YIG s FoM 770 deg/dB. Vyššího FoM
je tak dosaženo pro vzorek Bi1,5YIG s vyšším obsahem bismutu a bottom-top
krystalizací. Tyto hodnoty FoM pro 0,8 eV jsou až o řád vyšší než pro jiné poly-
krystalické magnetooptické granáty na křemíkovém substrátu, a jsou tak dosud
nejvyššími publikovanými hodnotami [14].

4.2 Terbiové vzorky
Všechny vzorky v této sekci jsou charakterizovány z hlediska optiky i magneto-

optiky postupy popsanými v kapitole Charakterizace vzorků. Jako elipsometrický
model je použita série Cody-Lorentz oscilátorů a optické vlastnosti pod absorpční
hranou jsou modelovány pouze prostřednictvím Urbachovy hrany. Není-li uve-
deno jinak, pak pro hrubost povrchu v modelech platí ≲ 10 nm, plně ve shodě s
výsledky mikroskopie atomárních sil. Podobně tloušťky vrstev SiO2 mezi křemí-
kovým substrátem a deponovanou vrstvou jsou ≲ 10 nm.
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Skupina TbIG

Obrázek 4.4: Spektrální závislost n vzorků skupiny TbIG.

Obrázek 4.5: Spektrální závislost k vzorků skupiny TbIG.
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Obrázek 4.6: Spektrální závislost α vzorků skupiny TbIG.

Obrázek 4.7: Spektrální závislost θF vzorků skupiny TbIG.
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Skupina Ce:TbIG

Obrázek 4.8: Spektrální závislost n vzorků skupiny Ce:TbIG.

Obrázek 4.9: Spektrální závislost k vzorků skupiny Ce:TbIG.
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Obrázek 4.10: Spektrální závislost α vzorků skupiny Ce:TbIG.

Obrázek 4.11: Spektrální závislost θF vzorků skupiny Ce:TbIG.
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Skupina Bi:TbIG

Obrázek 4.12: Spektrální závislost n vzorků skupiny Bi:TbIG.

Obrázek 4.13: Spektrální závislost k vzorků skupiny Bi:TbIG.

36



Obrázek 4.14: Spektrální závislost α vzorků skupiny Bi:TbIG.

Obrázek 4.15: Spektrální závislost θF vzorků skupiny Bi:TbIG.
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4.2.1 Skupina TbIG
Optické i magnetooptické spektrální vlastnosti vzorků TbIG_2, TbIG_LIR

a TbIG_MIR jsou si navzájem velmi podobné. Anomální chování, ať již nárůst
Faradayovy rotace pod 0,8 eV v grafu 4.7, nebo posun píků ve spektrální zá-
vislosti extinkčního koeficientu 4.5 do vyšších energií, vykazuje vzorek TbIG_1.
Pro tento vzorek je, jako pro jediný v této skupině, určena hodnota R = 0,69,
která nasvědčuje přebytku terbia ku železu v granátu. Vzhledem k iontovému
poloměru terbia, kvůli kterému neobsazuje běžně osmistěnné a čtyřstěnné pozice
[16], je možný původ pozorovaného chování ve výskytu další fáze.

U ostatní třech vzorků je zajímavá především oblast pod absorpční hranou,
kdy hodnota α klesá postupně pro vzorky TbIG_2, TbIG_LIR a TbIG_MIR.
To odpovídá poklesu s obohacením o železo při depozici. Přestože pro tyto vzorky
není určen parametr R, lze pozorovaný pokles vysvětlit, pokud pro jejich kompo-
zici platí ve shodě se vzorkem TbIG_1, že R ≥ 0,6. V opačném případě nadbytku
železa oproti ideální stechiometrii lze očekávat výskyt Fe2+ a Fe4+ kationtů, je-
jichž přechody přispívají k absorpci v infračervené oblasti [2](s. 190). Očekávaný
pokles absorpce by tak odpovídal opačnému pořadí. Pozorovaný trend tak může
být způsoben tím, že obohacováním o železo při deposici je dosaženo lepší stechi-
ometrie a nižší absorpce pod absorpční hranou.

4.2.2 Spupina Ce:TbIG
U vzorků s obsahem ceru je předpokládané navýšení Faradayovy rotace ve

studované spektrální oblasti způsobené jeho elektronovými přechody 4f - 5d pro
energii 1,4 eV [2](s. 205).

Vzorek Ce0,25TbIG s faktorem R = 0,59, a tedy nejbližší ideální stechiometrii,
vykazuje nejmenší absorpci pod absorpční hranou. Jeho Faradayova rotace je pak
dle očekávání nižší než u ostatních vzorků s vyšším obsahem ceru, graf 4.11.

Ce0,9TbIG s dalece nejvyšší hodnotou kompozičního faktoru R = 0,77 je svým
složením velmi vzdálený ideální struktuře. Výsledné strukturní poruchy a poten-
ciální přítomnost dalších fází oxidů ceru je pravděpodobnou příčinou relativně
nízké hodnoty Faradayovy rotace zejména pro energie ≈ 1,05 eV.

Naproti tomu vysoká hodnota rotace θF vzorku Ce0,7TbIG_2, pro který ne-
byla provedena rentgenová strukturní analýza, vede na otázku o jeho skutečném
složení. Měřené hodnoty by odpovídaly očekávání pro vzorek s vyšším obsahem
ceru při hodnotě R faktoru podobné vzorku Ce0,7TbIG_1.

4.2.3 Skupina Bi:TbIG
Spektrální závislosti Bi0,06TbIG s extrémně nízkým R = 0,42 se výrazně od-

lišují od ostatních vzorků. V grafu extinkčního koeficientu 4.13 je výrazný pík v
okolí 3 eV, který je vlastní pouze tomuto vzorku z této skupiny. Je patrné, že
vrstva Bi0,06TbIG není chemicky homogenní a obsahuje další fáze.

Ostatní vzorky mají v grafu indexu lomu n, graf 4.12, znatelný pík pro ener-
gii 3,25 eV. V grafu extinkčního koeficientu 4.13 tomu u vzorků Bi0,46TbIG,
Bi0,02TbIG_2 a Bi0,02TbIG_3 odpovídá schod v pozorované závislosti. Průběh
koeficientu k Bi0,02TbIG_2 v této oblasti pouze mění sklon, zatímco průběh k
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u Bi0,05TbIG je nezměněn. Vzorek Bi0,05TbIG má jako jediný ze skupiny hod-
notu R < 0,6 (konkrétně R = 0,42), a proto lze očekávat rozdíly od spektrálních
vlastností ostatních vzorků.

Obrázek 4.16: Spektrální závislost depolarizace pro Bi0,46TbIG.
Měřené zároveň s elipsometrickými úhly ∆ a Ψ při spektroskopické elipsometrii
pro tři úhly dopadu.

Vzorek Bi0,46TbIG s nejvyšším obsahem bismutu dle očekávání vykazuje nej-
vyšší Faradayovu rotaci. Určení optických vlastností pro energie pod absorpční
hranou se však, kvůli vysoké depolarizaci vlivem mnohonásobných odrazů ve
vzorku, graf 4.16, nepodařilo. V příslušných grafech je tak zobrazen pouze vý-
sledek pro vyšší energie. Jedná se také o jediný vzorek s výrazně vyšší hrubostí
povrchu a tloušťkou vrstvy SiO2, kdy v obou případech je ≈ 20 nm. Tloušťka
vrstvy SiO2 je zřejmě ovlivněna odlišnými depozičními podmínkami, konkrétně
vyšším tlakem kyslíkové atmosféry. Vysoká hodnota hrubosti povrchu může odpo-
vídat velikosti krystalických zrn, ovlivněné nižší teplotou substrátu při depozici.

V grafu Faradayovy rotace 4.15 lze pro energie ≈ 1,05 eV, s výjimkou ano-
málního vzorku Bi0,06TbIG, pozorovat narůst θF s obsahem bismutu. To je ve
shodě s předpokladem, že bismut zvyšuje spin-orbitální interakci železitých kati-
ontů ve vzorku, a tím vede ke zvýšení hodnoty rotace θF . V nižších energiích je
pak patrné odlišné chování θF vzorků Bi0,46TbIG a Bi0,02TbIG_3 od ostatních,
u kterých pro E ≈ 0,72 eV θF prochází nulou. Vzhledem k tomu, že Bi0,46TbIG
a Bi0,02TbIG_3 mají v grafech n 4.12 a k 4.13 oproti ostatním vzorkům této
skupiny výraznou spektrální strukturu, jsou pozorované rozdíly pravděpodobně
zapříčiněny odlišnou krystalografickou kvalitou.

4.3 Porovnání skupin
Při srovnání spektrálních závislostí optických vlastností, především grafy n

a k, je patrné, že TbIG vzorky mají obecně nejvíce prominentní strukturu s
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jasně vymezenými píky pocházejícími od elektronových přechodů mezi kyslíko-
vými stavy a stavy železitých kationtů. U skupiny Bi:TbIG to platí jen u vzorků
Bi0,46TbIG, Bi0,02TbIG_3 a Bi0,06TbIG. Ve spektrálních závislostech vzorků sku-
piny Ce:TbIG pak žádnou jemnější strukturu nelze rozlišit.

Yttriové vzorky
Vzorek Tloušťka Tloušťka α θF FoM

YIG [nm] Bi:YIG [nm] [1/cm] [deg/cm] [deg/dB]
Bi0,8YIG 39,91 88,82 0,29 500 400
Bi1,5YIG 52,37 89,96 0,60 2000 770

Terbiové vzorky
Vzorek Tloušťka α θF FoM

[nm] [1/cm] [deg/cm] [deg/dB]
Skupina TbIG

TbIG_1 85,19 4,76 3500 170
TbIG_LIR 113,14 2,63 7500 660
TbIG_MIR 116,26 2,23 6700 690

TbIG_2 106,78 6,58 5600 200
Skupina Ce:TbIG

Ce0,7TbIG_1 87,09 3,99 6200 160
Ce0,7TbIG_2 70,38 4,27 8950 480

Ce0,9TbIG 125,69 4,72 7100 350
Ce0,25TbIG 93,41 1,97 4500 530

Skupina Bi:TbIG
Bi0,06TbIG 60,93 5,28 3100 140

Bi0,02TbIG_1 71,42 7,95 5700 170
Bi0,02TbIG_2 62,32 9,98 5300 120

Bi0,05TbIG 50,67 9,74 9400 220
Bi0,46TbIG 72,00 - 13000 -

Bi0,02TbIG_3 91,51 2,08 6200 690

Tabulka 4.1: Přehled výsledků.
Tloušťky a hodnoty absorpčního koeficientu α pro 0,8 eV, určené z elipsometric-
kého modelu, měřené hodnoty Faradayovy rotace θF pro 0,8 eV a z nich spočtený
FoM všech zkoumaných vzorků.

Toto pozorování odpovídá tomu, že substituce jak bismutu, tak i ceru na-
místo terbia vede ke zhoršení krystalické struktury granátu a strukturním vadám.
Zkoumané vzorky skupiny Ce:TbIG mají všechny bez výjimky vysoký obsah ceru.
Většina vzorků Bi:TbIG obsahuje jen zlomkové množství bismutu a ve spektru
optických parametrů tak zůstává patrná struktura. Zvláštní pozornost si zaslu-
huje vzorek Bi0,46TbIG, který přes vysoký obsah bismutu má jasně členěný profil
závislosti n a k svědčící o dobré krystalické struktuře.

Tabulka 4.1 obsahuje přehled výsledných hodnot zkoumaných vlastností pro
kritickou energii 0,8 eV a tloušťky určené z elipsometrického modelu. Ty se ve
většině případů liší od nominálních o ≲ 10 nm. Tato odchylka může pocházet jak
z hrubosti povrchu zahrnuté v modelu, tak z nenulového gradientu tloušťky, kdy
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je význam lokálních výkyvů tloušťky umocněn při použité konfiguraci měření s
fokusačními nástavci, při které je velikost stopy na povrchu vzorku velmi malá.

Mezi terbiové vzorky dosahující nejvyšších hodnot FoM patří TbIG_LIR,
TbIG_MIR, Ce0,25TbIG a Bi0,02TbIG_3. Jedná se o vzorky s primárně nízkou
absorpcí a stechiometrií blízké ideální hodnotě R = 0,6 (případ TbIG vzorků
diskutován v části Skupina TbIG). Pro tyto vzorky je v grafu 4.17 uvedena spek-
trální závislost FoM. Tabulka 4.2 pak obsahuje pro porovnání FoM při energii 0,8
eV těchto vzorků a vzorku Bi1,5YIG s výsledky jiných prací.

Obrázek 4.17: Spektrální závislost FoM vybraných vzorků.

Spektrální závislost FoM vzorku Bi0,02TbIG_3 je v plné shodě s [2](s. 203).
FoM dosahuje lokálního maxima v oblasti 0,95 - 1,05 eV a mírný pokles v nižších
energiích je způsoben klesající Faradayovou rotací vzorku. Dále však převládá
prudký úbytek absorpce pod absorpční hranou a FoM roste. Podobný průběh, bez
oblasti převládajícího úbytku rotace, lze pozorovat i v případě vzorků TbIG_LIR
a TbIG_MIR. Vzorek Ce0,25TbIG se od tohoto chování odlišuje, neboť pro něj
pro E ≈ 0,6 eV mění Faradayova rotace znaménko 4.11, a tedy prochází nulou.
To je také příčinou velkých výkyvů pro malé energie ve spočteném FoM tohoto
vzorku.

41



Vzorek a substrát Způsob FoM Zdroj
přípravy [deg/dB]

Ce0,18Y2,82Fe5O12 (bulk krystal) TSFZ 1420 [17]
Monokrystalický CeYIG na Gd3Sc2Ga3O12 PLD 32 [18]
Monokrystalický CeYIG na Gd3Sc2Ga3O12 naprašování 340 [19]
Ce1Y2Fe5O12 na (111) Gd3Ga5O12 naprašování 321 [20]
Ce1YIG na SiO2 naprašování 56 [21]
Bi1,5YIG/YIG na (100) Si PLD 770 *
TbIG_LIR na (100) Si PLD 660 *
TbIG_MIR na (100) Si PLD 690 *
Ce0,25TbIG na (100) Si PLD 530 *
Bi0,02TbIG_3 na (100) Si PLD 690 *

Tabulka 4.2: Porovnání s výsledky jiných prací.
TSFZ značí „Traveling solvent float zone“. Vzorky z této práce jsou ve sloupci
Zdroj označeny „*“.
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Závěr

V rámci práce je zkoumána série 16-ti vzorků terbiových a yttriových železi-
tých granátů a příměsí bismutu a ceru, které jsou slibné pro použití v integrova-
ných magnetofotonických prvcích.

Ze zkoumané série terbiových vzorků je dosaženo nejvyšších hodnot FoM u
TbIG_LIR, TbIG_MIR, Ce0,25TbIG a Bi0,02TbIG_3. Společným rysem těchto
vzorků je nízké, nebo žádné zastoupení ceru, či bismutu v jejich složení. Dle
očekávání nevykazují vysokou hodnotu Faradayovy rotace θF v porovnání s jinými
vzorky s vyšším zastoupením těchto prvků. Nicméně u studovaných vzorků se pro
FoM ukazuje jako rozhodující absorpce, kterou mají tyto vzorky nejnižší. Tomu
odpovídá dosažení stechiometrie s hodnotou R blízkou ideální hodnotě R = 0,6
u těchto vzorků.

Zvláštní případ představuje vzorek Bi0,46TbIG s kompozičním faktorem R =
0,66, výraznou spektrální strukturou a ze zkoumaných vzorků dalece nejvyšší
Faradayovou rotací. Určení absorpce pro 0,8 eV tohoto vzorku se však použitou
metodou nepodařilo, a nebylo tak možné stanovit jeho FoM.

Naopak množství vzorků s hodnotou R vzdálené ideální hodnotě, vyšší ab-
sorpcí a potenciální přítomností jiných fází popsaných v této práci, demonstruje
problematiku depozice těchto vrstev. Přesto jsou hodnoty FoM většiny zkouma-
ných terbiových vzorků srovnatelné s dříve publikovanými hodnotami yttriových
vzorků a kvůli rozdílům v náročnosti přípravy dvouvrstvých a jednovrstvých in-
tegrovaných izolátorů v průmyslové výrobě tak mohou představovat lepší alter-
nativu.

Porovnání FoM zde diskutovaných vzorků s výsledky jiných prací je obsaženo
v tabulce 4.2. Z dosažených hodnot FoM je patrné, že terbiové železité granáty
jsou vhodným a perspektivním materiálem pro fotonické aplikace.

Na základě zde představených výsledků se naskýtají dvě hlavní možnosti dal-
šího výzkumu. Je možné zaměřit se na terbiové železité granáty s malým, nebo
žádný obsahem bismutu a ceru s primárním cílem přesně určit faktory vedoucí
k nízké absorpci a tedy i vysokému FoM. Druhou možnost, motivovanou vzor-
kem Bi0,46TbIG, představuje další studium vzorků s vysokým obsahem bismutu,
u kterých lze při dobré krystalizaci očekávat vyšší FoM než u podobných granátů
s nižším obsahem.
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