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Úvod
Pro budoucí rozvoj mikroelektroniky je třeba vypořádat se s fyzikálními limity,
na které současná technologie naráží. Předně jde o nemožnost další miniaturizace pro přiblížení se takovým vzdálenostem mezi jednotlivými vodiči, při kterých
dochází k tunelování elektronů mezi nimi. Druhá veličina ovlivňující výkon mikroprocesoru je jeho frekvence, ale zde narážíme na problémy s odvodem tepla.
Naději budící cestu vytyčuje obor spintroniky, který kromě náboje využívá i spin
elektronu. Odpovídajícím způsobem je tedy nutné zahrnout do úvah kromě vodivosti i magnetické vlastnosti použitých materiálů. Spinový proud je poté třeba
nejen umět účinně generovat, ale také zařídit, aby doba tzv. ztráty spinové polarizace byla dostatečně dlouhou pro dopravování informace mezi tranzistory. Ve
feromagnetických kovech jsou pásy pásové struktury rozštěpeny pro opačné spiny
elektronů, což těmto materiálům umožňuje prvně zmíněnou generaci. Na druhou stranu nejsou tyto materiály vhodné k transportu obecné spinové polarizace,
protože stejným mechanismem ovlivňují obě polarizace, čímž tu nesouhlasně orientovanou potlačuje. Další možnost se otevírá v použití magnetických polovodičů.
V této diplomové práci se budeme zabývat studiem tenké vrstvy magneticky
uspořádané kovové slitiny železa a rhodia (F e50 Rh50 ) připravené na University
of California v Berkeley (Department of Materials Science and Engineering and
Department of Physics). Za teploty nad 100◦ C feromagnetický materiál lze využít
například k vytvoření spinového proudu. V tomto stavu budeme zkoumat magnetické koeficienty odrážející se v nediagonálních elementech matice permitivity. K
tomu využijeme laserovou spektroskopii pro její nedestruktivní charakter a rychlost měření, kterou bude následně možné rozšířit do časově rozlišených měření.
Konkrétně budeme pozorovat transmisní lineární magnetooptické jevy a kvadratický magnetický lineární dichroismus (MLD). Magnetooptické stočení roviny
lineárně polarizovaného světla je velice malé (v řádu miliradiánů), jeho detekci
tedy realizujeme optickým můstkem.
MLD je potenciálně velice důležitý pro studium FeRh. Při překročení výše
zmiňované teploty (přibližně 100◦ C) prochází fázovým přechodem mezi antiferomagnetickou (AFM) a feromagnetickou (FM) fází. A právě kvadratické magnetooptické jevy mohou být nenulové i v AFM fázi. Tento fázový přechod se dá
s úspěchem uplatnit v paměťových médiích [1], kdy za pokojové teploty AFM
materiál tvoří robustní paměťový element a po zahřátí nabízí veškerou funkcionalitu FM pamětí v zapisování informace. Navíc je v době nečinnosti netečný
vůči vnějším rušivým magnetickým polím i vzájemnému ovlivňování jednotlivých
elementů.

1

V první polovině experimentální části této diplomové práce se budeme věnovat analýze magnetooptického signálu s přihlédnutím k pozdějšímu možnému
rozšířením experimentu do reflexe a případně do časově rozlišených měření. Cílem
je současné měření všech magnetooptických jevů a jejich následná separace. Dále
pak určení spektra magnetooptických koeficientů a rozboru magnetické anizotropie FeRh. Ve druhé části budeme studovat fázový přechod vyvolaný buď přímo
změnou teploty vzorku, nebo bodově kontinuálním laserem, což může být důležité
ve výše zmíněném využití FeRh v paměťových součástkách.

2

1. Spintronika
Současná mikroelektronika využívá převážně náboje elektronů, zatímco jejich spin
zůstává v pozadí. Významnou výjimkou je efekt gigantické magnetorezistence
(GMR), respektive tunelovací magnetorezistence (TMR), který umožnil prudké
zvýšení kapacity pevných disků na začátku minulého desetiletí. Přidání dalšího
stupně volnosti, spinu, slibuje zvýšení rychlosti zpracování dat, snížení tepelných
ztrát nebo konstrukci pamětí kombinujících rychlost stávajících operačních pamětí RAM se schopností pevných disků uchovat informaci i bez přísunu proudu.
Z anglického „spin based elektronics“ vzniklo označení spintronika.
Konkrétní příklad spintronické součástky je spinový field effect tranzistor
(spin-FET, viz obrázek 1.1(a,b)). Jeho stavba připomíná běžný FET, rozdíl je
ve způsobu řízení proudu procházejícího bází. Místo vytěsnění proudu z vodivého
kanálu, které způsobuje značné zahřívání součástky, se využívá citlivost spinově
polarizovaného proudu na směr magnetizace vodiče. Elektrony z feromagnetického emitoru (E) mají souhlasný spin a skrz bázi (B) se balisticky pohybují k
feromagnetickému kolektoru (K). Pokud je spin elektronů souhlasný se směrem
magnetizace kolektoru, proud teče. V opačném případě se elektrony rozptýlí a
proud neteče. Natočení spinů ovlivníme pomocí elektrostatického pole v bázi,
které skrz spin-orbitální interakci vytvoří efektivní magnetické pole, ve kterém
spiny precedují. Pokud navíc bude možné ovlivňovat směr magnetizace kolektoru, bude možné měnit logickou funkci tranzistoru, což je v klasickém provedení
nemožné [2].

Obr. 1.1: (a,b) Realizace spinového field effect tranzistor (spin-FET)[3]. (c) Spintronická součástka založená na jevu GMR [4].

Problémem je vytvořit spinově polarizovaný proud, protože difúzní přivedení
skrz ohmický kontakt z feromagnetického vodiče má účinnost v řádu jednotek
procent. To lze obejít tunelováním skrz izolující bariéru, např. Al2 O3 . Problémem
3

ale může být nespolehlivost výsledných součástek. Optická injekce kruhově polarizovaným světlem je perfektní experimentální nástroj, ale není použitelná v
elektrických integrovaných obvodech. Jako ideální se jeví použití magnetických
polovodičů, pro jejich snadné ladění dopováním a začlenitelnost do současné elektroniky. Jejich problémem je samotné spojení polovodivých a magnetických vlastností pro chemickou rozdílnost obou tříd materiálů. Velmi studovaným zástupcem
těchto materiálů je GaM nAs (krystal GaAs, kde jsou některé atomy galia nahrazeny magnetickými atomy manganu). Pro komerční využití se ale nehodí pro
svoji nízkou Curieovu teplotu ≈ 110 K, tedy hluboko pod pokojovou teplotou [5].
Interakce magnetických vlastností pevných látek se spinem nabývá dalších zajímavých vlastností v tenkovrstvých kompozitech. V roce 1988 byl objeven jev
gigantické magnetorezistence. Ten je pozorován na složených feromagnetických a
nemagnetických tenkých vrstvách (obrázek 1.1(c)). Elektrický odpor kompozitu
je malý, pokud jsou magnetické momenty feromagnetických vrstev orientovány
souhlasně, a veliký pokud opačně. Relativní změna odporu je typicky 5 − 10 %.
Tato hodnota se dá ještě zvýšit až na stovky procent přidáním nevodivé tunelovací bariéry [4]. Ve spojení s magnetickou hysterezí lze vyrobit paměťový element,
jehož zapisování se provádí magnetickým polem generovaným u každého bitu elektrickými vodiči a čtení pomocí GMR. Označuje se magnetoresistive random access
memory (MRAM). Čas potřebný na překlopení bitu je řádu ≈ 1 ns. Navíc se informace zachovává i po odpojení přísunu energie [5]. Kapacita dnes prodávaných
pamětí MRAM se pohybuje v řádu megabitů.

Obr. 1.2: Posun doménových stěn spinově polarizovaným proudem v Racetrack
memory [6].

Další přístup k problému rychlého přístupu k mnoha datům je takzvaný racetrack. Informace je stále uchovávána orientací malých magnetických domén, ale
místo, aby se pohybovala čtecí hlava, pohybují se samotné magnetické bity podél nanodrátů, ve kterých jsou uložené. Rychlost tohoto pohybu ≈ 150 nm/ns
4

umožňuje o mnoho řádů rychlejší čtení než v případě pevných disků. Jednotlivé
domény jsou odděleny, řádově stovky atomových rovin silnými, doménovými stěnami, ve kterých se směr magnetizace postupně mění. Pohyb doménových stěn
zajišťuje proud, který se v magnetickém materiálu spinově polarizuje podél orientace dané domény. Při přechodu do další se musí jeho polarizace otočit a ze
zachování momentu hybnosti se natočí i momenty atomů, což posune doménovou
stěnu (obrázek 1.2). Pohyb dat navíc umožňuje využít pro jejich uskladnění i třetí
rozměr, jelikož nemusí být přímo dostupná čtecí hlavou. [6]
V magnetických pamětech se používají feromagnetické materiály pro jejich
citlivost k magnetickému poli. Dnes se ale už běžně čte magnetická informace
elektricky pomocí GMR a v nových generacích MRAM se využívá i elektrického
zápisu. Velkou nevýhodou použití magnetického pole je jeho závislost na budícím
proudu a ne jeho hustotě. To ztěžuje další integraci, protože s rostoucí hustotou
proudu, ve zmenšujících se součástkách, rostou tepelné ztráty a zařízení se přehřívá. Pokud se bude zápis i čtení realizovat elektricky, bude možné využít materiály
necitlivé ke vnějšímu magnetickému poli - antiferomagnety. Ty budou mnohem
robustnější vůči vnějšímu rušení i vzájemnému ovlivňování blízkých bitů. Slibným
kandidátem je FeRh [7].

5

2. Magnetické uspořádání
Magnetické materiály můžeme dělit podle jejich vnitřního magnetického uspořádání, respektive podle reakce na vnější magnetické pole. Z klasického pohledu budeme uvažovat materiál složený z velkého počtu slabých magnetických momentů.
Zavedeme vektor magnetizace M, který je jejich součtem. Magnetické vlastnosti
materiálu budeme popisovat pomocí tenzoru magnetické susceptibility χ
M
B→0 B

χ = lim

(2.1)

Magnetické materiály dělíme na diamagnetické, paramagnetické, feromagnetické a antiferomagnetické (případně obecněji ferimagnetické). Diamagnetické materiály mají makroskopický magnetický moment nulový, ale ve vnějším poli se
částečně změní jejich vnitřní struktura, důsledkem čehož bude magnetické pole
uvnitř materiálu zeslabeno. Další typy magnetických materiálů probereme podrobněji [8].

2.1

Paramagnetismus

První zmíníme paramagnetické materiály. Jejich vnitřní magnetické momenty
nejsou nijak svázány, a jsou tedy vlivem tepelných fluktuací náhodně uspořádány.
Pokud paramagnet umístíme do magnetického pole B, magnetické momenty se
stočí v jeho směru. Účinnost tohoto procesu stále závisí na teplotě T . Makroskopicky popíšeme uspořádání magnetických momentů pomocí vektoru magnetizace
M. Vztah mezi těmito veličinami experimentálně určil roku 1895. Curie takto
M=

CB
T

(2.2)

C je Curieova konstanta. S rostoucí teplotou se zvětšují tepelné fluktuace a tedy
klesá celkové uspořádání. Podle (2.1) platí pro magnetickou susceptibilitu
χ=

2.2

C
T

(2.3)

Feromagnetismus

Klasicky se feromagnet popisuje jako paramagnet, na který navíc působí efektivní
(výměnné) magnetické pole Bef f , které se přičítá k vnějšímu poli B. Toto efektivní pole je v aproximaci středního pole (každý atom vidí stejné pole) úměrné

6

magnetizaci s kladnou konstantou úměrnosti λ.
Bef f = λM

(2.4)

Odsud dostáváme po uvážení (2.2) a s označením TC = Cλ Curie-Weissův zákon.
M=

CB
CB
=
T − Cλ
T − TC

(2.5)

C
T − TC

(2.6)

a pro susceptibilitu
χ=

Pod teplotou TC je chování složité. Ideální feromagnet má všechny magnetické
momenty natočeny přibližně stejným směrem i bez přítomnosti vnějšího magnetického pole, a tedy vykazuje spontánní nenulovou magnetizaci. Ve skutečnosti
toto platí pouze v jednotlivých magnetických doménách, a tedy nemusí mít nenulový celkový magnetický moment.
Kvantově lze feromagnetické chování odvodit ze studia vzájemného působení
sousedících magnetických momentů (čemuž odpovídají spiny). Zavedeme tedy
příslušný hamiltonián.
H=−

X

Jij si · sj + gµB

ij

X

si · B

(2.7)

i

kde g je g-faktor, µB Bohrův magneton. První člen odpovídá výměnné energii
(konkrétně tzv. výměnný integrál Jij lze spojit s výměnnou konstantou λ z (2.4)).
Pro označení
2 X
Jij sj
(2.8)
Bef f = −
gµB j
lze uvažovat feromagnet, opět jako v klasickém případě, jako paramagnet, na
který působí navíc efektivní výměnné magnetické pole Bef f .
H = gµB

X

si · (B + Bef f )

i

Závislost velikosti magnetizace na teplotě ukazuje obrázek 2.1.

7

(2.9)

Obr. 2.1: Závislost velikosti normované (na saturovanou hodnotu Ms ) magnetizace
na teplotě (normované na Curieovu teplotu TC ). Různé křivky odpovídají různým
hodnotám výměnného integrálu J [9].

2.3

Ferimagnetismus

Ferimagnet, například F e3 O4 , si můžeme představit jako dvě prolnuté feromagnetické krystalové mřížky, jejichž výměnná pole míří opačným směrem, a jeho
celkový vnější magnetický moment je tedy menší, než u feromagnetu. Jejich závislost magnetické susceptibility na teplotě je obecně složitější, protože se například příspěvky obou mřížek projevují různě pro různé teploty. Curieovu teplotu
ferimagnetu můžeme odvodit obdobným postupem jako u feromagnetu, musíme
ale počítat se dvěma mřížkami. Budeme uvažovat, že jedna podmřížka je ovlivněna pouze polem vyvolaným druhou mřížkou (a ne svým vlastním). Podmřížky
označme A a B, střední výměnné pole BA respektive BB a jednotlivé magnetizace
MA respektive MB .
BA = −µMB
BB = −µMA

(2.10)

Obdobně jako v (2.5) napíšeme Curie-Weissův zákon pro jednotlivé podmřížky.
MA =

CA (B + BB )
T

MB =

CB (B + BA )
T
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(2.11)

Pro nulové vnější pole očekáváme nenulové řešení v MA , MB , požadujeme tedy
nulový determinant homogenní soustavy.
T
µCA
µCB T

=0

(2.12)

Dotaneme podmínku pro kritickou teplotu
TC2 = µ2 CA CB

(2.13)

Dosazením (2.10) do (2.11) a vyřešením vůči MA , MB dostaneme
MA + MB
(CA + CB )T − 2µCA CB
=
B→0
B
T 2 − TC2

χ = lim

2.4

(2.14)

Antiferomagnetismus

Antiferomagnety jsou speciální druh ferimagnetů, v jejichž případě se jednotlivé momenty vzájemně odečtou. Celkový magnetický moment je tedy nulový. V
nejjednodušším případě jsou vždy sousední momenty natočené vzájemně opačně. Viz obrázek 2.2. Zjednodušíme rovnici (2.14) za předpokladu, že na sebe obě

Obr. 2.2: Antiferomagnetická krystalová mřížka reprezentovaná jako dvě feromagnetické. [9]

mřížky působí stejně: CA = CB .
χ=

2CT − 2µC 2
2C
=
2
2
T − (µC)
T + TN

(2.15)

kde TN = µC je Néelova teplota. Tento vztah popisuje magnetickou odezvu antiferomagnetů pro teploty T > TN , tedy v paramagntické fázi.
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3. FeRh
Slitinu železa a rhodia popsal roku 1938 Fallot [10] jako antiferomagnet, který při
překročení teploty přibližně 100◦ C přejde do feromagnetického stavu. Zároveň
se asi o 1 % změní izotropně objem krystalu, což zjednodušuje měření. Tento
přechod je snadno laditelný mnoha faktory a předurčuje tedy FeRh k použití
ve spintronice nebo například v magnetických pamětech (heat-assisted magnetic
recording). Vzorek lze zahřívat i lokálně silným excitačním laserovým pulzem
a reaguje na pikoekundové časové škále. Při dalším zahřívání přejde krystal za
Curieovy teploty, TC = 740 K [11], do paramagnetické fáze.

3.1

Magnetické uspořádání

Přibližně stechiometrický krystal FeRh prochází při teplotě okolo ≈ 370 K fázovým přechodem mezi antiferomagnetickou (AFM) a feromagnetickou (FM) fází.
Pod teplotou přechodu (CsCl struktura) dávají výpočty dvě možné AFM konfigurace spinů (viz obrázek 3.1). Experimentálně je pozorovaná konfigurace II [12],
kdy je látka uspořádána tak, že spiny železa jsou uspořádané antiferomagneticky (±3, 3µB ) a spiny rhodia jsou neuspořádané [11]. Při přechodu do FM stavu
se všechny spiny natočí paralelně (pro 3, 2µB na atom železa a 0, 9µB na atom
rhodia [13]).

Obr. 3.1: Dvě možné (vypočítané) konfigurace spinů v AFM fázi FeRh. Šedivé,
respektive prázdné, koule reprezentují atomy rhodia, respektive železa [12].

K přechodu nedojde v celém objemu najednou, ale v materiálu zůstávají domény druhé fáze. Na obrázku 3.2 je vidět AFM vzorek při pokojové teplotě, ve
kterém jsou vidět zbytkové FM domény (vzorek je tedy ještě v rámci hysterezní
smyčky). Na obrázku (a) je vidět topologie vzorku, na obrázku (b) je informace o
magnetických vlastnostech pořízená pomocí magnetic force microscope (MFM).
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Obr. 3.2: Topologie vzorku FeRh (a) a informace o magnetických vlastnostech měřená pomocí magnetic force microscope (MFM) (b)[14]. Ve spodní části obrázku
vidíme řezy vedené podél úseček A, B.

Obrázek 3.3 ilustruje relaxační procesy ve vzorku, který byl nejprve ochlazen
na dusíkovou teplotu (≈ 77 K) a poté ohřán zpět na pokojovou teplotu. V tuto
chvíli by měl být vzorek celý v AFM stavu (T0, M0). Další snímky jsou pořízeny
se vždy hodinovou prodlevou. Za pozornost stojí především bod označený A, kde
dochází k nukleaci první FM domény. S magnetickými vlastnostmi se zároveň
deformuje v místě nukleace i povrch. Po třech hodinách se vývoj vzorku zastavil.
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Obr. 3.3: Časový vývoj vzorku FeRh po ochlazení na dusíkovou teplotu a následném zahřátí na pokojovou teplotu. Levý sloupec znázorňuje topologii, pravý
magnetické vlastnosti (MTM). Pozor na výraznou změnu měřítka v grafech M2
a M3 [14].

3.2

Ladění teploty přechodu

Teplota přechodu může být ovlivněna mnoha faktory, například přiloženým magnetickým polem, mechanickým napětím ve vzorku nebo dopováním. Obrázek 3.4(a)
ukazuje teplotní hystereze magnetizace pro různé dopování platinou. Vidíme, že
se teplota přechodu s rostoucím podílem Pt zvyšuje (obrázek 3.4(b)) a zároveň
mizí hystereze. Zároveň se do nižších teplot posouvá Curieova teplota [15].
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Obr. 3.4: (a) Teplotní hystereze magnetizace F eRh100−X P tX pro různá dopování
[15]. (b) Závislost teploty přechodu Tcritical , mezi AFM a FM fází, na dopování
(modře dopování Iridiem) [15].

Teplotu přechodu můžeme také ovlivnit přiloženým vnějším polem. S rostoucí velikostí přiloženého pole v rovině vzorku se posouvá teplota přechodu mezi
fázemi do nižších teplot [10]. Teplota přechodu při zahřívání (kdy se nukleují
feromagnetické domény) a při ochlazování (kdy se nukleují antiferomagnetické
domény) se posouvá současně a stejně rychle, teplotní hystereze magnetizace je
tedy stále stejná (≈ 10 K). Závislost magnetizace na teplotě ukazuje pro různá
pole obrázek 3.5. Polohy teploty přechodu v různých polích a hodnoty pole, pro
které dojde k přechodu, za stálé teploty ukazuje obrázek 3.6(a). Teplota přechodu se snižuje úměrně s polem podle vztahu −dT /dH = 8 K/T . Obrázek 3.6(b)
ukazuje jak tuto veličinu ovlivňuje dopování Pt.

Obr. 3.5: Teplotní hystereze magnetizace F eRh. Graf (a) ukazuje zahřívání,
graf (b) chlazení [10].
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Obr. 3.6: (a) Fázový diagram měřený hysterezí magnetizace v poli respektive
teplotě za stálé teploty respektive intenzity pole [10]. (b) Směrnice klesání křivky
fázového přechodu −dT /dH v závislosti na dopování platinou [15].

3.3

Měření fázového přechodu

Při fázovém přechodu se kromě změny magnetického uspořádání změní také mřížková konstanta. Podle [16] probíhají oba jevy (změna mřížkové konstanty a změna
magnetického uspořádání) současně, ale jeden není vyvolaný druhým. Pod teplotou přechodu, tedy v antiferomagnetické fázi, je mřížková konstanta srovnatelná
pro tenké vrstvy i objemový vzorek a má hodnotu 2, 998 Å. Pomocí UV-difrakce
byla změřena její hystereze v teplotě [13] (viz obrázek 3.7). Zatímco se mřížková konstanta v rovině vzorku téměř nemění (relativní prodloužení je 0, 03 %), v
normálovém směru je změna velmi velká (relativní prodloužení je 0, 65 %).

Obr. 3.7: Teplotní závislost normálové mřížkové konstanty (a), respektive mřížkové konstanty v rovině vzorku (b)[13].

Dále se ukazuje, že se se změnou mřížkové konstanty mění transmise a reflexe.
Toto hysterezní chování v reflexi ukazuje obrázek 3.8(a) pro vlnovou délku 16 µm.
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Tato expanze vykazuje hysterezi 10 K [13].

Obr. 3.8: (a) Teplotní hystereze reflexe pro vlnovou délku 16 µm. [17] (b) Spektrum polárního Kerrova jevu (PKE) v tenké vrstvě F eRh100−X P tX . [15]

Jedním za základních magnetooptických jevů je polární magnetooptický Kerrův
jev (polární MOKE, PKE). Obrázek 3.8(b) ukazuje jeho spektrum v tenké vrstvě
F eRh100−X P tX pro plně FM fázi (v AFM fázi by měl být nulový). Maximální
efekt nastane pro energii 3,8 eV.
Obrázek 3.9 ukazuje teplotní hystereze saturační magnetizace MS (a), Kerrovy
rotace ∆θ (na energii 3, 8 eV ) (b) a hysterezní smyčky polárního Kerrova jevu
(PKE) na energii 2, 5 eV pro různé teploty (c).
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Obr. 3.9: Teplotní hystereze saturační magnetizace MS (a), Kerrovy rotace ∆θ
(b) a hysterezní smyčky polárního Kerrova jevu pro různé teploty (c) [18].

3.4

Aplikace

Problémem magnetických pamětí založených na feromagnetických materiálech
je jejich silná interakce s magnetickým polem. To má jednak za následek jejich
náchylnost vůči vnějšímu magnetickému poli a dále znemožňuje další integraci
důsledkem interakce jednotlivých paměťových bitů mezi sebou. Možným řešením
je použití AFM materiálů, jejichž výměnné pole (2.4) je v řádu ≈ 100 T a jsou
tedy vůči vnějšímu poli velmi robustní.
Magnetická anizotropie tvoří v krystalu například dvě vzájemně kolmé osy,
ve kterých je energetické minimum pro natočení spinů, tzv. snadné osy magnetizace. Výška potenciálové bariéry mezi těmito osami je dána relativistickou
spin-orbitální interakcí, která nerozlišuje mezi FM a AFM. Tím vznikají také v
AFM dva jednoznačně rozlišitelné a stabilní stavy vhodné pro uchování binární
informace. Nadějným materiálem pro toto použití je právě FeRh. Tato možnost
byla demonstrována na 100 nm tlustém monokrystalickém vzorku, ze kterého byl
vyroben AFM memory resistor (AMR). Ze 400 K (FM fáze) byl v magnetickém
poli zchlazen pod pokojovou teplotu (200 K, AFM fáze). Při fázovém přechodu
z FM do AFM fáze se magnetické momenty natočí kolmo na svůj původní směr.
Při detekci se měří elektrický odpor, který je závislý na vzájemném směru proudu
j a osy spinů (jde o AFM). Shrnutí poskytuje obrázek 3.10 [1].
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Obr. 3.10: Zápis a čtení binární informace z AFM-AMR. Černé šipky znázorňují
orientaci magnetických momentů ve FM, červené a modré v AFM [1].

Pro praktické použití je třeba, aby byly dva zmíněné stavy jednoznačně rozlišitelné i po mnoha zapisovacích cyklech. To ukazuje obrázek 3.11 pro 200 K (a)
a zejména pro pokojovou teplotu (b), při které má paměť fungovat. Dále byla
demonstrována robustnost paměťových stavů vůči vnějšímu magnetickému poli.
Jednak vůči poli s proměnnou velikostí mezi ±1 T (c) a dále v rotujícím pol o
velikosti 1 T (d).

Obr. 3.11: Vlastnosti AMR: (a,b) reprodukovatelnost po mnoha zapisovacích cyklech, (c,d) robustnost ve vnějším magnetickém poli. [1]
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Optickou analogií AMR je magnetický lineární dichroismus (MLD - viz kapitolu 4.1). Tento jev je závislý na vzájemné orientaci lineární polarizace světla a
osy spinů. Navíc jde o jev sudý v magnetizaci a je tedy pozorovatelný i v AFM.
Na obrázku 3.12(a,b) vidíme spektrum XMLD (MLD v rentgenové oblasti) pro
vzorky chlazené v poli HF C ve vyznačených směrech. Obě závislosti se liší pouze znaménkem, z čehož je možné vyvodit, že snadné osy jsou v FeRh vzájemně
kolmé. Jejich konkrétní natočení bylo určeno ze znaménka XMLD ve FM stavu,
kdy je pod kontrolou směr magnetizace (obrázek 3.12(c)).

Obr. 3.12: (a)-(c) Spektrum normovaného XMLD signálu v různých konfiguracích
pole HF C a polarizace světla[1]. (d) Vliv elektrického napětí na teplotní hystereze
magnetizace [19].

V aplikacích je důležité umět ovládat teplotu přechodu v už připraveném vzorku (tedy ne dopováním) a na krátkých časových škálách (ovládání vnějším magnetickým polem tedy také není vhodné). Nabízí se ovládání elektrickým napětím,
které indukuje mechanické napětí v piezoelektrickém materiálu přiléhajícímu k
FeRh. Obrázek 3.12(d) ukazuje hysterezní smyčky ve vzorku F eRh/BaT iO3 pro
různé přiložené napětí. Můžeme vidět, že se teplota přechodu posune asi o ≈ 25 K
i pro relativně malá napětí.
V reálné aplikaci v TAR (thermally assisted recording) je třeba, aby teplota
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přechodu nebyla příliš vysoká. Potom bude snadněji dosažitelná a nebude docházet k tepelnému poškození materiálu. Pro zapisování je třeba, aby se s teplotou
snížilo koercitivní pole HC , ale ne saturovaná magnetizace MS . Obvykle se obě
veličiny s teplotou snižují, viz obrázek 3.13(a), který ukazuje závislost MS na
teplotě pro tenkou vrstvu FeRh a Fe(RhIr). Navíc zde vidíme silnou laditelnost
teploty přechodu nahrazením některých atomů Rh atomy Ir. Problém lze vyřešit vytvořením dvojvrstvy složené z tenké vrstvy FePt a tlustší vrstvy FeRhIr.
Za pokojové teploty je magnetismus dvojvrstvy tvořen FM příspěvkem FePt a
stabilita uchované informace je stabilní díky AFM FeRhIr. Po zahřátí nad teplotu přechodu výrazně zeslábne koercitivní pole HC a celkový moment vzroste.
Teplota přechodu se stále řídí FeRhIr, a tedy dopováním. Shrnutí poskytuje obrázek 3.13(b)[20].

Obr. 3.13: (a) Závislost MS na teplotě pro tenkou vrstvu F e48 Rh52 a F e48 Rh52 Ir3 .
(b) Závislost MS a HC na teplotě pro dvojvrstvu FePt/FeRhIr. [20]
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4. Magnetooptika
Jako magnetooptické označujeme takové jevy, při niž se mění vlastnosti procházejícího, respektive odraženého, světla jako důsledek magnetického uspořádání
materiálu. Pro komplexnost těchto jevů se rozdělují podle symetrie úlohy. Tedy
vzájemné orientace roviny dopadu a směru magnetizace v materiálu, mocninné
závislosti na magnetizaci (tyto jevy jsou velice slabé, což umožňuje jejich rozvoj
v magnetizaci do Taylorovy řady) a rozdělením na transmisní a reflexní jevy.
Posledním jmenovaným dělením začneme.

4.1

Magnetooptické jevy v transmisní geometrii

V dalším textu bude důležitý vzájemný směr vlnového vektoru dopadající elektromagnetické vlny k a vektoru magnetizace M. Rozlišujeme Faradayovu a Voigtovu
geometrii experimentu. Budeme uvažovat téměř kolmý dopad světla na vzorek. Ve
Faradayově geometrii je vlnový vektor světla rovnoběžný se směrem magnetizace.
To se dá také interpretovat tak, že příslušnými jevy pozorujeme polární složku
M. Ve Voigtově geometrii jsou tyto dva vektory kolmé, jde tedy o longitudinální
nebo transverzální složku.
Ze symetrie úlohy si dopadající vlnu rozložíme na s a p polarizaci, tedy takové, kdy elektrická složka kmitá kolmo na rovinu dopadu respektive paralelně
k ní. Nejprve se zaměříme na jevy lineární v magnetizaci. Lineárně polarizované
světlo rozložíme na pravotočivou a levotočivou složku. Pro každou z nich může
magnetismus materiálu ovlivnit reálnou (index lomu) nebo imaginární (absorpce)
složku komplexního indexu lomu. Pozorovatelný efekt přináší skutečnost, že dvě
různé kruhové polarizace budou ovlivněny různě. Tyto jevy jsou pozorovatelné ve
Faradayově geometrii.
Pokud cítí různé kruhové polarizace různý index lomu, nazýváme efekt magnetický kruhový dvojlom (MCB, magnetic circular birefringence) nebo také Faradayův jev. Důsledkem je jejich vzájemné fázové zpoždění, které po opětovném
složení na lineární polarizaci vyvolá stočení roviny polarizace. Názorně ukazuje tuto konstrukci obrázek 4.1. Empiricky popsal tento jev roku 1845 Michael
Faraday pro sklo takto
θ = V HL
(4.1)
kde úhel θ popisuje stočení polarizace, V je Verdetova konstanta, H velikost
vnějšího magnetického pole a L vzdálenost uražená světlem ve vzorku. Vzhledem
k závislosti směru stočení na relativním směru magnetického pole, lze tohoto
jevu například využít pro konstrukci jednosměrné brány pro světlo pomocí dvou
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polarizátorů. Zjednodušeně lze Faradayův jev vysvětlit pomocí Zéemanova jevu,
který vytvoří v materiálu různé vlastní stavy pro různě kruhově polarizované
světlo. Tento přístup dává pro Verdetovu konstantu Becquerelův vztah
V =

e
dn
λ
2
2mc dλ

(4.2)

kde e a m jsou náboj a hmotnost elektronu. Tento vztah dobře popisuje dielektrika
[21].

Obr. 4.1: Mechanismus magnetického kruhového dvojlomu (MCB) [22].

Rozštěpení disperzích relací pro různé kruhové polarizace je pomocí KramerovýchKonigových relací spojeno se štěpěním absorpčního koeficientu.V tomto případě
mluvíme o magnetickém kruhovém dichroismu (MCD, magnetic circular dichroism). Relativní změna amplitudy různě kruhově polarizovaných vln vede ke změně
elipticity dopadajícího lineárně polarizovaného světla. Viz obrázek 4.2.

Obr. 4.2: Mechanismus magnetického kruhového dichroismu (MCD) [22].

Obdobná situace nastává pro jevy kvadratické v magnetizaci. Tyto jevy měříme ve Voigtově geometrii [21]. Pomocí obdobných úvah tyto efekty zařadíme.
Protože kvadratická závislost v magnetizaci nezohledňuje její znaménko, místo
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kruhových polarizací nás budou zajímat jejich lineární kombinace - lineární polarizace. Ze symetrie úlohy (jak jsme uvedli výše) vybereme s a p polarizaci a
dále budeme předpokládat, že magnetizace míří do jednoho z těchto směrů. Pro
rozdílný index lomu pro dvě lineární polarizace se jev nazývá magnetický lineární
dvojlom (MLB, magnetic linear birefrigence), Cottonův-Moutonův jev nebo také
Voigtův jev. Důvodem tolika názvů je rozdílná mikroskopická podstata. Zatímco Cottonův-Moutonův jev je důsledek natočení molekul ve směru magnetického
pole, Voigtův jev je důsledek Zeeamanova jevu. Ve všech případech tento jev
mění elipticitu světla. Doplňkový jev (podle K.-K. relací) je magnetický lineární dichroismus (MLD, magnetic linear dichroism), který stáčí rovinu polarizace
světla. Jelikož je magnetický lineární dichroismus sudý v magnetizaci, je vhodný
pro studium AFM. Obrázek 4.3 ukazuje mechanismus, jakým MLD stáčí rovinu
lineární polarizace.

Obr. 4.3: Mechanismus magnetického lineárního dichroismu (MLD) [22].

V případě MLD už nejsou složky stočení způsobené polarizací dopadajícího
světla a směrem magnetizace ve vzorku separovatelné jako v případě lineárních
jevů.
Úhel stočení roviny lineárně polarizovaného světla vyvolaný MLD je popsán
následujícím vztahem [23].
tgθM LD =

(a − b)tg(ϕ − β)
a + b tg 2 (ϕ − β)

(4.3)

kde a, b jsou amplitudové koeficienty odrazu pro p a s polarizaci, ϕ popisuje
natočení magnetizace v rovině vzorku odečítané od směru [100] a β roviny lineární
polarizace také od [100]. Pro malá stočení a předpoklad, že a/b ≈ 1 vztah
zjednodušíme
θM LD = P M LD sin[2(ϕ − β)]
(4.4)
kde P M LD = (a − b)/2b. Je vhodné zdůraznit, že stočení polarizace vlivem MLD
se projevuje i pro kolmý dopad světla na vzorek, a proto zde už nevystupuje
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rovina dopadu jako v případě lineárních jevů. Pokud neleží magnetizace v rovině
vzorku, je třeba uvažovat pouze její průmět do této roviny.
Jevy spojené s vyššími mocninami magnetizace nebudeme uvažovat, protože
jsou podstatně slabší.

4.2

Magnetooptické jevy v reflexní geometrii

V reflexní geometrii se obdobným jevům říká obecně Kerrovy jevy, případně
magnetooptické Kerrovy jevy (MOKE). Není už totiž možné tak snadno jako v
transmisi oddělit jevy spojené s indexem lomu a s absorpcí, protože odraz závisí
v první aproximaci pouze na amplitudových reflexních koeficientech. Ty jsou spojené jak s indexem lomu, tak absorpcí. Vše je tedy nutné počítat komplexně. V
této kapitole se budeme zabývat pouze jevy lineárními v magnetizaci. Kvadratické
MOKE se hromadně označují QMOKE [21].
Opět podle vzájemného směru vektoru magnetizace M a vlnového vektoru k
a jejich orientace vůči povrchu vzorku budeme rozlišovat jednotlivé Kerrovy jevy. Pokud je magnetizace kolmá na povrch vzorku, mluvíme o polárním MOKE.
Pokud je magnetizace v rovině vzorku, rozlišujeme další dva případy - longitudinální MOKE (pro magnetizaci ležící v rovině dopadu) a transverzální MOKE
(pro magnetizaci ležící kolmo na rovinu dopadu).
Fenomenologické odvození vychází ze změny anizotropie tenzoru permitivity způsobené nenulovou magnetizací vzorku. Pro jeho definování musíme znát
soustavu souřadnou, tu zavádí obrázek 4.5.

Obr. 4.4: Zavedení souřadné soustavy a znaménková konvence.
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Dále zavedeme po volbu xx = yy = zz magnetooptickou konstantu Q
Q=i

xy
xx

(4.5)

a jednotkový vektor mířící ve směru magnetizace m. Potom má tenzor permitivity
tvar [24]


1
−iQmz iQmy


 = xx  iQmz
(4.6)
1
−iQmx 
−iQmy

iQmx

1

V reflexní geometrii není úplně jednoduché realizovat experiment s kolmým
dopadem svazku na vzorek, a tak se v dalším textu budeme věnovat závislosti
Kerrových jevů na úhlu dopadu θi . Předpokládejme, že je vzorek dostatečně tlustý, a můžeme tedy zanedbat vícenásobné odrazy. Opět zvolíme jako bázi lineární
polarizace s a p s touto znaménkovou konvencí (obrázek 4.4) Změnu distribuce
amplitudy elektrického pole mezi nimi popisuje Fresnelova reflexní matice
R=

rpp rps
rsp rss

!
(4.7)

kde koeficient rij je poměr amplitudy elektrického pole dopadající vlny v polarizaci j vůči odražené polarizaci i. Řešením Maxwellových rovnic na rozhraní s
uvážením (4.6), dostaneme konkrétní tvar těchto koeficientů [24].
rpp =

n1 cosθi − n0 cosθt i2n0 n1 cosθi sinθt mx Q
−
n1 cosθi + n0 cosθt
n1 cosθi + n0 cosθt

(4.8)

rsp =

in0 n1 cosθi (mz cosθt + my sinθt )Q
(n1 cosθi + n0 cosθt )(n0 cosθi + n1 cosθt )cosθt

(4.9)

n0 cosθi − n1 cosθt
n0 cosθi + n1 cosθt

(4.10)

in0 n1 cosθi (mz cosθt − my sinθt )Q
(n1 cosθi + n0 cosθt )(n0 cosθi + n1 cosθt )cosθt

(4.11)

rss =
rps =

n0 , n1 jsou komplexní indexy lomu prostředí 0 a 1. Úhly θi a θt jsou spojeny
Snellovým zákonem. Odtud je možné vypočítat kartézské amplitudy elektrického pole po odrazu. Obvykle ale chceme výsledek v proměnných natočení roviny
polarizace θ a elipticity Ψ, viz obrázek 4.5.
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Obr. 4.5: Zavedení souřadnic natočení roviny polarizace θ a elipticity Ψ [22].

Vzájemný vztah napíšeme pomocí Jonesových vektorů
Ex
Ey

!
= E0

cosθ −sinθ
sinθ cosθ

!

cosΨ
i sinΨ

!
(4.12)

Zajímá nás relativní změna (tedy intenzitně nezávislý vztah). Zavedeme tedy
parametr
χ = Ey /Ex
(4.13)
Zinvertováním tohoto vztahu s dosazením do (4.12) dostaneme vyjádření θ a Ψ
jako funkci χ.


2Reχ
1
(4.14)
θ = arctan
2
1 − |χ|2


2Imχ
1
(4.15)
Ψ = arctan
2
1 + |χ|2
V experimentu očekáváme stočení v řádu µrad až jednotek mrad, je tedy na místě
uvážit podmínku |χ|  1. Odsud dostaneme standardní vyjádření pro komplexní
Kerrův úhel θK [21, 24].
θK ≡ χ = θ + i Ψ
(4.16)
Totéž je možné odvodit pro bázi kruhově polarizovaného světla.
Na základě (4.7) a (4.13) vyjádříme Kerrův úhel pomocí reflexních koeficientů
pro jednotlivé polarizace.
rsp
p
θK
≡
(4.17)
rpp
rps
s
θK
≡
(4.18)
rss
Pro polární MOKE míří magnetizace ve směru osy z (m = (0, 0, 1)). Dosazením
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z (4.8) až (4.11) dostaneme
p pol
(θK
) =

in0 n1 Q
cosθi
cos(θi + θt ) (n21 − n20 )

(4.19)

s pol
(θK
) =

−cosθi
in0 n1 Q
cos(θi − θt ) (n21 − n20 )

(4.20)

Druhý člen rovnic (4.19) a (4.20) odpovídá kolmému dopadu. Neshoda ve znaménku mezi s a p pro θi = 0 vychází ze znaménkové konvence. Obdobně odvodíme
vztahy pro longitudinální MOKE.
p long
(θK
)
=

cosθi tanθt in0 n1 Q
cos(θi + θt ) (n21 − n20 )

(4.21)

s long
(θK
)
=

−cosθi tanθt in0 n1 Q
cos(θi − θt ) (n21 − n20 )

(4.22)

Obrázek 4.6 ukazuje tyto rovnice vyčíslené v programu Octave3.6.4_gcc4.6.2 pro
parametry železa (index lomu n = 2, 36 + 3, 48i a magnetooptický koeficient
Q = 0, 034 + 0, 003i [21]).

Obr. 4.6: Závislost na úhlu dopadu longitudinálního (LKE) a polárního (PKE)
MOKE pro s a p polarizaci (rovnice (4.19) až (4.22)) pro parametry železa (index
lomu n = 2, 36 + 3, 48i a magnetooptický koeficient Q = 0, 034 + 0, 003i [21]).

Transverzální efekt se v této konfiguraci neprojeví. Bude ale měnit intenzitu
p polarizace. Její relativní změna je následující.
I − I0
= Im
I0




4tanθi η 2
Q
(η 2 − 1)(η 2 − tan2 θ)
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(4.23)

kde η = n1 /n0 . Pokud tedy budeme vzorek osvěcovat jinou polarizací, než jsou
vlastní mody (s a p), rovina lineární polarizace se díky transverzálnímu efektu
také natočí.

4.3

Vliv orientace polarizační roviny světla na magnetooptické jevy v reflexní geometrii.

Zatím jsme uvažovali dopad světa ve vlastních modech úlohy, tedy v s nebo p
polarizaci. V této části se budeme zajímat o libovolně orientovanou lineární polarizaci natočenou o úhel  vzhledem k poloose mířící v záporném smyslu osy x.
Úhel  = 0◦ , respektive 90◦ , tedy odpovídá s polarizaci, respektive p polarizaci. Omezíme se na reflexní geometrii. První budeme vyšetřovat LKE. Chceme
pole vstupující do Fresnelovy reflexní matice (4.7) otočit do nových souřadnic,
abychom mohli použít předešlé výpočty. Zavedeme tedy matici rotace o úhel 
cos() sin()
−sin() cos()

<() =

!
(4.24)

Potom platí
Ex
Ey

!
= <−1 () R

E0 cos()
E0 sin()

!
(4.25)

Po dosazení (4.7) a (4.24) a vyčíslení parametru χ (4.13) s uvážením (4.16) dostaneme [25]
0
θK
≡χ=

(rss + rpp )sin()cos() + rsp sin2 () + rps cos2 ()
(rsp − rps )sin()cos() + rss cos2 () − rpp sin2 ()

(4.26)

Protože se ale pohybujeme mimo vlastní mody (s, p) a zajímá nás pouze příspěvek stočení roviny polarizace od magnetického momentu, musíme ještě odečíst
fresnelovský příspěvek [25].
(rss + rpp )sin()cos() + rsp sin2 () + rps cos2 () (rss + rpp )sin()cos()
−
(rsp − rps )sin()cos() + rss cos2 () − rpp sin2 () rss cos2 () − rpp sin2 ()
(4.27)
Dále budeme uvažovat téměř kolmý dopad θi ≈ 0, čímž zjednodušíme reflexní
koeficienty (4.8) až (4.11).
θK =

n0 + n1
= −rpp
n0 − n1

(4.28)

in0 n1 (mz ± my θt )Q
(n0 + n1 )2

(4.29)

rss =

rsp =
ps
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V případě longitudinálního směru magnetizace (m = (0, 1, 0)) dostaneme
rsp = −rps . V případě polárního směru magnetizace (m = (0, 0, 1)) dostaneme rsp = rps . Za běžného předpokladu slabého vlivu příspěvku magnetického
momentu reprezentovaného nerovnicí ri6=j  rii dostaneme výrazy pro stočení
roviny polarizace.
θLKE = −

n0 n1
rsp
θt cos(2)
cos(2) = −iQ 2
rss
n0 − n21

θP KE =

rsp
n0 n1
= iQ 2
rss
n0 − n21

(4.30)
(4.31)

Po zavedení označení η = n1 /n0 a užití Snellova zákona v rovnici (4.30) dostaneme
θLKE = −iQ

1
θi cos(2)
1 − η2

(4.32)

−η
1 − η2

(4.33)

θP KE = −iQ

Kromě polarizační závislosti vidíme na rovnici (4.32) lineární závislost LKE
na úhlu dopadu. Grafy závislosti kerrových rotací na polarizaci ukazuje obrázek 4.7(a) pro železo. Obdobnou diskuzi týkající se MLD najdeme na konci části
4.1. Pokud zvolíme ve vztahu (4.4) ϕ = 45◦ (viz níže v sekci 4.4), bude polarizační závislost MLD daná funkcí cos(2β) (obrázek 4.7(b)). Body reprezentují námi
změřená data, která budou diskutována v sekci 6.1, křivka je fit.

Obr. 4.7: (a) Polarizační závislost longitudinálního (LKE) a polárního (PKE)
MOKE pro s a p polarizaci (rovnice (4.19) až (4.22)) pro parametry železa (index
lomu n = 2, 36 + 3, 48i a magnetooptický koeficient Q = 0, 034 + 0, 003i [21]). (b)
Polarizační závislost MLD podle (4.4) pro ϕ = 45◦ daná funkcí cos(2β). Body
reprezentují změřená data, křivka je fit. Připomínáme, že úhel natočení vstupní
lineární polarizace  je odečítán relativně vzhledem k poloose mířící v záporném
smyslu osy x a úhel β relativně vzhledem k orientaci magnetizace.
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4.4

Hysterezní smyčky

V rámci diplomové práce budeme studovat MO vlastnosti FeRh pomocí hysterezních smyček. Předpokládejme magnetickou anizotropii vyjádřenou dvěma vzájemně kolmými snadnými osami, obdobnou té v dobře známém GaMnAs [26]. Pro
magnetické pole přikládané podél snadných os (s vyznačenou mírnou asymetrií
viz obrázek 4.8(a)) budou hysterezní smyčky MO efektů prvního řádu v magnetizaci vypadat tak, jak je známe z dvouosých feromagnetů. Budeme studovat i
vlastnosti MLD, jehož hysterezní smyčka bude vypadat tak, jak je načrtnuto na
obrázku 4.8(b). V reálném případě se v silnějších polích bude magnetizace vyklánět ze snadné osy, a tudíž nebude po přeskoku mezi snadnými osami měřené
stočení lineární polarizace nezávislé na přiloženém poli.

Obr. 4.8: (a) Snadné osy a jejich natočení vůči vnějšímu poli. (b) Hysterezní
smyčka měřená pomocí kvadratického MO jevu MLD v uspořádání podle obrázku
(a). Čísla označují magnetizaci natočenou v odpovídající snadné ose pro postupně
se měnící pole od kladných hodnot (1) přes záporné (3) a zpět.
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5. Experimentální metoda
V následující části uvedeme používanou aparaturu s podrobně rozvedeným popisem optického můstku, zavedení značení os a úhlů a charakterizaci studovaného
vzorku.

5.1

Použitá aparatura

Ve valné většině měření jsme sledovali stočení roviny lineární polarizace světla,
proto teď nastíním uspořádání aparatury. Jako zdroj světla jsme použili pulzní
titan-safírový laser Mai Tai HP o délce pulzu 100 fs, který je laditelný v rozsahu vlnových délek 690 až 1040 nm. Pro detekci pak optický můstek. Schéma
experimentálního uspořádání ukazuje obrázek 5.1.
Po výstupu z laseru prochází svazek přerušovačem svazku a šedivým kovovým
filtrem, kterým upravujeme jeho intenzitu. Dále polarizační soustavou složenou z
polarizátoru, půlvlnné a čtvrtvlnné destičky pro kontrolování polarizačního stavu
dopadajícího svazku. Pomocí čočky (20 D) je zaostřen do kryostatu na vzorek.
Kryostat je schopen chlazení až na 8 K [27], ale uchycení vzorku nedovolí dokonalý tepelný kontakt a teplota na vzorku bude o několik kelvinů vyšší. Kryostat
je umístěn v magnetickém poli generovaném helmholtzovými cívkami, pole na
vzorku je tedy velmi homogenní. V transmisní geometrii použité v této diplomové práci prochází svazek vzorkem a je sběrnou čočkou veden nejprve na druhou
čtvrtvlnnou destičku, která umožňuje převést měření stočení roviny lineární polarizace na změnu její elipticity. Následuje půlvlnná destička, kterou natočíme
rovinu polarizace na úhel 45◦ od vertikální osy, načež vchází do můstku, který
bude diskutován níže. Intenzitu svazku detekujeme dvěma identickými křemíkovými detektory. Jejich signály se elektronicky sčítají nebo odečítají a následně
jsou zpracovány fázově citlivými detektory (tzv. zesilovače lock-in, více viz [28])
synchronizované s přerušovačem svazku.
Na začátek aparatury může být předřazen teleskop pro změnu průměru a
polohy pasu svazku. Pokud chceme měřit v modré spektrální oblasti, vložíme do
ohniska uvnitř teleskopu krystal BBO pro generaci druhé harmonické frekvence
(tj. 345 až 520 nm). Svazek neprochází přesně osami čoček v blízkosti vzorku,
protože aparatura slouží i k měření reflexe a to při co nejmenší změně sestavy.
Podrobněji se ke geometrii vrátíme v části 5.3.
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Obr. 5.1: Schéma experimentálního uspořádání. Z titan-safírového laseru (T i :
Al2 O3 ) jde svazek skrz přerušovač svazku (P S); posuvný šedý filtr (SF ); polarizátory (P1 , P2 ); půlvlnné (λ/2) a čtvrtvlnné (λ/4) destičky; čočky (C, 20 D);
vzorek (V ) umístěný v kryostatu a magnetickém poli (H) a clonky do křemíkových
detektorů (DA , DB ). Signál zpracovává elektronika tvořící součtový a rozdílový
signál (A + B, A − B) a fázově citlivé detektory (Lock − in 1, 2; synchronizace s
PS).

5.2

Optický můstek

Měřená stočení roviny lineární polarizace jsme očekávali velmi malá, na úrovni
jednoho miliradiánu, proto jsme zvolili pro jeho detekci optický můstek. Výhodou této metody je současné měření transmise vzorkem i rotace roviny lineární
polarizace a navíc se při odečítáním signálů ze dvou detektorů současně vyruší
fluktuace laseru. Zřejmou nevýhodou je, že se elektronický šum naopak sčítá z
obou detektorů. V této kapitole jsem čerpal z [27].
Optický můstek pracuje na principu rozkladu svazku na dvě vzájemně kolmé
polarizace a jejich porovnání. Ilustrace je na obrázku 5.1. Půlvlnnou destičkou
vyvážíme můstek stočením roviny polarizace pod úhel 45◦ od vertikály (budeme
o nich mluvit jako o s a p polarizaci) a polarizačním děličem rozdělíme svazek na
vertikální a horizontální polarizaci. Obě části procházejí na přibližně stejně dlouhé
dráze clonkou a jsou čočkou zaostřeny do detektoru. V této situaci dopadá na oba
detektory stejná intenzita a rozdílový signál je tedy nulový. Pootočením vstupní
polarizace dojde k rozvážení můstku a detekci nenulového rozdílového signálu.
Součtový signál má význam polarizačně nezávislé intenzity.
Najdeme vztah mezi detekovanými intenzitami Is , Ip a stočením polarizace
θ. Pokud je můstek vyvážen, dopadá do obou detektorů stejná intenzita. Horní
index „0“ značí veličinu při vyváženém můstku (I 0 = Is + Ip je celková intenzita
při vyváženém můstku).
I0
(5.1)
Is0 = Ip0 =
2
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Po rozvážení můstku se změní distribuce intenzity o ∆Is , ∆Ip . Pokud předpokládáme malou změnu transmise po změně magnetické indukce (∆T /T 0  1), plyne
ze zákona zachování energie následující.
∆Is = −∆Ip

(5.2)

Is = Is0 + ∆Is

(5.3)

Ip = Ip0 − ∆Is

(5.4)

Potom tedy

Intenzita je úměrná druhé mocnině amplitudy, která se na polarizačním děliči
rozkládá na s a p složku jako sinus, respektive cosinus. θ značí stočení polarizace.
Is ∝ [A0 sin(45 − θ)]2

(5.5)

Ip ∝ [A0 cos(45 − θ)]2

(5.6)

Intenzitu vztáhneme k I 0 a zjednodušíme.
Is
p

I0
= [1 ∓ sin(2θ)]
2

(5.7)

Pro malá stočení θ odvodíme
Ip − Is
sin(2θ)
=
≈θ
2(Ip + Is )
2

(5.8)

S využitím (5.1) až (5.4) konečně upravíme výraz pro úhel stočení, aby v něm
vystupovaly měřené veličiny.
∆Ip − ∆Is
≈ ∆θ
2I 0

(5.9)

Při měření je třeba dávat pozor na natočení půlvlnné destičky. Jsou dvě možné
polarizace vstupující do polarizačního děliče takové, že do obou detektorů dopadá
stejná intenzita (říkáme, že je můstek vyvážený). Jde o diagonální polarizaci buď v
prvním a třetím kvadrantu nebo polarizace na ni kolmá. Po rozvážení se ale signál
liší znaménkem, protože půlvlnná destička otáčí polarizaci o dvojnásobný úhel
svého natočení. Pokud pro ilustraci uvažujeme vertikální polarizaci dopadající na
půlvlnnou destičku, vyvážíme můstek při jejím natočení o 22, 5◦ a dále každým
pootočení o 45◦ . Každé toto pootočení ale mění znaménko signálu.
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5.3

Použitá geometrie

Na měření prezentovaná v této diplomové práci by měla navazovat obdobná měření v reflexi s minimálním zásahem do aparatury (pouze přesunutí optického
můstku). Z toho důvodu nedopadá svazek na vzorek přesně kolmo na magnetické
pole, ale v horizontální rovině o δ0 = 3, 5◦ uhýbá. Obrázek 5.2(a) ukazuje toto
uspořádání z nadhledu a zavádí úhel natočení vzorku δ vůči kolmému dopadu
svazku na vzorek. Dále připomínáme obrázek 4.5 (obrázek 5.2(b)), který zavádí
znaménkovou konvenci, ve které úhel θi odpovídá dále používanému úhlu δ.

Obr. 5.2: (a) Geometrické uspořádání uvnitř kryostatu (v okolí vzorku) z nadhledu. Červená linka reprezentuje svazek laseru, k jeho vlnový vektor, H magnetické
pole, δ0 úhel dopadu svazku vůči ose kryostatu (kolmé k magnetickému poli), δ
natočení vzorku (nulu definuje kolmý dopad svazku na vzorek). (b) Připomenutí
obrázku 4.5 zavádějícího znaménkovou konvenci.

Natočení roviny lineárně polarizovaného světla odečítáme proti směru hodinových ručiček buď od poloosy mířící proti smyslu osy x (značíme , viz obrázek 5.3)
nebo od krystalografické osy vzorku [100] (značíme β) - definiční obor je (0; 2π).
Natočení průmětu magnetizace do roviny vzorku odečítáme ve stejném smyslu a
značíme τ (od osy −x) respektive ϕ (od směru [100] ve vzorku) - definiční obor je
(− π2 ; π2 ). Vyklopení magnetizace z roviny vzorku označujeme ϑ a odečítáme ho od
osy y. Viz obrázek 5.3. Pro jednotkový vektor r platí následující převodní vztahy.
r = (rx , ry , rz ) = (−cos(τ )cos(ϑ), −sin(τ )cos(ϑ), −sin(ϑ))
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(5.10)

Obr. 5.3: Používaná souřadná soustava. Pohled ze strany dopadajícího svazku. E
znázorňuje orientaci roviny polarizace dopadajícího svazku

5.4

Studovaný vzorek

Věnovali jsme se tenkému (20 nm) vzorku stechiometrické slitiny železa a rhodia F e50 Rh50 . Substrát tvoří průhledný M gO a jako oxidační ochranná vrstva
byl použit 1,5 nm tlustý film tantalu. Vzorek je oboustranně leštěný, protože
chceme měřit v transmisní geometrii. Řez vzorkem je ukázán na obrázku 5.4(a).
Vzorek obdélníkového tvaru byl říznutý podél krystalografické osy [100] (viz obrázek 5.4(b)). Vzorek byl připraven na University of California, Berkeley (Department of Materials Science and Engineering and Department of Physics).

Obr. 5.4: (a) Řez vzorkem. (b) Krystalografická orientace a rozměry vzorku při
pohledu shora. (c) Transmisní spektrum vzorku.

Všechna měření byla provedena v transmisní geometrii, uvádíme tedy na ob34

rázku 6.1(c) spektrum propustnosti. Ta se ve viditelné oblasti pohybuje mezi 1%
a 2, 5%. Dále uvádíme magnetometrické měření SQUID (obrázek 5.5) při 400 K
(ve FM fázi). [29]

Obr. 5.5: Magnetometrické měření SQUID při 400 K (ve FM fázi) pro magnetické
pole přikládané v rovině vzorku. [29]
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6. Měření hysterezí
V této kapitole se budeme zabývat rozborem MO jevů ve feromagnetické (vysokoteplotní) fázi FeRh. To nám umožňuje manipulovat magnetizací pomocí vnějšího
pole a navázat na obdobná měření na GaMnAs, která jsou na pracovišti dobře
zvládnutá. Zaměřili jsme se na transmisní měření umožňující natáčení vzorku bez
nutnosti geometrických změn v aparatuře a využití závislosti MO jevů na úhlu
dopadu. Substrát byl z tohoto důvodu oboustranně leštěný.
Měřili jsme hysterezní křivky pomocí stočení roviny lineární polarizace θ v
homogenním magnetickém poli B. V měřených datech se ale míchají různé magnetooptické jevy a stávají se nepřehlednými. Jako příklad uvádíme na obrázku
6.1(a), respektive (b), hysterezní křivky změřené na 810 nm při úhlu dopadu 8◦ ,
polarizaci 0◦ (tedy vertikální), respektive 45◦ a teplotě 400 K.

Obr. 6.1: Hysterezní křivky změřené na 810 nm při úhlu dopadu 8◦ , polarizaci 0◦
(tedy vertikální)(a) a 45◦ (b) a teplotě 400 K.

Vzorek umístěný v rovině x, y jsme natočili tak, že krystalografická osa [100]
mířila proti smyslu osy x (tedy „dolů“ ). Potom jsou předpokládané snadné osy
stočeny o 45◦ vůči osám x, y. Tuto geometrii jsme zvolili proto, že umožňuje
snazší rozdělení MO efektů v signálu, k čemuž se vrátíme později. Poté se úhlová
souřadnice odečítaná od záporné části osy x překryje s úhlem odečítaným od
krystalografické osy [100].
β=
(6.1)
ϕ=τ

(6.2)

Nyní shrneme MO jevy pro malé úhly dopadu. Polarizační závislost ukazují
rovnice (4.32), (4.33) a (4.4) pro LKE, PKE a MLD. Rovnice (4.19) až (4.22)
ukazují závislost na úhlu dopadu, z níž nás bude především zajímat opět pari36

ta (tj. sudost, respektive lichost, měřených signálů), která je názorně ukázaná
na obrázku 4.6. Dále budeme používat rozdělení jevů podle mocninné závislosti
v magnetizaci. MOKE jsou odvozené pro reflexní geometrii, ale protože se při
přechodu do transmise zachovává symetrie efektů, použijeme symetrii výše uvedených rovnic. Shrnutí najdeme v tabulce 6.1, kde
m = (mx , my , mz ) = (mtrans , mlong , mpol )

(6.3)

je jednotkový vektor magnetizace a jeho transverzální, longitudinální a polární
složka a m2in−plane = m2trans +m2long . Rovina dopadu je definovaná osami y, z, podle
osy x se vzorek otáčí.
Název
longitudinální MO efekt
polární MO efekt
magnetický lineární dychroismus

Zkratka
LMO
PMO
MLD

Mag.
mlong
mpol
m2in−plane

Polarizace
cos(2)
1
sin[2(τ − )]

Úhel dopadu
lichý
sudý
sudý

Tabulka 6.1: Tabulka rozlišující MO jevy podle symetrie v magnetickém poli
(složka vektoru m), polarizaci () a úhlu dopadu (δ).
Vyjádříme složky vektoru m pomocí goniometrických funkcí úhlů  a ϑ podle
rovnice (5.10), paritu závislosti na úhlu dopadu vztáhneme ke koeficientu jevu
S
L
horním indexem S pro sudou a L pro lichou následovně PLM
O (θ0 ), PP M O (θ0 ),
S
PM
LD (θ0 ) a aplikujeme rovnice (6.1) a (6.2). Dále uvážíme, že jako důsledek
natáčení vzorku vůči pevnému svazku laseru, vyplynou dvě úhlové ekvivalence.
θ0 = δ

(6.4)

ϑ = δ + δ0

(6.5)

Takto můžeme pro malé úhly dopadu přepsat rovnice MO jevů následovně.
L
Poznamenejme, že ozávorkované výrazy (např. PLM
O (δ + δ0 ) značí funkční závislost, ne násobení.
L
θLM O = −PLM
O (δ + δ0 )cos(δ)cos(2)sin(τ )

(6.6)

θP M O = PPSM O (δ + δ0 )sin(δ)

(6.7)

S
2
θM LD = PM
LD (δ + δ0 )cos (δ)sin[2(τ − )]

(6.8)
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6.1

Využití sudosti a lichosti magnetooptických
jevů v úhlu dopadu

Změřené hysterezní křivky jsou součtem všech tří výše popsaných jevů. V této
části budeme diskutovat jejich oddělení využitím symetrie v úhlu dopadu a polarizaci. V dalším textu této kapitoly (6.1) budeme předpokládat, že svazek laseru
je kolmý k magnetickému poli, tedy že platí
δ0 = 0

(6.9)

Z tohoto předpokladu plyne ekvivalence úhlů ϑ a δ. Dále předpokládáme slaS
bou závislost funkce PM
LD na úhlu dopadu a čtverec cosinu v úhlové závislosti
θM LD rozvineme do lineárního členu. Pro malé úhly dopadu tedy uvažujeme funkci
θM LD nezávislou na úhlu dopadu.
První předpoklad bude ospravedlnitelný v případě, že je anizotropie v rovině
vzorku velmi silná vůči té mimo ni. Potom by jediný důsledek byl, že se pro nenulové δ0 bude vnější pole zdát poněkud slabší (cos(δ0 )), v našem případě tedy o
zanedbatelné 0, 2%. Sílu anizotropie jsme se rozhodli ověřit pomocí měření změny
stočení polarizace světla ∆θP M O vyvolané polárním MO jevem, které je nejsnadněji separovatelné ze signálu. Pro polarizaci  = 45◦ to bude jediný nenulový jev
(podrobněji níže).
∆θP M O (δ) = PP M O (Hmax , δ) − PP M O (−Hmax , δ)

(6.10)

Kolmý dopad jsme kalibrovali pomocí zpětného odrazu svazku od vzorku.
Pro silnou anizotropii v rovině vzorku bude ∆θP M O nulové při kolmém dopadu
svazku (tj δ = 0), pro slabou naopak za podmínky δ = −δ0 . Výsledek ukazuje
obrázek 6.2. Proložením regresní přímkou jsme získali úhel dopadu, pro který je
jev nulový δ(∆θP M O = 0) = (−0, 24 ± 0, 58)◦ , což ukazuje na silnou anizotropii v
rovině vzorku a tedy ospravedlnění předpokladu (6.9).
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Obr. 6.2: (a) Změna stočení roviny lineární polarizace svazku pro opozitní saturační magnetické indukce ∆θP M O (δ) měřené na 720 nm a polarizaci 45◦ . (b)
∆θM LD (δ) měřené při kolmém dopadu na 720 nm. Na obou obrázcích bod odpovídají datům, křivka fitu.

V této geometrii je parita v úhlu δ (tedy natočení vzorku) jevů LMO a PMO
lichá, zatímco parita MLD je sudá. Nyní zohledníme pozici snadných os ve vzorku. Budeme je značit indexem k čísly 1 až 4 podle zavedení na obrázku 4.8. Nyní
připomeneme obrázek 4.7(b), který ukazuje změnu stočení lineární polarizace ∆θ
pro kolmý dopad (tedy odpovídající MLD) při 720 nm a různých polarizacích
β vstupního svazku. Fitem funkcí Asin [2(γ − β)] jsme získali hodnotu úhlu mezi
snadnou osou a směrem [100] ve vzorku γ = (44, 6 ± 1, 3)◦ , čímž jsme potvrdil
předpoklad, že snadné osy magnetizace se v tomto vzorku nacházejí o 45◦ pootočené vůči krystalografickému směru [100]. Úhel mezi snadnými osami mění pouze
intenzitu jevu [26], a tedy ho tímto měřením neurčíme. Při nesaturačním vnějším
magnetickém poli jsou tedy pouze čtyři hodnoty úhlu τ povolené, kde k = 1-4.
τ = 45◦ + k 90◦

(6.11)

Nejprve diskutujme longitudinální jev, který závisí na natočení průmětu magnetizace do roviny vzorku jako sin(τ ). Po dosazení (6.10) dostaneme jako možné
√
hodnoty ± 2/2 (konkrétní hodnoty viz tabulku 6.2). Polární jev není na tento průmět citlivý vůbec. Složitější situace nastává u MLD, jehož závislost na
magnetizaci je pevně spojena s polarizační závislostí. Dosadíme rovnici (6.10) a
zavedeme vztah pro polarizace, které nás zajímají (tedy 0◦ , 45◦ , 90◦ , 135◦ ). l jsou
celá čísla od 0 do 3.
 = 0 + l 45◦
(6.12)
l
sin[2(τ − )] = cos(2 − k 180◦ ) = cos[( − k)180◦ ]
2
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(6.13)

Toto je nula pro lichá l a (−1)l/2−k pro sudá. Tyto úvahy shrnuje tabulka 6.2.
k
LMO
PMO
MLD

l liché
l sudé

1

2

3

4

√1
2

−1
√
2

√1
2

−1
√
2

1
0

1
1
0
0
l/2−k
(−1)

1
0

Tabulka 6.2: Shrnutí závislosti MO jevů na natočení magnetizace v rovině vzorku. k zavedené v (6.10) označuje snadné osy, l (6.11) natočení roviny lineární
polarizace.
Přehledně sepíšeme rovnice (6.6) až (6.8).

L ≡ θLM O =

1
L
−PLM
O (δ)cos(δ)cos(2) √

2



1
−1
−1
1



M ≡ θM LD =

S
k
PM
LD (−1)



1

 pro k =  2 
3

P ≡ θP M O = PPSM O (δ)sin(δ)
 
1
0
−1
0

 
(6.14)

4

(6.15)
 
0

 pro l =  1 
2

(6.16)

3

kde jsme definovali koeficienty L, P a M použité v následující tabulce 6.3 pro přehlednost. Ta shrnuje vzájemné rozdíly ve znaménku jednotlivých jevů za různých
konfigurací polarizace a natočení vzorku (pro k = 1). Předpokládejme koeficienty
S
S
L
PLM
O , PP M O , PM LD kladné pro  = 0 a δ > 0.
l
0
δ\
0◦
< 0◦ +L-P-M
0◦
-M
> 0◦ -L+P-M

1
45◦
-P
0
+P

2
3
90◦
135◦
-L-P+M
-P
+M
0
+L+P+M +P

Tabulka 6.3: Shrnuje vzájemné rozdíly ve znaménku jednotlivých jevů za různých
konfigurací polarizace  a natočení vzorku δ (pro k = 1).
Při měření hysterezních smyček vždy měříme hodnoty funkce θ(Hext , δ, ),
kde vnější pole Hext je se směrem magnetizace spojeno anizotropií vzorku. Pro
přehlednost budeme dále v této kapitole první (Hext ) argument vypouštět. Na následujících řádcích jsou sestavené rovnice oddělující jednotlivé jevy ze změřeného
signálu podle symetrií v tabulce 6.3. Nebudeme používat polarizaci  = 135◦ .
θP M O (δ) =

θ(δ; 45◦ ) − θ(−δ; 45◦ )
2



1 θ(−δ; 0◦ ) − θ(−δ; 45◦ ) θ(δ; 0◦ ) − θ(δ; 45◦ )
θLM O (δ) =
−
2
2
2
40

(6.17)

(6.18)



1 θ(δ; 90◦ ) + θ(−δ; 90◦ ) θ(δ; 0◦ ) + θ(−δ; 0◦ )
θM LD (δ) =
−
2
2
2

(6.19)

Aplikací těchto vztahů na data (obrázek 6.3(a,b)) příslušející úhlům dopadu
δ ∈ {−4◦ ; −2◦ ; 0◦ ; 2◦ ; 4◦ } dostaneme hysterezní křivky všech tří jevů (PMO, LMO,
MLD) odděleně pro δ ∈ {0◦ ; 2◦ ; 4◦ }. Křivky PMO a LMO (resp. MLD)pro úhel
δ = 4◦ a vlnovou délku λ = 720 nm ukazují obrázky 6.3(c) (respektive 6.3(e)).
V druhé části (obrázky 6.3(d,f)) vidíme vynesenou změnu stočení roviny lineární
polarizace ∆θ v závislosti na úhlu dopadu δ pro tyto jevy. Lineární jevy (PMO,
LMO) vypočítané pomocí vztahů (6.17), (6.18) jsou pro kolmý dopad z definice nulové. Proložením regresní přímkou jsme dostali jejich směrnice (respektive
hodnoty první derivace pro kolmý dopad). Oproti tomu MLD je v okolí kolmého
dopadu konstantní. Pod obrázkem následují hodnoty těchto veličin.
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Obr. 6.3: Zdrojová data pro úhel dopadu δ = -4◦ (a) a +4◦ (b). (c,e) Lineární MO
jevy (respektive MLD) získané pomocí symetrie v úhlu dopadu pomocí vztahů
(6.17) až (6.19) pro úhel δ = 4◦ a vlnovou délku λ = 720 nm. (d,f) Změna stočení
roviny lineární polarizace ∆θ v závislosti na úhlu dopadu δ (opět pro lineární
jevy a MLD zvlášť).

d∆θP M O
dδ
d∆θLM O
dδ

= (139, 8 ± 1, 5) · 10−3 mrad/deg
δ=0

= (30, 2 ± 3, 8) · 10−3 mrad/deg
δ=0
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∆θM LD |δ=0 = (1, 716 ± 0, 075) mrad

6.2

Využití sudosti a lichosti magnetooptických
jevů v magnetizaci

Zatímco natočení roviny lineární polarizace je snadno definovatelně měnitelná
veličina, změna úhlu dopadu může být netriviální. Aparatura popsaná v kapitole
5.1 toto dovoluje a jediná podmínka je provedení měření v transmisní geometrii
na oboustranně leštěném substrátu, pokud ale chceme v budoucnu rozšířit měření
do reflexní geometrie, bylo by nutné pokaždé zasahovat do aparatury. Proto v této
kapitole rozebereme komplikovanější metodu separace signálu na základě parity
MO jevů v magnetizaci pro pevný úhel dopadu.
Ze změřených dat (obrázek 6.4(a)) nejprve oddělíme PMO pomocí polarizace.
Můžeme opět použít tabulku 6.3, protože nebudeme pracovat s úhlem dopadu δ
a tedy neplatnost podmínky (6.9) následující úvahy neovlivní. Budeme předpokládat δ > 0. Potom platí následující.
θP M O (δ) = θ(δ; 45◦ )

(6.20)

θL+M (δ) ≡ θLM O (δ) + θM LD (δ) = θ(δ; 45◦ ) − θ(δ; 0◦ )

(6.21)

V signálu θL+M zastoupené LMO je v magnetizaci liché, zatímco MLD sudé.
Odsud plyne symetrie jejich jednotlivých hysterezních smyček. Tento signál tedy
rozseparujeme na symetrickou (MLD) a antisymetrickou (LMO) část. Pro vlnovou
délku λ = 720 nm a úhel dopadu δ = −8◦ vidíme na obrázku 6.4(b-d) jednotlivé
signály dané vlivem příslušných MO jevů.
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Obr. 6.4: Ze změřených dat (a) oddělené MO jevy pomocí parity v polarizaci a
magnetickém poli pro vlnovou délku λ = 720 nm a úhel dopadu δ = −8◦ . (b)
PMO, (c) LMO, (d) MLD.

Odečtením změny stočení polarizace svazku ∆θ pro různé vlnové délky dostaneme spektrum koeficientů PP M O (δ), PLM O (δ), PM LD (δ) (souhrnně PM O , viz
obrázek 6.5 pro δ = 8◦ ), které jsou pro vhodnou volbu polarizace, rovné polovině
√
změny stočení ∆θ/2. ∆θLM O je třeba navíc vydělit 1/ 2 (viz tabulku 6.2).
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Obr. 6.5: Spektrum jednotlivých MO jevů, respektive koeficientů PP M O , PLM O ,
PM LD pro úhel dopadu |δ| = 8◦ .
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7. Studium fázového přechodu
Tuto kapitolu věnujeme studiu fázového přechodu dramaticky měnícího magnetické vlastnosti FeRh. Při překročení přibližně 100◦ C vzroste objem a materiál
přejde z antiferomagnetického stavu do feromagnetického. Toho se dá s úspěchem
využít při konstrukci paměťových součástek. Při tomto měření jsme použili obdobu aparatury uvedenou v části 5.1. V první části budeme studovat fázový přechod
vyvolaný změnou teploty v celém vzorku, kterou jsme měnili uvnitř kryostatu.
Ve druhé části zahříváme vzorek lokálně kontinuálním laserem, jehož prostorové
umístění uvedeme v příslušné části (7.2). Rozdíl dlí v ploše, která díky ohřátí
projde magnetickým fázovým přechodem.
Sondování provádíme v obou případech slabým pulzním laserem, stejným jako v předešlých měřeních hysterezí. Sledujeme průběh propustnosti, která nám
dává informace o strukturálním přechodu, i MO signálu citlivého na magnetické
vlastnosti (magnetické uspořádání, anisotropii).

7.1

Změnou teploty celého vzorku vyvolaný fázový přechod

Nejprve se budeme věnovat fázovému přechodu vyvolanému v celém objemu vzorku. Teplotu jsme nastavovali změnou teploty měděného držáku vzorku umístěného
ve vakuu v kryostatu. Na obrázcích 7.1 uvádíme měření MLD (a) a transmise (b)
v závislosti na teplotě vzorku. Měřili jsme hysterezní smyčky při kolmém dopadu
na vlnové délce 720 nm, polarizaci  = 0◦ a následně odečítali změnu stočení
polarizace.
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Obr. 7.1: Měření stočení lineární polarizace vlivem MLD (a), respektive transmise
(b), v závislosti na teplotě celého vzorku. Měření probíhalo při kolmém dopadu
na 720 nm a polarizaci  = 0◦ .

Dále uvádíme na obrázcích 7.2 obdobná měření PMO v modré spektrální
oblasti (úhel dopadu δ = −8◦ , vlnová délka 405 nm generovaná nelineárním BBO
krystalem pomocí SHG, polarizace  = 45◦ ) a v magnetickém poli 0,5 T obou
polarit. Opět ukazujeme změnu MO jevu (a) a transmise (b). Při tomto měření
jsme neměřili celé hysterezní smyčky, ale pouze stočení roviny lineární polarizace
(tj. rozvažování optického můstku) s měnící se teplotou. Tato metoda dává přímo
hledanou křivku, výhodou je tedy časová nenáročnost. Nevýhoda je, že se během
měření rozvažuje vyvážení nulového stočení (při měření hysterezních smyček lze
před každým jednotlivým měřením vyvážit můstek) a křivky se tedy neuzavřou
(viz zejména obrázek 7.2(a)). Teplota přechodu je ale stále jasně patrná. Změna
propustnosti vzorku ale ukazuje fázový přechod jasněji.

Obr. 7.2: Měření stočení lineární polarizace vlivem PMO (a), respektive transmise
(b), v závislosti na teplotě vzorku v poli 0,5 T obou polarit. Měření probíhalo při
úhlu dopadu δ = −8◦ , 405 nm a polarizaci  = 45◦ .
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Obě tato měření ukazují fázový přechod na teplotě (344±3) K. Na obrázku 7.3
vidíme přechod opět magnetooptické stočení polarizace jednou v magnetickém
poli 0, 5 T a podruhé bez pole. Pro měření jsme vybrali konfiguraci (úhel dopadu
δ = −8◦ , vlnová délka λ = 405 nm a polarizaci  = 45◦ pro měření s polem,
 = 0◦ pro měření bez pole), kde jsou v měření bez magnetického pole zastoupeny
všechny tři uvažované MO jevy (předně MLD, které je aktivní i v AFM fázi) a
v měření s polem pouze lineární PMO. Je jasně patrné, že fázový přechod je
podstatně lépe patrný v datech odpovídajících měření s polem.

Obr. 7.3: Rozvažování můstku s teplotou v konfiguraci: úhel dopadu δ = −8◦ ,
vlnová délka λ = 405 nm a polarizaci  = 45◦ pro měření s polem,  = 0◦ pro
měření bez pole.

7.2

Laserem vyvolaný fázový přechod

Jedna z možností aplikačního využití tohoto magnetického fázového přechodu ve
FeRh se nachází v paměťových elementech. Stávající paměti založené na feromagnetické hysterezi uchovávají binární informaci v remanentním natočení magnetizace jednotlivých paměťových elementů. Při další miniaturizaci vyvstává z
různých směrů obdobný problém. Paměťové elementy interagují s vnějším magnetickým polem, což je výhodné pro zápis, ale magnetické pole zároveň ovlivňuje
i okolní elementy. Navíc se tyto elementy ovlivňují i navzájem. Možným řešením je pro uchovávání informace využívat antiferomagnet, který s okolním polem
neinteraguje. Pokud dokážeme efektivně převádět použitý materiál mezi oběma
magnetickými stavy (FM a AFM), spojíme tím výhody obou [1].
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Tento fázový přechod se dá u zde studovaného FeRh vyvolat změnou teploty.
Nemůžeme ale zahřívat matici paměťových elementů jako celek, je třeba zahřát
ji bodově. V následující části budeme studovat vyvolání zmiňovaného přechodu
pomocí kontinuálního laseru, kterým jsme vzorek lokálně zahřívali. Kromě teplotních hysterezních vlastností bude mít tedy vliv i absorpce a tepelná vodivost
vzorku (jak v rámci FeRh vrstvy, tak kontaktu se substrátem). Vzorek byl umístěn
na vzduchu. Před osvícením laserem byl vzorek na pokojové teplotě, a tedy v antiferomagnetické fázi. Zvolili jsme proto konfiguraci, ve které detekujeme lineární
PMO, který je v AFM fázi nulový.
V této části budeme používat mírně pozměněnou aparaturu uvedenou v kapitole 5.1. Čočkou C1 přivedeme do společného ohniska navíc topný svazek kontinuálního (CW) titan safírového laseru 3900S (Spectra-Physics). Viz obrázek 7.4(a).
Tento svazek byl horizontálně polarizovaný ( = 90◦ ) o velikosti stopy 30 µm
(FWHM) a používali jsme tři různé vlnové délky λ = 705; 790; 877 nm. Jeho
intenzitu jsme ladili vzájemným natočením dvou polarizátorů. Jak uvádí obrázek 7.4(b), po lokálním zahřátí přejde okolí dopadu laseru do feromagnetické fáze,
zatímco zbytek vzorku zůstává antiferomagnetickým.

Obr. 7.4: (a) Výřez zachycující změnu aparatury oproti té uvedené na obrázku 5.1.
(b) Topný svazek ohřeje pouze okolí dopadu, které přejde do FM fáze. Zbytek
vzorku zůstává AFM.

Měření uvedená na obrázcích 7.5((a,c,e) MO signál, (b,d,f) propustnost) ukazují hysterezi magnetooptického signálu a propustnosti vzorku při změně výkonu
topného svazku postupně pro 705 nm (a,b), 790 nm (c,d), 877 nm (e,f). Sondovali jsme svazkem s diagonální polarizací ( = 45◦ ), vlnovou délkou λ = 720 nm
a výkonu 20 mW (přibližně 5% výkonu topného svazku) při nekolmém dopadu
(δ = −10◦ ).
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Obr. 7.5: Laserový svazek o různém výkonu, polarizaci  = 90◦ , průměru stopy
30 µm a vlnových délkách λ = 705/790/877 nm (a,b/c,d/e,f)) vyvolává lokální
fázový přechod FeRh mezi AFM a FM fází. Ten sledujeme sondovacím svazkem
(δ = −10◦ ,  = 45◦ , λ = 720 nm a výkonu 20 mW ) detekujícím v této konfiguraci
lineární PMO.

Nejvýraznější změna oproti předešlým měřením (kdy do FM fáze přešel celý
vzorek) je ve velikosti MO signálu, který je přibližně čtyřicetkrát větší, zatímco
změna propustnosti je obdobná jako dříve. Navíc se v něm pro malé výkony
objevuje signál opačného znaménka než následující hysterezní smyčka. Topný
laser se zvyšujícím se výkonem zvedá nejen teplotu v místě dopadu, ale i oblast,
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ve které došlo k fázovému přechodu, a tedy plochu FM fáze ve značně rozsáhlejší
AFM oblasti. Toto značně odlišné chování v MO signálu vzhledem k měřením
provedeným při změně teploty celého vzorku (viz kapitolu 6) je pravděpodobně
způsobeno odlišnými okrajovými podmínkami. V případě ohřevu celého vzorku
přechází veškerý materiál z AFM do FM fáze. Naopak při lokálním ohřevu vzorku
dochází k tomuto přechodu pouze v malé oblasti vzorku, která je obklopena
podstatně větší částí AFM materiálu. Naměřené odlišnosti v MO signálech jsou
tedy pravděpodobně způsobeny výměnou interakcí mezi malým feromagnetickým
„ostrůvkem“ a velkým antiferomagnetickým „mořem“ .
Vybrané vlastnosti těchto hysterezních smyček shrnují obrázky 7.6. Na prvním
(a) je uveden výkon kontinuálního topného laseru odpovídajícího středu smyčky
pro tři vlnové délky. Druhý (b) ukazuje šířku těchto smyček. Závislost na vlnové
délce se nezdá být výrazná, a tak jsme s přihlédnutím k nejistotě obou závislostí
proložili oba soubory konstantní funkcí. Malý posun hysterezní smyčky ve výkonu
může být způsoben posunem pasu svazku s vlnovou délkou.

Obr. 7.6: (a) Výkon kontinuálního budícího laseru odpovídající středu smyčky.
(b) Šířka těchto smyček. Body odpovídají vypočtené hodnotě, přímka ukazuje
proložení konstantní funkcí.
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Závěr
V rámci této diplomové práce jsme studovali magnetické vlastnosti tenké vrstvy
kovové slitiny F e50 Rh50 . K tomu jsme využili transmisních analogií Kerrových
magnetooptických jevů. Konkrétně polární a longitudinální MO jevy, které jsou
lineární v magnetizaci, a jev lineární magnetický dichroismus, který je kvadratický v magnetizaci. Pro rozdělování naměřených MO signálů na křivky odpovídající
jednotlivým jevům jsme využívali různé sudosti (lichosti) v úhlu dopadu, magnetizaci a jejich polarizační závislosti. Z měření vyplynulo, že magnetická anizotropie
v rovině vzorku je velice silná (tedy, že se magnetizace v rámci použitých vnějších
magnetických polí nevyklopila z roviny vzorku) a určili jsme natočení snadných
os v rovině vzorku na 45◦ (135◦ ) od krystalického směru [100]. Dále jsme určili
spektrum MO koeficientů v rozsahu od 690 nm do 1040 nm.
V poslední kapitole studujeme teplotou vyvolaný fázový přechod mezi AFM
a FM stavem. Zjistili jsme, že kromě očekávané změny MO signálů, dochází při
fázovém přechodu také ke změně propustnosti vzorku ve viditelné spektrální oblasti. Tato změna propustnosti je často méně zatížena šumem (tj. je jednodušeji
experimentálně měřitelná) než odpovídající změna magnetooptické aktivity vzorku. Přechod vyvolaný změnou teploty celého vzorku nastává při (345 ± 3) K. Při
jeho vyvolání lokálně pomocí kontinuálního laseru k němu dochází při přibližně
0,5 W a tento výkon téměř nezávisí na vlnové délce laseru. Výrazná změna v
obou přístupech je ale ve velikosti naměřených MO signálů, které jsou v druhém
případě přibližně čtyřicetkrát větší. To ukazuje, že velký vliv zde má okolí části
vzorku, kde k fázovému přechodu dochází.
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